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Kolorami jesieńKolorami jesień
się zaczyna...

fot. Alina Lelito
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Na każde wezwanie 
W ramach obchodów jubileuszu 65-lecia Grupy Podhalańskiej 

GOPR w sobotę, 14 września, w Galerii Pijalni Wód Mineralnych 
w Szczawnicy otwarta została wystawa dotycząca jej działalności.

Podczas uroczystego wernisażu kierownik Sekcji Operacyjnej 
GOPR w Szczawnicy, wchodzącej w skład Grupy Podhalańskiej 
- Robert Smolarski opowiedział o zasięgu i rodzaju działań pro-
wadzonych przez Grupę. Obejmuje ona swoim działaniem 4.200 
kilometrów kwadratowych, ze szlakami turystycznymi o długości 
1.500 km. Zasięgiem sięga od Gorców po Pieniny, Beskid Wyspo-
wy, pasmo Polic, Orawę, oraz część Beskidu Sądeckiego. Swoimi 
wspomnieniami z wcześniejszych czasów istnienia Grupy podzie-
lił  z zebranymi jeden z dojrzałych członków sekcji Andrzej Dzie-
dzina Wiwer, który wstąpił do GOPR-u w 1967 roku. Było trudno 
i brakowało wtedy wszystkiego - mówił - samochodów, sprzętu, 
a i strój ratowników znacznie odbiegał od obecnego. Przywołał 
także nazwiska zasłużonych ratowników, dziś już nieżyjących 
– Józefa Ciesielki, Józefa Gabrysia czy doktora Zygmunta Biał-
ka. Obecny Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR Marek Ciaś, 
zwrócił uwagę na fakt, iż góry i akcje ratownicze w nich prowa-
dzone nadal są trudne i niebezpieczne, czego dowodem stała się 
tegoroczna sierpniowa akcja na Giewoncie, ale i pokazała, jak do-
skonale przygotowani do nich są ratownicy. Poprosił też o minutę 
ciszy za kolegów, których już nie ma, a do tej pory odeszło już z 
grupy 126 ratowników. Poprzedniczką Grupy Podhalańskiej była  
Rabczańska Grupa GOPR, która powstała w grudniu 1954 roku. 
W 1970 roku Grupa Rabczańska zmieniła nazwę na Podhalańska, 

która teraz działa w 8 sekcjach operacyjnych i zrzesza około 350 
ratowników górskich.

Na wystawie w pijani Wód Mineralnych znalazły się liczne 
zdjęcia z akcji ratunkowych prowadzonych przez Grupę Podha-
lańską GOPR i ich opisy. Obejrzeć także można dawny sprzęt 
ratowniczy: liny, wyciągarki, krzesełka, kaski, sanie i drewnia-
ne narty, a także strój ratownika z początków działania grupy i 
współczesny. 

Ekspozycja dostępna będzie do 31 października br.
Organizatorami wystawy są: Grupa Thermaleo & Uzdrowisko 

Szczawnica, Fundacja Andrzeja Mańkowskiego, Grupa Podha-
lańska GOPR.

red. - na podst. inf. pieninyinfo –
Zdjęcie: Magdalena Wojtarowicz

14 września br.  Galeria Sztuki Ludo-
wej i Rękodzieła Krzywa Jabłonka przy 
ul. Pienińskiej w Szczawnicy zaprosiła na 
wernisaż jubileuszowej ekspozycji  pt. „5 
lat minęło…” Zostały na niej wystawione 
prace właścicielek galerii: Joanny Dziu-
bińskiej i Anny Madei. Najsłynniejsza 
szczawnicka malarka na szkle zaprezen-
towała swoje dzieła o tematyce sakralnej, 
anioły i dużo scen obyczajowych z życia 
górali. Jej siostrzenica, Joanna Dziubiń-
ska, pokazała czego się nauczyła od słyn-
nej cioci w dziedzinie zdobienia szklanych 
tafli oraz pochwaliła się swoimi ikonami, 
wykonanymi na drewnie pochodzącym z 
rozbiórki dachu parafialnego kościoła. 

Joanna dokonała swoistego podsumo-
wania pięciolecia Galerii, na które złoży-
ło się 30 wystaw połączonych z hucznymi 
wernisażami, a oprócz wystaw gospodyń, 
znalazły się także ekspozycje prac gości, 
m.in. prof. Ludwika Freya i jego rodziny, 

prof. Zdzisława Wiatra i jego studentów 
z Akademii Częstochowskiej,  artystów 
z Mszany Dolnej, z Krościenka n.D., ze 
Szczawnicy, ciekawa wystawa Karpaty peł-
ne czarów  - projekt realizowany wspólnie 
z Polskim Towarzystwem Historycznym w 
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, a 
także gromadzące wielu uczestników Pie-
nińskie Zaduszki Artystyczne czy liczne 
warsztaty malarskie dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Gospodynie bardzo serdecznie powitały 
gości wernisażowych, wśród których zna-
lazł się senator RP Jan Hamerski i posłanka 
na sejm RP – Anna Paluch, a także liczne 
grono przyjaciół i sympatyków. Gościem 
specjalnym wernisażu była podróżniczka, 
dziennikarka, kobieta mediów Agniesz-
ka Pietruszka, która przyjechała wprost z 
Zanzibaru i uświetniła wieczór projekcją 
swojego filmu: DEKALOG WARTOŚCI 

ZANZIBAR – Co 
naprawdę jest waż-
ne w życiu?  Był to 
film, którego lipco-
wa premiera odbyła 
się w Stone Town  
na ZIFF- 21 Zanzi-
barskim Międzyna-
rodowym Festiwalu 
Filmowym,  jako  
część międzyna-
rodowego projektu 
„Dekalog Warto-
ści”, którego autorką 
jest  Agnieszka Pie-

truszka. Celem projektu jest odkrycie w 
zmieniającym się świecie tego, co napraw-
dę jest ważne w życiu, czym należy się kie-
rować. Spotkanie z Agnieszką Pietruszką 
obfitowało w liczne pytania zebranych na 
temat życia na Zanzibarze, mentalności i 
kultury jego mieszkańców, ciekawostek 
związanych z tym egzotycznym miejscem 
na Ziemi. „Dekalog Wartości. Zanzi-
bar. To co naprawdę jest ważne w życiu” 
Agnieszki Pietruszki został w tym roku w 
lipcu wydany w wersji książkowej. War-
szawa 2019.

Pięciolecie Krzywej Jabłonki uświet-
nił specjalnie napisanym z tej okazji i od-
czytanym przez siebie wierszem Andrzej 
Dziedzina Wiwer. Atrakcję muzyczną za-
pewnił  Andrzej Dobromirecki, rodem z 
Wyry, obecnie mieszkający w Krakowie, 
który przywiózł ze sobą własnoręcznie 
wykonaną fujarę pasterską. Barwnie opo-
wiedział o procesie tworzenia instrumentu, 
jego możliwościach i zagrał kilka melodii.

Oczywiście nie mogło zabraknąć stra-
wy dla ciała, a ta znalazła się na przepięk-
nie przygotowanym przez Joannę stole w 
postaci wspaniałych wędlin, serów i wa-
rzyw oraz specjalności gospodarzy: żur-
ku pienińskiego Hani Madejowej, smalcu 
Ziutka Madei i ostrych kiszonych ogórków. 
Nie zabrakło także dobrych napitków, 
sprzyjających długim, nocnym Polaków 
rozmowom…

Wystawę prac Joanny Dziubińskiej i 
Anny Madei  można oglądać do końca 
października, w Galerii Krzywa Jabłonka 
przy ul. Pienińskiej 4.

A.L.

Szczawnicka Galeria Krzywa Jabłonka świętowała swoje pięciolecie
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„Saul” oratorium G.F. Haendla

Kolejnym wydarzeniem tego-
rocznych Barokowych Eksploracji 
był premierowy koncert, zawierają-
cy obszerne fragmenty genialnego 
Oratorium „Saul” HWV 53 Georga 
Friedricha Haendla. Koncert odbył 
się 8 września br. w Kościele p.w. 
św. Wojciecha w Szczawnicy, a rolę 
tytułową wykonał holenderski śpie-

wak - Peter Kooij, należący do grona najlepszych interpreta-
torów wokalnej muzyki baroku na świecie. Wśród solistów 
wystąpili ponadto wybitni śpiewacy z Austrii, Polski, Węgier 
i Czech oraz zespół Baroque Collegium 1685 (Szczawnicki 
Chór Kameralny & orkiestra Musica Florea Praha). Całość 
poprowadziła Agnieszka Żarska. 

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Szczawnicy i przebywających jeszcze w tym czasie go-
ści. Kościół był pełen zafascynowanych muzyką słuchaczy, 
którzy mieli możliwość posłuchać wybitnych  i utalentowa-
nych artystów. 

Oratorium „Saul” zostało zaprezentowane w całości w War-
szawie, 10 września br., w ramach Festiwalu Oper Barokowych. 
   Organizatorem Barokowych Eksploracji było stowarzy-
szenie Szczawnicki Chór Kameralny, współorganizatora-
mi: Musica Florea Praha, Grupa Uzdrowisko & Therma-
leo oraz Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Barokowe 
Eksploracje 2019 zostały wsparte grantami Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Kultury 
Republiki Czeskiej; projekt jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego; organizowany 
we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie. Wyda-
rzenie współfinansowane było także przez Miasto i Gminę 
Szczawnica.

Tegoroczna edycja została odznaczona certyfikatem ja-
kości przyznawanym przez międzynarodowe grono eksper-
tów i organizatorów Festiwali: EFFE LABEL.

Dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Baroko-
wych Eksploracji jest Agnieszka Żarska.

wykonawcy: 
Saul – Peter Kooij, Dawid – Margot Oitzinger, 

Jonatan - Zoltan Megyesi 
Wiedźma, Abiathar, Amalekit- Tomas Lajtkep 

Samuel, Doeg - Marian Krejcik 
BAROQUE COLLEGIUM 1685 (chór&orkiestra) 

dyrygent, kierownictwo artystyczne: Agnieszka Żarska

fot. Joanna Dziubińska

Na zakończenie Kursów Mistrzowskich w Szczawnicy, prowa-
dzonych przez Petera Kooij oraz Margot Oitzinger w ra-
mach Barokowych Eksploracji 2019 -  5 września we foyer 

Dworku Gościnnego odbył się koncert w wykonaniu jego uczestników. 
Przez kilka dni doskonalili swoje umiejętności pod okiem wybitnych 
śpiewaków: Marta Studzińska (sopran), Ewa Walkowska (mezzosopran), 
Helena Poczykowska (alt), Katarzyna Kosiek (alt), Michał Dembiński 
(bas), Łukasz Dziuba (bas), Andrzej Zawisza (bas). Podczas koncer-
tu solistom towarzyszyła orkiestra Baroque Collegium 1685 pod dyr. 
Agnieszki Żarskiej. W pierwszej części koncertu, prowadzonego przez 
Agnieszkę Żarską śpiewacy wykonali utwory Heinricha Schutza, w dru-
giej – fragmenty Kantat Jana Sebastiana Bacha. 

Popołudnie, 
spędzone z mu-
zyką klasyczną 
w doskonałym 
wykonaniu, bar-
dzo przypadło 
do gustu przy-
byłym meloma-
nom, którzy nie 
szczędzili wy-
konawcom okla-
sków. A sami artyści wyrazili nadzieję, że wokalne Kursy Mistrzowskie, 
organizowane przy okazji Barokowych Eksploracji, na stałe wpiszą się 
do kalendarza imprez organizowanych w Szczawnicy.

Organizatorem Kursów Mistrzowskich był Szczawnicki Chór Kame-
ralny przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Alina Lelito

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20.09.2019 r. W 
Miejskim Przedszkolu Pu-
blicznym obchodzony był 
Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. 

Był to szczególny dzień 
dla wychowanków przed-
szkola. W tym dniu głów-
ną atrakcją były kolorowe, 
dmuchane zjeżdżalnie 
umiejscowione w salach 
przedszkolnych. Nauczycie-
le przeprowadzili z dziećmi zajęcia kulinarne – owocowe szaszłyki. 
Uczta owocowa zorganizowana była dzięki zaangażowaniu rodziców. 
Każda grupa posiadała inny akcent kolorystyczny, który dodatkowo 
wzbogacił atrakcyjność tego dnia.

Po wesołych harcach na zjeżdżalniach dzieci wyruszyły na spacer 
ulicami Szczawnicy z kolorowymi balonikami. Głównym celem spa-
ceru było obwieszczenie całemu miastu, że dzisiejszy dzień należy do 
przedszkolaków w całej Polsce. Miłym akcentem spaceru była również 
wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy. Pan burmistrz Grzegorz Niezgo-
da powitał przedszkolaków uśmiechem życząc im dużo radości i ob-
darował ich cukierkami. Dzieci zostały również ciepło przyjęte przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Po powrocie do przedszkola czekała 
na wychowanków niespodzianka – roztańczone, bajkowe postacie. Ten 
dzień na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

Serdecznie dziękujemy -„Stowarzyszenie Gorce Pieniny” pomoc w 
zorganizowaniu imprezy.

D.W 
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Aktualny stan prac związanych z realizacją sieci gazowej  
na terenie Szczawnicy przedstawia się następująco:

Czek dla Szczawnicy
W dniu 24 wrze-

śnia w miejscowości 
Podwilk odbyła się 
uroczystość wręczenia 
symbolicznych czeków 
potwierdzających do-
finansowanie zadań 
w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Burmistrz Szczawni-
cy Grzegorz Niezgoda 
odebrał z rąk wojewo-
dy małopolskiego Piotra Ćwika  potwierdzenie dofinansowania 
przebudowy ulicy Skotnickiej w kwocie 943 572 zł. Zadanie jest 
zadaniem wieloletnim, zaplanowanym do realizacji w latach 2019 
-2021, z uwagi na możliwości finansowe budżetu Miasta oraz re-
alizowaną w tym miejscu budowę nowego komisariatu policji.

W uroczystości uczestniczyli również parlamentarzyści z te-
renu Podhala w osobach poseł Anny Paluch oraz posła Edwarda 
Siarki.

 
1. drogi gminne:

- al. w Parku Dolnym (decyzję dot. odtworzenia UMiG ma 
podjąć do końca września a jest ona uzależniona od akceptacji 
przez Urząd Marszałkowski zmian we wniosku związanym z re-
witalizacją),

- al. 1 Maja w stronę Dworka Gościnnego (odtworzona na-
wierzchnia w ramach wniosku związanego z rewitalizacją nr 2),

- al. 1 Maja nad Papiernikiem - prace zakończone,
- Św. Krzyża (do odtworzenia część asfaltowa do końca paź-

dziernika)
- ul. Połoniny (odtworzona nawierzchnia w ramach wniosku 

związanego z rewitalizacją nr 2),
- os. Połoniny (do odtworzenia część asfaltowa do końca paź-

dziernika),
- os. XX- lecia (do odtworzenia),
- ul. Sopotnicka (do odtworzenia cześć asfaltowa do końca paź-

dziernika),
- ul. Kowalczyk (do odtworzenia nawierzchnia z kostki),
- ul. Samorody - w trakcie realizacji,
- ul. Sopotnicka boczna - w trakcie realizacji,
- ul. Wygon - w trakcie realizacji,
- ul. Języki - w trakcie realizacji,
Po zakończeniu ul. Wygon będzie wykonywana ul. Skotnicka, 

a po zakończeniu ul. Samorody i ul. Sopotnickiej bocznej będzie 
wykonywana ul. Staszowa,

2. droga powiatowa: 
- odcinek od centrum Szczawnicy (willa Marta) do OHP będzie 

realizowany do końca listopada,

Konferencja nt. zagrożonych 
gatunków zwierząt w Małopolsce

27 września w hotelu „Smile” w Szczawnicy odbyła się konfe-
rencja „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w 
ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”, zorganizowana przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z Krakowa. Głównym 
tematem spotkania była czynna ochrona nietoperzy w Małopol-
sce. Jednym z prelegentów był ks. proboszcz Tomasz Kudroń z 
parafii Szczawnickiej z referatem „Jak żyje się z nietoperzem 
pod jednym dachem”. Środki finansowe na wymianę dachu na 
kościele zostały pozyskane w ramach projektu w obrębie części 
chiropterologicznej. W ramach podziękowań za wsparcie dyrekcja 
RDOŚ otrzymała obraz kościoła szczawnickiego.
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Z wizytą w Harkánach
W ostatni weekend sierpnia delegacja na czele z burmistrzem – 

Panem Grzegorzem Niezgodą, odpowiadając na zaproszenie mia-
sta partnerskiego Harkány na południu Węgier, uczestniczyła w 
Harkányi Szüreti Fesztivál. Nasi południowi przyjaciele obchodzą 
corocznie festiwal żniw, w ramach którego przez trzy dni odby-
wają się liczne koncerty z największymi węgierskimi gwiazda-
mi oraz inne atrakcje dla mieszkańców m.in. pokaz fajerwerków. 
Jednym z ciekawszych wydarzeń jest prezentacja tamtejszych ze-
społów regionalnych, które przechodzą główną ulicą Harkán śpie-
wając i reprezentując swoje stroje regionalne. To niezwykłe wyda-
rzenie przykuwa uwagę tamtejszych mieszkańców oraz turystów. 
Nasi przyjaciele pochwalili się również swoimi winnicami oraz 
historycznymi informacjami związanymi z miastem Pécs, zabie-
rając delegację na wycieczkę. 

W tym roku w Harkánach gościła również grupa ze Szczawni-
cy. Był to Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który skorzy-
stał z oferty przesłanej z Harkány Thermal Rehabilitation Cen-
trum oraz organizacji transportu poprzez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica. Pod koniec października planowany jest drugi taki 
wyjazd dla organizacji czynnie biorących udział w życiu kultural-
nym Szczawnicy. Jest to świetna okazja dla seniorów do skorzy-
stania z zabiegów medycznych, poznania miasta partnerskiego i 
okolicznych miejscowości.

 Perleberg 2019
W dniach 13-16 września br. delegacja 

samorządowców miasta Szczawnica gości-
ła z wizytą w niemieckim mieście partner-
skim Perleberg. 

Okazją do tegorocznego, wspólnego 
spotkania był jubileusz 150- lecia istnienia 
Straży Pożarnej w Perlebergu. Kilkudnio-
we uroczyste obchody pozwoliły szczaw-
nickiej delegacji poczuć prawdziwy klimat 
średniowiecznego miasteczka. Wszech-
obecni strażacy, z Rolandem na czele, 
ubrani w strażackie stroje, pokazy, śpiewy, 
to tylko nieliczne atrakcje jakie w miniony 
weekend oferował Perleberg swoim miesz-
kańcom, a także przybyłym na tę okolicz-
ność delegacjom.

W bogatym programie artystycznym nie 
zabrakło również pienińskiego akcentu. 
W ciepłe sobotnie popołudnie na głównej 
scenie plenerowej zlokalizowanej na tle ra-
tusza pojawiła się reprezentująca Szczaw-

nicę - Ewa Walkow-
ska z utworami m.in. 
tj.: „Dziwny jest ten 
świat” – Czesława 
Niemena oraz „Ta-
kiego Janicka”. Nato-
miast po niedzielnej 
mszy i odczytaniu 
na niej przez Bur-
mistrza Szczawnicy 
fragmentu ewange-
lii w języku naszych 
partnerów, wystąpi-
ła z programem ar-
tystycznym Szkoła 
Podstawowa nr 2 w 
regionalnych stro-
jach razem z Paniami 
Nauczycielkami. Do 
wspólnego wystą-
pienia przyłączyła 
się również Szkoła z 
Perlebergu, dzieci z 
uśmiechami na twa-
rzy razem odśpiewały 
niemiecką piosenkę.  

Z okazji jubileuszu  150- lecia istnie-
nia Straży Pożarnej Burmistrz Szczawni-
cy - Grzegorz Niezgoda przekazał na ręce 
Burmistrz Perlebergu życzenia w formie 
okolicznościowego grawertonu oraz ramę 
ze zdjęciami, będącą wspomnieniem po-
przednich lat współpracy między miasta-
mi.

Z okazji 150. rocznicy okręgowej straży 
pożarnej miasta Perleberg życzymy nie-
mieckim towarzyszom na przyszłość, aby 

zawsze powracali zdrowi z misji!
Pozostańcie silni i odważni w służbie 

dla dobra społeczności, zgodnie z mottem: 
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go”! Serdecznie gratulujemy i życzymy, 
aby ciężka praca była zawsze źródłem 
dumy i satysfakcji.

Życzymy również miłej uroczystości i 
oczekujemy dalszej dobrej współpracy - 
mówił w swoim wystąpieniu burmistrz 
Szczawnicy.
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„Koperta życia” może uratować Twoje życie!

Pomoże ratownikom podczas interwencji medycznej, kiedy 
kontakt z pacjentem jest utrudniony !     

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjal-
nie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji 
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na 
leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w 
tym nr pesel. „Koperta życia” przechowywana jest zazwy-
czaj w lodówce oznakowanej charakterystycznym magne-
sem lub naklejką. 

Pakiet „ koperty życia” można otrzymać nieodpłatnie w 
siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy w godzinach pracy urzędu ul: Szalaya 103 w pn. 
9-17, wt.-pt. 7,30-15,30. Zapraszamy!

Projekt będzie realizowany w ramach pozyskanych środ-
ków z budżetu Wojewody  na realizację dodatkowych zadań 
mających na celu rozwój pomocy społecznej. 

                                
                                 Lidia Misztal 
          kierownik MGOPS w Szczawnicy                                                       

”Perły Małopolski”
W słoneczną niedzielę 15 września  br. w Szczawnicy miało 

miejsce duże wydarzenie sportowe pn. ”Perły Małopolski”. Im-
preza ściągnęła do Szczawnicy grono zainteresowanych sportow-
ców – turystów, którzy jak widać na fotografiach doskonale się 
bawili. 

Celem wydarzenia 
była popularyzacja bie-
gania jako najprostszej 
formy czynnego wy-
poczynku i rekreacji 
ruchowej jak i promo-
cja naszego miasta, a 
także i województwa. 
Zwycięzcom nagrody 
wręczył zastępca Bur-
mistrza – Pan Grzegorz 
Czaja. Trasa zawodów 
przebiegała na różnych dystansach tj.: dystans długi (21,3km), 
dystans średni (10,8km), marsz Nordic Walking – dystans średni 
(10,8km), bieg – dystans krótki (5,6km) oraz marsz Nordic Wal-
king – dystans krótki (5,6km).

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Perły Mało-
polski oraz Miasto i Gmina Szczawnica. 

W załączniku zamieszczono wyniki https://www.protimer.pl/
bio/685/perly-malopolski-2019-szczawnica/results/676

Zwycięzcom gratulujemy !

Ogłoszenie !

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy poszukuje osób do współpracy w ramach 
usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym, 
niepełnosprawnym. Zapraszam osoby zainteresowane, 
które posiadają kwalifikacje do wykonywania takiej 
pracy, do kontaktu z ośrodkiem – tel. kontaktowy: 
182621066 lub osobiście w siedzibie ośrodka 
ul.Szalaya103. 
   Lidia Misztal

- kierownik MGOPS w Szczawnicy
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Memoriał Anny i Artura Wernerów
W sobotę - 31 sierpnia br. na naturalnym torze kajakowym na 

Dunajcu odbyły się 59 Międzynarodowe Regaty Slalomowe Me-
moriał Anny i Artura Wernerów.

W tegorocznej edycji zawodów, sportowe zmagania podjęli za-
wodnicy z dziewięciu klubów sportowych: KS „Start” Nowy Sącz, 
AZS-AWF Kraków, KS PIENINY Szczawnica, UKS „Spływ” 
Sromowce Wyżne, LKK Drzewica, SKS Sokolica Krościenko, 
KKK Kraków, LUKS Kwisa Leśna oraz Zawisza Bydgoszcz. 
Startujący w zawodach kajakarze mieli do pokonania trasę slalo-
mu z rozstawionymi 19 bramkami.

Laureaci zajmujący od I do III miejsca otrzymali medale oraz 
nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięzcy w poszczególnych konku-
rencjach otrzymali dodatkowo okolicznościowe statuetki. 

W drużynowej punktacji najlepsze wyniki osiągnęli kajaka-
rze z KS „Start” Nowy Sącz (267 punktów), drugie miejsce zajął 
AZS-AWF Kraków (105 punktów), natomiast trzecią lokatę wy-
walczył KS Pieniny Szczawnica (91 punktów). Kolejne miejsca 
zajęli: KKK Kraków, LUKS Kwisa Leśna, LKK Drzewica, Za-
wisza Bydgoszcz, SKS Sokolica Krościenko oraz UKS „Spływ” 
Sromowce Wyżne.

Najmłodszą uczestniczką zawodów została Łucja Waligóra z 
SKS „Sokolica” natomiast najmłodszym zawodnikiem był zaled-
wie siedmioletni wychowanek szczawnickiego Klubu Sportowego 
PIENINY - Antoni Szczepaniak.

W imieniu burmistrza Szczawnicy nagrody wręczał sekretarz 
Miasta i Gminy Szczawnica – Tomasz Ciesielka, który na za-
kończenie sportowej rywalizacji podziękował organizatorom za 
profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz 
pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników podkreślając, 
że podziwia zapał i zaangażowanie startujących w regatach ka-
jakarzy.

Zawody stały się również doskonałą okazją do uhonorowania 
zawodników szczawnickiego Klubu Sportowego PIENINY, któ-
rzy osiągają wysokie wyniki nie tylko w krajowym, ale również w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Jednym z na-
grodzonych został laureat VIII miejsca tegorocznych Mistrzostw 
Świata Juniorów i U23 organizowanych w Krakowie (konkuren-
cja C2 mix) - Konrad Szymanek, który otrzymał nagrodę ufun-
dowaną przez Biuro Podróży Duo Travel. Drugim nagrodzonym 
był Kacper Zachwieja, który za zajęcie III miejsca podczas Mi-
strzostw Świata Juniorów i U23 (konkurencja C2 mix), otrzymał 
od Klubu Sportowego Pieniny specjalną nagrodę.

Wyniki:
C-1 Młodzicy:

1. Marcin Kościukiewicz - KKK Kraków 
2. Marcel Leśniak - „Start” Nowy Sącz 
3. Piotr Biernat - „Start” Nowy Sącz 
K-1 Młodziczki: 
1. Hanna Danek - „Start” Nowy Sącz 
2. Martyna Bednarczyk - KS Pieniny Szczawnica 
3. Zuzanna Piprek - „Start” Nowy Sącz

K-1 Młodzicy: 
1. Jan Piprek - „Start” Nowy Sącz 
2. Marcin Kościukiewicz - KKK Kraków 
3. Jeremi Danielik - LKK Drzewica

C-1 Młodziczki: 
1. Julia Kirkowska - LUKS Kwisa Leśna 
2. Martyna Bednarczyk - KS Pieniny Szczawnica 
3. Karolina Bąkiewicz - LKK Drzewica

C-1 Mężczyźni Open: 
1. Michał Wiercioch - AZS-AWF Kraków 
2. Michał Kołomański - AZS-AWF Kraków 
3. Szymon Nowobilski - „Start” Nowy Sącz

K-1 Kobiety Open : 
1. Joanna Mędoń - Zawisza Bydgoszcz 
2. Dominika Brzeska - „Start” Nowy Sącz 
3. Zuzanna Kulig - AZS-AWF Kraków

K-1 Mężczyźni Open: 
1. Mateusz Polaczyk - Zawisza Bydgoszcz 
2. Bartosz Kubik - KS Pieniny Szczawnica 
3. Kacper Majerczak - KKK Kraków

C-1 Kobiety Open: 
1. Katarzyna Liber - „Start” Nowy Sącz 
2. Ewa Hurkała - AZS-AWF Kraków 
3. Oliwia Jeleńska - „Start” Nowy Sącz

C-2 Młodzicy MIX: 
1. Hanna Danek/ Piotr Biernat - „Start” Nowy Sącz 
2. Julia Kirkowska/ Oliwier Cieślak - LUKS Kwisa Leśna 
3. Zuzanna Piprek/ Marcel Leśniak - „Start” Nowy Sącz
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24 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny w Skarżycach 
miała miejsce uroczysta gala podsumowu-
jąca VII edycję, organizowanego wspólnie 
z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela”, 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
dla dzieci „Twoja ulubiona opowieść biblij-
na”. Podczas spotkania kończącego tego-
roczną edycję konkursu laureaci i wyróż-
nieni otrzymali zasłużone nagrody, w tym 
niezwykły kalendarz na rok 2020, w któ-
rym zamieszonych zostało 12 zwycięskich 
prac (każda z nich przypisana została do 
jednego miesiąca).

Tradycyjnym zwieńczeniem każdej 
edycji konkursu jest wydanie kalendarza 
pn.: „Twoja ulubiona opowieść biblijna”, 
w którym zamieszczone są zwycięskie i 
wyróżnione prace. Kalendarz to wyjątko-
wa forma uhonorowania i podziękowania 
dzieciom za trud włożony w przygotowa-
nie konkursowej pracy. Dochód ze sprze-
daży kalendarza każdego roku wspiera 
szczytną inicjatywę. Zebrane środki ze 
sprzedaży kalendarza na rok 2020 prze-
znaczone zostaną na wsparcie akcji „Mały 
gest, wielki cel”.

Kalendarz „Twoja ulubiona opowieść 
biblijna” świetnie sprawdza się jako ce-
giełka, wspierając prowadzenie zbiórek. 
Stowarzyszenie Zbója Szczyrka zakupując 
kalendarz i wykorzystując go jako cegiełkę 
zgromadziło ponad 10 000 zł na działal-
ność statutową.  Zakupu kalendarza  moż-
na dokonać na stronie :ewerro.pl

Laureaci VII edycji konkursu „Twoja 
ulubiona opowieść biblijna”

Kategoria wiekowa: 4-6
Miejsce 1 – Anna Kmak (5 lat) za pracę 

pod tytułem „Zwiastowanie”
Miejsce 2 – Lena Bąk (6 lat) za pracę 

pod tytułem „Wjazd do Jerozolimy”
Miejsce 3 – Hanna Grochowska (5 lat) 

za pracę pod tytułem „Pan Jezus błogosła-
wi dzieci”

Miejsce 4 – Patrycja Gajda (6 lat) za pra-
cę pod tytułem „Narodzenie Pana Jezusa”

Kategoria wiekowa: 7-9
Miejsce 1 – Zuzanna Owsianka (8 lat) 

za pracę pod tytułem „A Duch Boży unosił 
się nad wodami” – Stworzenie świata

Miejsce 2 – Aleksandra Wichłacz (8 lat) 
za pracę pod tytułem „Chrzest Jezusa”

Miejsce 3 – Franciszek Dyksy (9 lat) za 
pracę pod tytułem „Cudowny połów ryb i 
powołanie apostołów”

Miejsce 4 – Wiktoria Korgól (8 lat) za 

pracę pod tytułem „Narodziny Mojżesza”
Kategoria wiekowa: 10-13
Miejsce 1 – Antoni Hadryś (13 lat) za 

pracę pod tytułem „Przypowieść o siewcy”
Miejsce 2 – Kornel Żółty (11 lat) za pra-

cę pod tytułem „Jonasz”
Miejsce 3 – Krystian Kozak (12 lat) za 

pracę pod tytułem „Pan Jezus chodzi po 
wodzie”

Miejsce 4 – Joanna Strzelczyk (11 lat) za 
pracę pod tytułem „Arka Noego”

Wyróżnieni
Kategoria wiekowa: 4-6
Kacper Malina (6 lat) za pracę pod tytu-

łem „Wieża Babel”
Jakub Kłósek za pracę pod tytułem „Ze-

słanie Ducha Świętego”
Lidia Comer (6 lat) za pracę pod tytułem 

„Arka Noego”
Aleksandra Gołoś (6 lat) za pracę pod 

tytułem „Przypowieść o rozmnożeniu 
chleba i ryb przez Jezusa”

Wiktoria Orzechowska (6 lat) za pracę 
pod tytułem „Zagubiona owieczka”

Kacper Rudzki (6 lat) za pracę pod ty-
tułem „Opowieść o domu na skale i na pia-
sku”

Adrianna Rajkowska (6 lat) za pracę pod 
tytułem „Dobry pasterz”

Emilia Dunat (5 lat) za prace pod tytu-
łem „Zwiastowanie narodzin Jezusa”

Anna Noworolnik (5 lat) za pracę pod 
tytułem „Zmartwychwstanie Pana Jezusa”

Maria Żurek (5 lat) za pracę pod tytułem 
„Przypowieść o zagubionej owcy”

Kategoria wiekowa: 7-9
Milena Pajor (9 lat) za pracę pod tytu-

łem „Arka Noego – Potop”

Wiktoria Kochańska (8 lat) za pracę pod 
tytułem „Św. Weronika ociera twarz Panu 
Jezusowi”

Patrycja Krzeczkowska (8 lat) za pracę 
pod tytułem „Jezus pomaga Józefowi”

Marta Neuwald (8 lat) za pracę pod ty-
tułem „Maria Magdalena i Jezus ratujący 
ją przed ukamieniowaniem”

Michał Stobniak (9 lat) za pracę pod ty-
tułem „Boże Narodzenie”

Natalia Gregorczyk (7 lat) za pracę pod 
tytułem „Narodziny Pana Jezusa”

Adrianna Hybel (7 lat) za pracę pod ty-
tułem „Dziesięć przykazań”

Michał Działo (9 lat) za pracę pod ty-
tułem „Przeprawa przez Morze Czerwone”

Kamil Sobolewski (9 lat) za pracę pod 
tytułem „Daniel i lwy”

Laura Modzelewska (8 lat) za pracę pod 
tytułem „Pan Jezus uzdrawia chorego”

Kategoria wiekowa: 10-13
Magdalena Kosałka (10 lat) za pracę 

pod tytułem „Maria Magdalena”
Martyna Dacków (13 lat) za pracę pod 

tytułem „Ucieczka do Egiptu”
Alicja Rojek (13 lat) za pracę pod tytu-

łem „X przykazań”
Wiktoria Domagała (12 lat) za pracę 

pod tytułem „Pan Jezus siedzi w otoczeniu 
dzieci”

Mateusz Pasoń (13 lat) za pracę pod ty-
tułem „Zachód słońca nad Arką Noego”

Oliwia Kierczak (11 lat) za pracę pod 
tytułem „Chrzest w Jordanie”

Maja Wardyga (12 lat) za pracę pod ty-
tułem „Sen Józefa”

Juliusz Gajek (10 lat) za pracę pod ty-
tułem „Ukazanie się zmartwychwstałego 
Jezusa Marii Magdalenie”

Michał Mgłosiek (12 lat) za pracę pod 
tytułem „Przypowieść o siewcy”

Maria Kasprzak (10 lat) za pracę pod ty-
tułem „Stworzenie świata”

Gala podsumowująca VII edycję ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego dla dzieci 

„Twoja ulubiona opowieść biblijna”

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Narodowe Czytanie w Szczawnicy 2019

W sobotę 7 września br. odbyła się już ósma edycja Narodo-
wego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania  na-
stępujące Nowele polskie: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; Dym 
– Maria Konopnicka; Katarynka – Bolesław Prus; Mój ojciec 
wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – 
Bruno Schulz; Orka – Władysław Stanisław Reymont; Rozdzióbią 
nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; Sachem – Henryk Sienkie-
wicz; Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski. 

W Szczawnicy na Placu przy Wiewiórce we wspólnym czyta-
niu udział wzięli nauczyciele szczawnickich szkół, uczniowie a 
także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawni-
cy. Organizatorem wydarzenia było Miasto i Gmina Szczawnica, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy oraz Miejski Ośro-
dek Kultury w Szczawnicy.

Uchwały podjęte na XII zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
w dniu 26 września 2019 roku:

Uchwała Nr XII/72/2019 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym, 

Uchwała Nr XII/73/2019 w sprawie zmian w budżecie Mia-
sta i Gminy Szczawnica na rok 2019,

Uchwała Nr XII/74/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Ogólnopolski Maraton Kajakowy 
szlakiem Jana Pawła II 

W sobotę 14 września, przy pięknej słonecznej pogodzie, już 
po raz dziesiąty  odbył się Ogólnopolski Maraton Kajakowy szla-
kiem Jana Pawła II na rzece Dunajec.

Organizatorem imprezy był Klub Sportowy Pieniny oraz Mia-
sto i Gmina Szczawnica. Uroczystości, jak co roku, rozpoczę-
to na przystani kajakowej w Pieninach  mszą świętą w intencji 
zawodników i działaczy klubu. Trasa spływu rozpoczęła się na 
przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych i wiodła przez Prze-
łom Dunajca do Szczawnicy. Uczestnicy spływu mieli do wyboru 
spływ kajakiem, pontonem, a nawet tratwą flisacką. W tym roku 
większość wybrała kajaki. W spływie udział wzięli zawodnicy KS 
Pieniny oraz innych klubów kajakowych (Start Nowy Sącz, KKK 
Kraków), sponsorzy KS Pieniny - firma Fakro, zaproszeni goście 
oraz miłośnicy kajakarstwa.  

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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 POSTAW NA SIEBIE
- to nazwa projektu realizowanego w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej „ PERŁA” w 
Szczawnicy współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Region 
spójny społecznie, Działanie 9.1- Aktywna 
integracja, Poddziałanie 9.1.2.- Aktywna in-
tegracja – projekty konkursowe. Projekt ten 
skierowany był dla osób doświadczających 
wielorakiego wykluczenia, w tym także osób 
z niepełnosprawnościami z województwa ma-
łopolskiego. Celem głównym projektu było 
zwiększenie zdolności tych osób do udziału w 
życiu społeczno – zawodowym. 

W projekcie udział wzięło 34 uczestników 
zarówno z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
jak i Środowiskowego Domu Samopomocy 
„PERŁA” w Szczawnicy. Odbyły się spotka-
nia  w ramach opracowanych ścieżek reinte-
gracji oraz indywidualnego poradnictwa w 
formie life coachingu. Odbyły się spotkania 
z doradcą zawodowym, które miały na celu 
zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb, 
potencjału, deficytów i predyspozycji uczest-

ników projektu. Zakres wsparcia obejmował: 
codzienne wyzwania - umiejętne wypełnia-
nie codziennych obowiązków, użyteczną 
komunikację - kształtowanie pozytywnych 
relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, pra-
codawcami, urzędnikami, autoprezentację 
– umiejętność kreowania pożądanego wize-
runku i prezentowania swoich mocnych stron, 
rozwiazywanie konfliktów – umiejętność 
mediacji i opanowania swoich emocji. Aby 
projekt przyniósł oczekiwane efekty, odby-
ły się 3 szkolenia. W szkoleniu „Organizator 
imprez okolicznościowych z elementami IT” 
wzięło udział 12 uczestników. Jego uczest-
nicy nabyli wiedzę i umiejętności organizo-
wania imprez. Efektem tego szkolenia było 
przygotowywanie potraw na wigilijny stół, 
wykonanie dekoracji stołu oraz profesjonalna 
obsługa  gości podczas wspólnej wigilii. Na-
stępnym szkoleniem, które przyniosło wiele 
radości, był kurs – „Cukiernik z elementami 
IT”.  Podczas zajęć kolejnych 12 uczestników 
nabyło techniki dekorowania ciast, tortów, 
ciasteczek itp. Poszerzyli oni wiedzę na temat 
wyrobów cukierniczych i produktów, z któ-
rych były wykonywane. Degustacja potraw, 

zarówno w pierwszym i drugim 
szkoleniu, była nieocenionym do-
świadczeniem poznawania smaku 
i sprawiała ogromną przyjemność. 
Ostatnim szkoleniem w ramach 
tego projektu był kurs „Fotograf 
z wykorzystaniem komputera”.  
Dziesięciu uczestników kursu 
otrzymało aparaty fotograficzne 
do nauki robienia zdjęć. Sprawdze-
nia tych umiejętności uczestnicy 
mogli dokonać podczas 3. dniowej 
wycieczki (16-18.09.2019) w ra-
mach projektu, do Dusznik-Zdroju. 
W programie wycieczki znalazły 

się liczne atrakcje: basen, grota solna, sala re-
kreacyjno – edukacyjna, zwiedzanie Kudowy 
Zdroju, zwiedzania pijalni i degustacji wód 
mineralnych, zwiedzanie parku miniatur, któ-
ry o tej porze był pięknie ukwiecony.  Wszyst-
ko to dało możliwość uchwycenia w kadrze 
aparatu niepowtarzalnych, barwnych ujęć i 
zatrzymania w pamięci czasu spędzonego 
razem. Największą atrakcją tego wyjazdu 
okazało się zwiedzanie historycznej czerpal-
ni dusznickiego młyna papierniczego oraz 
możliwość samodzielnego wykonania arku-
szy czerpanego papieru. W tym zabytkowym  
młynie poznaliśmy nowe stanowiska pracy, 
narzędzia i czynności, które były niezbędne 
do wykonania papieru czerpanego. 

Podsumowując udział w projekcie,  uczest-
nicy w mniejszym lub większym stopniu 
zwiększyli swoją efektywność, odbudowali 
wiarę we własne siły i poczucie bycia war-
tościowym. Poznali również inne formy spę-
dzania wolnego czasu, który jest ważnym 
elementem dobrego funkcjonowania w życiu 
społecznym. Warsztat Terapii Zajęciowej nie 
byłby w stanie z własnych środków zapewnić 
realizacji dodatkowych działań z aktywizacji 
społeczno - zawodowej. Dzięki takim pro-
jektom mogliśmy wzbogacić w WTZ ofertę 
rehabilitacji społeczno – zawodowej. Mogli-
śmy dać szansę dwóm osobom na odbycie 6. 
miesięcznego stażu na otwartym rynku pracy, 
jednej osobie  - na zatrudnienie subsydiowa-
ne na 6 miesięcy, natomiast placówka zyskała 
wyremontowane i umeblowane  pomieszcze-
nie, wyremontowane łazienki oraz doposaży-
ła salę komputerową w 2 komputery. Podzię-
kowania kierujemy do pani Ewy Perlińskiej i 
pani Ewy Ślagi, dzięki którym projekt został  
pomyślnie zrealizowany.

Kierownik WTZ 
- Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
w dniu 26 września odbyła się XII sesja Rady Powiatu Nowotarskie-

go. 
Obrady rozpoczęły się od pożegnania odchodzącej ze stanowiska Dy-

rektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Pani Agaty Doma-
lik oraz podziękowań za wieloletnią współpracę dla prezes Oddziału Po-
wiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Romualdy Prośniak.

W trakcie sesji uroczyście przekazano uchwały o powołaniu na stano-
wisko Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu 
Pani Bożeny Olcoń-Chlebek oraz powołaniu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Nowym Targu Pana Grzegorza 
Józefczyka.

Następnie uhonorowano Pana Dawida Kubackiego, Mistrza Świata w 
skokach narciarskich. Sportowiec otrzymał Medal Pamiątkowy Podhala, 
będący wyróżnieniem za godną reprezentację naszego regionu, a także 
voucher. Nasz Mistrz otrzymał szereg gratulacji i życzenia zdrowia oraz 
dalszych sukcesów. Dawid Kubacki za wszystko podziękował, a następ-
nie cierpliwie robił z nami pamiątkowe zdjęcia, wspólne i indywidualne.

W czasie sesji złożyłem interpelację w sprawie zalewania posesji i 
zabudowań znajdujących się przy ulicy Szlachtowskiej, na wysokości 
mostu na Sewerynówkę. Każdorazowe intensywniejsze opady stanowią 
poważny problem dla mieszkańców, stąd też zwróciłem się z prośbą o 
rozbudowę odwodnienia lub podjęcie jakichkolwiek innych działań, któ-
re pomogą tę sprawę rozwiązać.

Wiele emocji wzbudził punkt obrad dotyczący podjęcia Uchwały 
Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku. Z 
uwagi na brak porozumienia w tej kwestii podjęto decyzję o wycofaniu 
tego punktu z obrad i o ponownym przekazaniu sprawy Komisji Zdrowia 
i Polityki Społecznej.

W międzyczasie, początkiem września odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Odwiedziliśmy siedzibę 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu oraz Dom Dziecka we Wró-
blówce. Radnym przedstawiono kadrę tych ośrodków, zasady działania, 
problemy etc.  Jest to bardzo cenne doświadczenie, które potrafi uzmy-
słowić jak ważną rolę pełnią te instytucje dla społeczeństwa.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: to-
masz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Wizyta warszawskiej Rady Polek 
w szczawnickim kole PSONI

Pod koniec września z kilkudniową wizytą przyjechały  do 
Szczawnicy przedstawicielki Stowarzyszenia Rada Polek z Warsza-
wy, z panią wiceprezes Dorotą Rodowską na czele. Obecna była tak-
że członkini stowarzyszenia rodem ze Szczawnicy, Danuta Leliwa 
– Pilecka – współzałożycielka pierwszego oddziału Rady Polek w 
Szczawnicy, wraz z Antoniną Pieczyńską i Iloną Baradziej – Parnas.

Stowarzyszenia Rada Polek jest najstarszą charytatywną organiza-
cją w Polsce, założoną w latach 20.XX wieku przez międzynarodową 
organizację CIF z Paryża. Po latach II wojny światowej oraz latach 
komunizmu, organizacja reaktywowała się po 1989r. Jej celem jest 
pomoc tym, którym jest najtrudniej – osobom niepełnosprawnym.

Celem wizyty delegacji Rady Polek stało się odwiedzenie Pol-
skiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 
Koło w Szczawnicy, któremu od lat służą swoją pomocą i aktywnie 
działają na rzecz chociażby zakupu busów, a 
także bieżącej działalności. Plan wizyty obej-
mował spotkania z pracownikami i uczestnika-
mi Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Szczawnicy 
a także  Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyj-
no – Wychowawczego w Krościenku z filią w 
Ochotnicy Dolnej i Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy. W programie pobytu gości z Warszawy 
znalazł się także wyjazd kolejką na Palenicę, 
dzięki uprzejmości PKL. Ponadto dzięki miłej 
współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Flisa-
ków Pienińskich na rzece Dunajec panie skorzy-
stały ze spływu przełomem Dunajca i spaceru 
w kierunku Leśnicy, gdzie mogły podziwiać 

wspaniałe widoki gór w jesiennej kolorystyce. Atrakcją pobytu stał 
się także udział w koncercie Wojciecha Karolaka w zaprzyjaźnionej 
„Muzycznej Owczarni”, prowadzonej przez państwa Kołodziejskich. 
Tam też odbyła się aukcja prac podopiecznych PSONI, na rzecz budo-
wy centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Szlachtowej dla dorosłych 
uczestników, pozbawionych opieki rodziny. Z aukcji oraz kiermaszu 
prac udało się pozyskać na ten cel kwotę 4250zł.

Panie z Rady Polek były wzruszone i zachwycone gościnnością 
i miłą atmosferą pobytu stworzoną przez  gospodarzy – kierownic-
two i pracowników PSONI – Koło w Szczawnicy, a także rozmiarem 
działań prowadzonych przez Stowarzyszenie i ich transparentnością. 
Stwierdziły, że są pod wrażeniem ogromu zaangażowania, empatii i 
serca, jaki wkładają prezes Janina Zachwieja i  wszyscy pracowni-
cy szczawnickiego koła PSONI w codzienną pracę z osobami nie-
pełnosprawnymi oraz podziwiają jej wszechstronne efekty. Panie 
zadeklarowały także dalszą stałą pomoc „Perle” w finansowaniu jej 
działalności. 

A.L.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...21 września odbyła się Jesienna Watra. Zakończenie sezonu let-
niego  podsumowaliśmy Mszą Święta w kościółku na Sewery-
nówce, którą koncelebrowali ks. proboszcz Tomasz Kudroń, ks. 
prałat Franciszek Bondek i kapelan naszego Oddziału ks. Grze-
gorz Salamon. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Senator 
RP Pan Jan Hamerski, Burmistrz Szczawnicy Pan Grzegorz 
Niezgoda, v-ce prezes Zarządu Głównego ZP Pan Piotr Gąsie-
nica oraz Sekretarz Miasta Pan Tomasz Ciesielka. Po nabożeń-
stwie prezes Elżbieta Wiercioch w imieniu wszystkich człon-
ków Oddziału złożyła życzenia imieninowe księdzu Tomaszowi 
Kudroniowi. 

Następnie w uroczystym orszaku przeszliśmy do naszej siedzi-
by, gdzie Pani Prezes powitała zaproszonych gości. Wszystkim 
członkom podziękowała za współpracę oraz pomoc w przygo-
towaniu imprez mijającego sezonu. Po części oficjalnej odbyły 
się tradycyjne posiady.

27 września  członkowie i sympatycy naszego 
Oddziału wyjechali na wycieczkę do Rumunii. 

12 października  zapraszamy na  Jesienny Re-
dyk, którego jesteśmy współorganizatorem. 

 13 października zapraszamy na Różaniec Fa-
timski.

Wszystkim październikowym soleni-
zantom i jubilatom życzymy dużo zdro-
wia, pomyślności, szczęścia i radości. 
Niech spełniają się wszystkie Wasze 
marzenia!

Zarząd Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan w Szczawnicy

Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego 
działający przy OSP w Szczawnicy  niebawem obchodził będzie 
kolejna znaczącą rocznicę. W roku 2022 minie 100 lat wystawiania 
sztuki pt. „Wesele Góralskie” autorstwa Jana Malinowskiego. Po 
okresie wakacyjnym, który zawsze stanowi okres małego zastoju 
w działalności i w życiu zespołu, a także niepowetowane  straty 
osobowe ważnych członków Zespołu, czas aby wrócić do dalszego 
działania. 

  Ponieważ, jak pewnie większość z naszych czytelników wie, od 
blisko 50 lat Zespół prowadzi Pani Aniela Krupczyńska, na jej wy-
raźne życzenie doszło do formalnej zmiany kierownika. Zaznacza-
my – formalnej - ponieważ znana ze swej witalności i aktywności 
społecznej Pani Aniela zapewne cały czas będzie wspierała Zespół 
swoim doświadczeniem i wiedzą.        

 Na Zarządzie OSP w Szczawnicy w dniu 29 września nastąpi-
ło, przy akceptacji członków Zarządu, przekazanie kierownictwa 
Panu Andrzejowi Krupczyńskiemu, który jest synem Pani Anieli. 
Nowy kierownik posiada spore doświadczenie w działalności kul-
turalnej. Był dyrektorem ośrodków kultury w Nowym Sączu, Kry-
nicy a ostatnio do emerytury- w Gródku nad Dunajcem. Jak sam 
mówi, nie jest wybitnym znawcą folkloru Pienin, ale ma nadzieję, 
że wesprze zespół doświadczeniem organizacyjnym.

Pierwszym krokiem, oprócz normalnej pracy z Zespołem, 
jest ogłoszenie naboru chętnych do udziału w Zespole. Chętnie 
widziane są dzieci i osoby od 12 roku życia. Wstępnych zapisów 
można dokonać telefonując pod nr Tel. 795568822. 

Niebawem Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego zaprosi 
Państwa na kolejne „Szczawnickie Zaduszki”.

foto Archiwum

Szczawniccy Bajarze w Krościenku n.D
8 września było piękne sło-

neczne niedzielne popołudnie – 
piękne, bo cel szczytny! Szczaw-
nickie Stowarzyszenie 60+ 
”Młodzi Inaczej” ochoczo przy-
jęło zaproszenie Fundacji Dzieci 
Pienin, aby wystąpić na Festynie 
organizowanym na rzecz chorej 
Ani. Festyn odbył się w amfite-
atrze „Pod Wierzbą” pod hasłem 
„Razem możemy więcej  - poma-
gajmy Ani”.

Barbara Szela
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

 Lena Maja Szczepaniak 1.09.2019r.
 Franciszek Bereźnicki 1.09.2019r. 
 Rita Chlipała 1.09.2019r. 
 Jakub Oliwier Barcik 1.09.2019r. 
 Kornelia Janas 1.09.2019r. 
 Aleksandra Joanna Kędzior 8.09.2019r.
 Michał Mastalski 14.09.2019r.

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:

Dominika Zachwieja i Mariusz Węglarz 
14.09.2019r. 

Joanna Urban i Michał Szczepaniak 
7.09.2019r.  

Odeszli do wieczności:

Józefa Majerczak 1.09.2019r.
Jan Burtan 1.09.2019r. 
Jan Słowik 5.09.2019r.
Zofia Stec 21.09.2019r. 
Stanisława Bańkosz 23.09.2019r. 
Anna Ciesielka 23.09.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Amelia Janina Lędźwin – 21 .09. 2019r. 
Szlachtowa

Aleksander Olędzki – 7.09.2019r. Jaworki
Kacper Franciszek Stec – 28.09. Jaworki

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:

Piotr Karol Tokarczyk i Sandra Angelika 
Mieszczańczyk – 14.09. 2019r.Jaworki

Szymon Broźny i Anna Stanisława Ferko – 
28.09. 2019r. Szlachtowa

W ostatnim numerze chochlik drukarski po-
stanowił sobie poużywać w Wiadomościach z  
Parafii Matki Boskiej Pośredniczki Łask w 
Szlachtowej; pewnie przy okazji wakacji. W 
efekcie jego działalności dwukrotnie pojawiły 
się nazwiska młodej pary ze Szlachtowej – nie 
tylko w rubryce: Połączyli się sakramentem 
małżeństwa, ale także w rubryce: Sakrament 
chrztu św. przyjęli. Także i imię osoby, która 
odeszła do wieczności w Parafii św. Wojcie-
cha w Szczawnicy – Walentego Tokarczyka 
zostało zmienione na Bronisław.

Za te pomyłki- z serca przepraszamy!
Redakcja

Kronika Towarzyska
Pani Stanisławie Szołtysek, która po czterdziestu pięciu latach pracy samorządowej – w tym 

przez dziesięć lat na stanowisku Sekretarza Miasta Szczawnica, a ostatnie czternaście lat  - Sekre-
tarza Miasta Nowy Targ, przechodzi w stan odpoczynku od obowiązków służbowych – życzymy, 
by poznała, iż „najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”…

Redakcja gazety „Z Doliny Grajcarka”

Szczawnica pod Krzyżem
   W Szczawnicy modlitewne czuwanie „Polska pod Krzyżem” zainicjowali 

członkowie Akcji Katolickiej. 14 IX o godz. 17.30 kościół wypełnili nie tylko para-
fianie, ale też przebywający w mieście kuracjusze i turyści. Wypełnili go po brzegi.

   Podczas nabożeństwa dało się odczuć wyjątkowość wydarzenia. Wpływ na 
to miała m. in. wymowna dekoracja: centralnie usytuowany krzyż, górujący nad 
spływającą spod niego biało-czerwoną flagą, opadającą do stóp ołtarza między oka-
załe bukiety biało-czerwonych goździków. Ot, Polska pod Krzyżem. Na tym tle po-
ruszała serca podniosła dialogowana modlitwa stawiająca Krzyż w centrum życia 
chrześcijańskiego, a Zbawiciela w centrum serc wiernych, w centrum życia naszego 
Narodu i naszej Ojczyzny. Cieszyła i zdumiewała bardzo długa rotacyjna kolejka 
osób ustawionych do uczczenia Krzyża przez ucałowanie go. W ciągu ponad 20 
minut składano Jezusowi wyrazy miłości i czci, wynagradzano za profanacje i bluź-
nierstwa. Jeszcze nawet na początku Mszy św. nie ustawał ten ciągnący do Krzyża i 
lgnący do niego pochód. 

W czasie Eucharystii dobitnie wybrzmiały słowa prefacji: „Na drzewie rajskim 
śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na 
drzewie zwyciężył, na drzewie też został pokonany”. Mimo że w tym całym mo-
dlitewnym narodowym czuwaniu wiele było smutnych akcentów: kontemplowano 
bolesne tajemnice Różańca, śpiewano pieśni i wygłaszano modlitwy o Męce Pana 
Jezusa, rozważano kolejne etapy drogi krzyżowej, jednak najwymowniejszym ak-
centem, punktem kulminacyjnym wielogodzinnego nabożeństwa były właśnie te 
słowa z mszalnej liturgii. Uczestników ożywiała i krzepiła myśl: wszelkie kolorowe 
miraże z rajskiego drzewa prysną, Krzyż zaś daje nam perspektywę na przyszłość, 
jest nią zbawienie i życie wieczne w niebie. 

Po Mszy św. inicjatywę w modlitwie przejęła młodzież, zwłaszcza ta przygoto-
wująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzi  wraz ze swoimi księżmi 
katechetami oraz dorosłymi wiernymi dużą grupą, liczącą grubo ponad sto osób, ru-
szyli na szczyt Bryjarki. Na trasie odprawiali nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Krzyż 
niesiony w czasie modlitewnych rozważań wsparli na pięknie oświetlonym krzyżu 
na Bryjarce. Odśpiewali Apel Jasnogórski, a po nim „Barkę”. Tak połączyli się du-
chowo z wiernymi w całej Polsce czuwającymi przy Zbawicielu i przy Matce Bożej.

 Halina Mastalska  
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1
Nowy rok szkolny w 

szczawnickiej „Jedynce”

Rozpoczęliśmy rok szkolny 
2019/2020. Nowe plany i zwią-
zane z nimi nowości organi-

zacyjne. W ramowym planie nauczania 
znalazły się dodatkowe zajęcia z języka 
polskiego w klasach ósmych, dodatkowa 
matematyka we wszystkich klasach 4 – 8 a 
także zajęcia laboratoryjne z chemii w kla-
sach 7 – 8, ćwiczenia z biologii oraz zajęcia 
doskonalące w rozwiązywaniu zadań z ma-
tematyki. W klasach 7 – 8 zaplanowaliśmy 
dodatkowe godziny języka angielskiego. 
Projekt „Umiem pływać” realizowany jest 
w klasach 1 – 3 dzięki współpracy z UMiG 
w Szczawnicy. Wszystko to możliwe jest w 
planie nauczania dzięki tzw. „godzinom do 
dyspozycji dyrektora” oraz wsparciu orga-
nu prowadzącego czyli Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica.

Już w pierwszym miesiącu uczestniczy-
liśmy w tradycyjnym „Rajdzie Szlakami 
Partyzantów” kończącym się w Ochotnicy 
Dolnej. Tam, na zakończeniu rajdu zaśpie-
waliśmy pieśń patriotyczną w najliczniej-
szym zespole  z wszystkich uczestniczą-
cych w rajdzie.

Ciekawym doświadczeniem naszych 
czwartoklasistów był udział w nowosą-
deckim festiwalu „KINOJAZDA” w Kinie 
„Sokół”.

POCZTÓWKA

Wysyłamy pozdrowienia powstańcom 
warszawskim  i ciężko chorym dzieciom, czy-
li szkolna akcja (Młodzi) ludzie listy piszą.

Pod tym cytatem z piosenki Skaldów 
upłynęły w naszej szkole wrześniowe lek-
cje języka polskiego Uczniowie mieli oka-
zję doskonalić umiejętność pisania listów i 
kartek pocztowych. Dowiedzieli się, też, że 
w  języku polskim bardzo długo brakowało 
określenia karty pocztowej. Z tego powo-
du organizatorzy Pierwszej Wystawy Kart 
Pocztowych w Warszawie w grudniu 1900 
roku ogłosili konkurs na brakujące słowo 
oznaczające wyłącznie kartę pocztową. 
Otrzymali około 300 propozycji, z których 
wybrali pięć: „listówka”, „liścik”, „otwart-
ka”, „pisanka”, „pocztówka”. Najwięcej 
głosów uzyskała „pocztówka” i tej nazwy 
używamy także dziś. Co  ciekawe, słowo to 
wymyślił patron naszej szkoły - Henryk 
Sienkiewicz, który w konkursie uczestni-
czył pod pseudonimem Marja z R.

Te czysto praktyczne ćwiczenia stały 
się także lekcjami historii, empatii oraz 
wrażliwości na ludzkie cierpienie. Stało się 
tak  za sprawą dwóch ogólnopolskich akcji 
internetowych. Pierwsza z nich, w której 
wzięli udział piątoklasiści to „Marzyciel-
ska poczta”. Idea narodziła się pod koniec 
2009 roku. Co jakiś czas organizatorzy 
zamieszczają profile chorych dzieci z całej 

Polski, które kochają dostawać tradycyjne 
listy i kartki. W profilach dzieci znajdują 
się adresy pocztowe, pod które każdy może 
napisać. Jak informują organizatorzy: Listy 
i kartki dodają dzieciakom siły do walki z 
chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym 
piszącym mnóstwo frajdy.

Szóstoklasiści chcąc uczcić pamięć pol-
skich bohaterów w 80 -tą rocznicę wybu-
chu II wojny światowej i 75 - tą rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego pisali 
pozdrowienia z gór do powstańców z po-
średnictwem akcji BohaterON – włącz 
historię!  W ubiegłym roku powstańcy 
otrzymali pół miliona takich kartek. 
Cieszymy się, że my także mogliśmy w 
ten sposób oddać hołd walczącym za Oj-
czyznę. 

Joanna Moskalik

Koncert duetu ,,Vis a vis” w Galerii TPSP
W niedzielę 22 września w lokalu TPSP przy ulicy Zdrojowej 2 odbył się koncert 

duetu Katarzyna Chruściel i Rafał Gondek. Wykonawcy pochodzą z Nowego Sącza 
i od roku tworzą duet ,,Vis a vis”. Są autorami tekstów, które wykonują przy akompa-
niamencie gitar. Oprócz własnych tekstów śpiewają piosenki Jacka Kaczmarskiego, 
Edyty Geppert,  Antoniny Krzysztoń i Stanisławy Celińskiej. Podczas szczawnickie-
go koncertu wykonawcy zagrali oprócz wspomnianych już tekstów sławnych arty-
stów, utwory SDM Łukasza Majewskiego, Marka Dyjaka oraz ciekawe interpretacje  
piosenek Czerwonych Gitar i Starego Dobrego Małżeństwa. Nie zabrakło autorskich 
utworów Rafała Gondka oraz ostatnio wydanego  utworu ,, Z czasem”. Duet najczę-
ściej koncertuje w schroniskach, w kawiarniach artystycznych w Piwnicznej, Mu-
szynie, Krynicy i rodzinnym Nowym Sączu.

W czasie niedzielnego koncertu wykonawcy nawiązali doskonały kontakt z pu-
blicznością, stworzyli nastrój piosenki aktorskiej oraz klimatyczną atmosferę śpie-

wając znane dawne 
szlagiery. W najbliż-
szym czasie planują 
wydać płytę z kolędami 
i pastorałkami własne-
go autorstwa.

Mamy nadzieję, 
że będziemy mogli w 
okresie świątecznym 
gościć ponownie sadec-
ki duet z nadzieją na 
równie  uroczy występ.

Anna Malinowska
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SP 

2
Rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2019/2020

2 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny. Najpierw odbyła się Msza Święta w Kościele 

Parafialnym, gdzie został poświęcony sztandar Szkoły Podstawo-
wej nr 2, a następnie w budynku szkoły wszystkich uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i pracowników powitała pani dyrektor Anna 
Szczepaniak. W swym przemówieniu przypomniała o dzieciach 
i młodzieży, którzy 80 lat temu zamiast cieszyć się z pójścia do 
szkoły musieli bronić Ojczyzny. Szczególnie serdecznie powita-
ła uczniów z „zerówki”, klasy pierwszej i siódmej, rozpoczyna-
jących edukację w naszej podstawówce. Pani dyrektor życzyła 
wszystkim sukcesów i wspaniałych świadectw na koniec roku. 
Po uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego delegacja na-
szej szkoły wraz ze sztandarem udała się na cmentarz. Razem z 
uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku, z którymi 
sprawujemy opiekę nad mogiłą, oddaliśmy hołd żołnierzom pole-
głym w czasie II wojny światowej za Ojczyznę.

Delegacja SP nr 2  
w mieście partnerskim Perleberg

W dniach od 13 do 15 września 2019 uczniowie naszej szkoły 
pod opieką pani dyrektor Anny Szczepaniak i nauczycielki języka 
niemieckiego pani Danuty Urban uczestniczyli wraz z delegacją 
Urzędu Miasta Szczawnica w Dniach Miasta partnerskiego Perle-
berg oraz 150-lecia tamtejszej Straży Pożarnej.

13 września o godz. 4:00 nad ranem wyruszyliśmy w drogę 
do Perlebergu. Około godz. 16:00 dotarliśmy na miejsce, gdzie 
powitali nas przedstawiciele Urzędu Miasta Perleberg na czele z 
panią burmistrz Annett Jura oraz delegacja Szkoły Podstawowej 
Rolandschule na czele z panią dyrektor Heike Rudolph, a także ro-
dziny niemieckie goszczące naszych uczniów w swoich domach.

Po krótkim powitaniu dzieci zostały zaproszone do szkoły na 
mały poczęstunek, podczas którego miały okazję zapoznać się ze 
swoimi niemieckimi kolegami.

Obchody jubileuszu były okazją do pielęgnowania wieloletniej 
przyjaźni, która od kilkunastu lat funkcjonuje pomiędzy różny-
mi instytucjami obu miast, jak również do nawiązywania nowych 
znajomości, tym razem pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami 
Szczawnicy i Perlebergu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Szczawnicy mieli okazję poznać swoich niemieckich rówieśników 
ze Szkoły Podstawowej Rolandschule w Perlebergu oraz gościć w 
ich domach. 

Obejrzeli również szkołę, a w poniedziałek uczestniczyli wraz 
z gospodarzami w zajęciach na jej terenie. W sobotę 14 września 
dzieci spędzały czas w rodzinach niemieckich kolegów, według 
planu, jaki rodziny przygotowały. Wieczorem wszyscy spotkali 
się na rynku, aby podzielić się wrażeniami z całego dnia i wspól-
nie wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu pani Ewy Wal-
kowskiej.

W tym dniu doszło również do spotkania dyrektorów szkół 
pani Anny Szczepaniak i pani Heike Rudolph oraz przedstawicie-
lek grona pedagogicznego pani Danuty Urban i pani Heike Pan-
kow. Rozmowy odbyły się w szkole, w bardzo miłej atmosferze. 
Przedstawione zostały propozycje obu stron, dotyczące wzajem-
nej współpracy. Dyrekcje szkół wyraziły nadzieję, że w przyszło-
ści dojdzie do kolejnych spotkań, a partnerstwo miast będzie roz-
wijać się również na płaszczyźnie edukacyjnej.

W niedzielę 15 września uczniowie i nauczyciele zaprezento-
wali wspólnie przygotowany program artystyczny. Nasze dzieci 
wystąpiły w strojach regionalnych, śpiewając wraz z niemieckimi 
przyjaciółmi piosenki 
w języku polskim i 
niemieckim. W go-
dzinach popołudnio-
wych delegacje obu 
szkół wzięły udział w 
spływie łodziami po 
rzece Stepenitz oraz 
wycieczce do ZOO. 
Wieczorem zjedli 
wspólną pożegnalną 
kolację. 

Niestety wszystko, 
co dobre, szybko się 
kończy i w ponie-
działek nadszedł czas 
rozstania. Nie obyło 
się bez łez i obietnic 
kontynuowania za-
wartych znajomości.

Taneczne zakończenie 
lata w rytmach latino

Na zakończenie wakacji Miejski Ośrodek Kultury zaprosił 
wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w rytmach latino! W 
malowniczej scenerii nad stawem w Parku Dolnym impreza 
rozpoczęła się od lekcji salsy, którą poprowadził Michał Za-

krzewski - tancerz, 
instruktor tańca, 
choreograf, specjali-
zujący się w tańcach 
flamenco i salsie. Do 
Szczawnicy razem z 
Michałem przybyli 
także jego ucznio-
wie i sympatycy sal-
sy z Nowego Targu, 
by oddać się radości 
tańca w plenerze i 
pokazać, jak dosko-
nale można się bawić 

przy latynoamerykańskich hitach. Tego wieczoru każdy mógł 
spróbować swoich sił!

A.L.
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W sobotę 21 września 2019 r. członkowie na-
szego SKKT wyruszyli niebieskim szlakiem od 
schroniska Orlica przez Szafranówkę, Łaźne Ska-
ły, Wysoki Wierch do schroniska Pod Durbasz-

ką. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do górskiej wędrówki. 
Wchodząc coraz wyżej podziwialiśmy wspaniały widok na Tatry, 
panoramę Krościenka, Szczawnicy, potem Szlachtowej i Jaworek. 
Będąc na Szafranówce zboczyliśmy ze szlaku, aby obejrzeć z bli-
ska ogromne grzyby i owady. Nie zabrakło też czasu na pamiąt-
kowe zdjęcia i przerwy na posiłek. Wszystko smakuje lepiej kiedy 
człowiek ma przed sobą takie wspaniałe, górskie widoki. Około 
godz. 13.00 dotarliśmy do celu - schroniska Pod Durbaszką. Tak 
aktywnie spędzony czas dostarczył nam wielu miłych wrażeń i 
wspaniałych widoków, które na długo pozostaną nam w pamięci.

XV  Międzyszkolny Konkurs im. Jana Pawła II 

 25 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szlachtowej odbył się XV Międzyszkolny Konkurs im. Jana 
Pawła II. 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 22 uczestników ze 
Szkół Podstawowych w Szczawnicy, Krościenku, Krośnicy oraz 
Szlachtowej. 

Komisja w składzie: ks. Tadeusz Wojciechowski, p. Henryka 
Kulig (emerytowana nauczycielka) oraz p. Renata Kubik ( Dyrek-
tor Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. im. ks. Franciszka Blach-
nickiego ) po wysłuchaniu recytatorów, postanowiła nagrodzić  i 
wyróżnić następujące osoby.

Klasy I-III 
miejsce – Maja Mazurek ( SP nr1 Szczawnica),
miejsce – Zuzanna Kielak ( SP Szlachtowa),
miejsce – Daria Szczepaniak ( SP Szlachtowa). 
Klasy IV-VI 

miejsce - Michał Różany (SP nr1 Szczawnica),
miejsce – Oliwia Hurkała (SP Szlachtowa),
miejsce – Patrycja Szczepaniak (SP Szlachtowa).
Wyróżnienie – Kacper Pyter (SP Krośnica)

Klasy VII- VIII
miejsce – Emilia Mirek (SP nr1Krościenko )
miejsce – Marta Wyrostek ( SP Szlachtowa),
miejsce -  Gabriela Kubicz ( SP Krośnica), Marek Siedlarczyk 

( SPnr1 Krościenko).
     Wyróżnienie – Piotr Wiercioch (SP nr1 w Szczawnicy) 

Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i 
książki, a wszyscy pozostali uczestnicy pamiątki udziału. Nagro-
dy ufundowali rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szlachtowej.  

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w podobnym kon-
kursie za rok. 

                                                                                                                                                    DN

Azymuty jesieni 2019

W dniu 27 września 2019r. 
patrol drużyny „Skalni” pod 
opieką dh Moniki Hurkały i Be-
aty Wyrostek rozpoczął nowy 
rok harcerski „Azymuty jesieni 
2019” dwudniowym rajdem w 
Kamionce Wielkiej. W powyż-
szym rajdzie wzięło udział 250 
uczestników. Wieczorem pierw-
szego dnia odbyły się harcerskie 
pląsy oraz zabawy przy muzyce 
zespołu ludowego „Skalnik”. 
Drugiego dnia nasz patrol wyru-
szył na 11 km trasę rajdu, w trak-
cie którego należało wykazać 
się znajomością szyfrowania, 
wiedzą z zakresu technik harcerskich, udzielania pierwszej po-
mocy oraz sprawnością fizyczną. Po zejściu z trasy rajdu wszyst-
kich patroli odbył się uroczysty apel inaugurujący rok harcerski 
2019/2020, któremu przewodniczył Komendant Hufca Nowy Sącz 
Stanisław Gniady. Na apelu wręczono również nagrody najlep-
szym patrolom. Na 14 patroli biorących udział w rajdzie nasz zajął 
II miejsce. Zmęczeni, ale zadowoleni z pracy zespołowej i zajęte-
go miejsca, wróciliśmy wieczorem do domów.  Czuwaj!

   27 września 2019r. odwiedził nas znany podróżnik - pan Mi-
łosz Pierwoła, który w bardzo interesujący sposób opowiadał nam 
o swoich niezwykłych przygodach.
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Poezja spod kapelusza

- SIOFER - 

Andrzej Dziedzina Wiwer

Jedzie auto po sosie

Śiofer innyw mo w nosie

Łón w móndrości jest cały

Wsytka inni zokały

Łón jedony mo łocy

Noi fto mu podskocy

Dyć przepisy poznawoł

Egzaminy pozdawoł

Prawko mo jus łod wcora

Totys nojwyzso pora

Sprowdzić w rzecywistości

Swoje umiojontności

Jedzie sobie wesoło

Trómbi na wsytkiw wkoło

Puko palco po cole

Kómu rzeknóńc matole

Noi pojechoł hytko

Mijoł po dródze wsytko

Ile fabryka dała

Duma go rozpiyrała

Jas na piyrso zakrońcie

Tak pojechoł zawziońcie

Kied dotla nimioł strachu

Siedzioł w rowie na dachu

Przyjechali Ponowie

W bioływ copkaw na gowie

Mandacik mu wpisali

Jesce prawko zabrali

Noi było po sprawie

Nowe auto w naprawie

Mody zdziyro se bótki

Coz !

 kied rozum był krótki

Jak dobrze odmawiać różaniec?
Celem modlitwy chrześcijańskiej jest uwielbianie Boga w 

Trójcy Świętej i Jego dzieł, dziękowanie Mu za nie. Także róża-
niec ma ukierunkowywać na Boga i Jego tajemnice. Jest on nie 
tyle modlitwą do Maryi, co z Maryją: razem z Nią rozważaniem 
Bożych tajemnic i wysławianiem Boga.

To, że różaniec jest modlitwą skierowaną do Boga, przypomi-
na już odmówione na początku „Wierzę w Boga”, jak też otwie-
rająca każdy dziesiątek modlitwa „Ojcze nasz” oraz powtarzane 
na zakończenie każdego z nich „Chwała Ojcu”. Zatem u począt-
ku, już w samej intencji odmawiania różańca, znajduje się Bóg, 
a wezwanie do chwalenia Trójcy Świętej zamyka go. Właśnie w 
tych ramach modlitwa ta się urzeczywistnia.

Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis 
Mariae ukazuje różaniec jako modlitwę kontemplacyjną i wła-
śnie Maryja jest wzorem różańcowej kontemplacji. Wobec tego z 
Nią mamy, przesuwając paciorki różańca, wspominać tajemnice 
Chrystusa. Te tajemnice Ona przez całe życie chowała i rozwa-
żała w swoim sercu odprawiając w ten sposób swój różaniec. 
Tego też uczy nas i pociąga do rozmyślania o Osobie i dziele 
Chrystusa. To Jego dotyczy większość tajemnic różańcowych. 

Ojciec Święty mówi też o uczeniu się Chrystusa od Maryi. 
Ona ukazując Go nam uczy, kim On jest dla nas, co dla nas uczy-
nił, a przez to uczy miłości do Niego tak wielkiej, jaką Ona Go 
miłowała. Mamy tak jak Maryja upodabniać się do Chrystusa 
żyć w Chrystusie i dla Chrystusa – to jest celem odmawiania 
różańca. Święty Jan Paweł II pisze: „Różaniec jako <medytacja> 
o Chrystusie z Maryją, jest zbawienną kontemplacją. Zagłębia-
nie się, tajemnica po tajemnicy – w życie Odkupiciela sprawia 
bowiem, że to, co On zdziałał, a liturgia aktualizuje, zostaje do-
głębnie przyswojone i kształtuje egzystencję”.

Zatem, aby różaniec był owocny w naszym życiu, nie może 
być tylko modlitwą warg. Nie możemy traktować go magicz-
nie, sądząc, że za powtórzenie 200 lub więcej razy „Zdrowaś” 
należy nam się jakaś nagroda, żeśmy sobie na nią zarobili. Mo-
dlitwa to nie handel. 

Jest oczywiste, że przy nieustannym powtarzaniu tych sa-
mych słów krótkiej modlitwy „Zdrowaś” trudno nam koncentro-
wać się na nich i może łatwo się zdarzyć, że myślimy wówczas o 
przeróżnych rzeczach. Właśnie po to ułożono tajemnice różań-
cowe, byśmy w czasie powtarzania Pozdrowienia Anielskiego, 
rozmyślali o treści tych tajemnic – o Chrystusie i o tym, co dla 
nas uczynił. W ten sposób będziemy mogli przylgnąć do Niego 
sercem i życiem – tak jak Maryja. Różaniec to modlitwa wyma-
gająca. Wymaga ona oparcia naszego życia na Bogu i przeżywa-
nia go z Nim – po prostu: po Bożemu. Inaczej na nic się zdadzą 
choćby kilometry odmówionego różańca, jednak bezmyślnie i 
bezowocnie.

Aby nie doszło do bezmyślnego odmawiania różańca, także 
św. Jan Paweł II radzi, by przed każdą tajemnicą przeczytać od-
powiedni fragment Pisma Świętego, jak też, by zostawić chwi-
lę milczenia na medytację nad daną tajemnicą. Jednakże może 
to być również krótkie rozważanie danej tajemnicy - jest wie-
le dostępnych w sprzedaży. Z tej treści będziemy czerpać przy 
odmawianiu dziesiątka. Najważniejsze, by modlitwa ta była au-
tentyczna i rzeczywiście przemieniała nas wewnętrznie, byśmy, 
odmawiając ją, pozwolili Maryi prowadzić się do Chrystusa.

Danuta Mastalska
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W dniu 17.09.2019 r. Miasto i Gmina Szczawnica  
 podpisała list intencyjny dotyczący przystąpienia do 
współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski 
Tele-Anioł”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Szczaw-
nicy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykony-
wania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości 
życia osób niesamodzielnych. W ramach projek-
tu uczestnik może starać się o wsparcie w postaci 
usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych 
w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielno-
ści), a także otrzyma bezpłatną opaskę na rękę, 
która umożliwi całodobowy kontakt ze specjalistami 
w celu wezwania pomocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o projekcie można 
otrzymać na stronie projektu: www.malopolska.
pl/teleaniol

W celu udziału w projekcie należy wypełnić spe-
cjalny formularz aplikacyjny (do pobrania na stronie 
internetowej projektu) i wysłać/ dostarczyć go zgod-
nie z bazą teleadresową.

KUCHNIA WŁOSKA W PERLE
Kolejna wystawa 
w ramach projektu 
Rehabilitacja Osób 
Niepełnosprawnych, 
realizowanego w Śro-
dowiskowym Domu 
Samopomocy „Perła” 
w Szczawnicy, dofi-
nansowanego z Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
poświęcona była tech-
nice kolaż, a degusta-
cja potraw – kuchni włoskiej. Katarzyna Żmidzińska – Szpulak, kierownik 
ŚDS,  w dniu wernisażu wystawy 26 września, przypomniała założenia 
projektu, zwracając uwagę, że tym razem uczestnicy na przygotowanie się 
do ekspozycji mieli, z racji wakacji, dużo mniej czasu. Niemniej powstały 
wyjątkowe prace, o których opowiedziała terapeutka prowadząca zajęcia 
w Pracowni Rękodzieła Artystycznego Elżbieta Węglarz. Powstały nieba-
nalne dzieła, łączące ze sobą różne naklejane na papier materiały: tkaniny, 
koraliki, zdjęcia, wycinki z gazet. Stworzono wspaniałe portrety i ciekawe 
kompozycje kwiatowo – zwierzęce oraz abstrakcyjne. Jak zawsze dopisali 
zwiedzający, wśród których znaleźli się m.in. kierownik PSONI – Koło w 
Szczawnicy Janina Zachwieja, kierownik WTZ Wiesława Sajdak – Tokar-
czyk, kierownik MOPS Szczawnica Lidia Misztal, prowadząca zajęcia mu-
zyczne z uczestnikami ŚDS i WTZ  - Ewa Zachwieja oraz rodzice.

Osobną jakością są spotkania z kuchniami świata. Specjalności kuchni 
włoskiej, przygotowane przez podopiecznych ŚDS w Pracowni Gospodar-
stwa Domowego, zachwyciły smakiem i różnorodnością. Na stołach poja-
wiły się dana: spaghetti a la carbonara i makaron z pesto z pomidorami, 
pulpety w sosie pomidorowym, sałatki, mozarella, salami, melon z szynką 
prosciutto i inne smakołyki.

Jak zawsze było wzruszająco – pysznie i pachnąco.
Alina Lelito 
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Uwiecznić skarby  
pejzażu i architektury

(Wywiad z Michałem Suffczyńskim – akwarelistą,  absolwen-
tem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i wykła-
dowcą rysunku i akwareli na tymże wydziale, jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, opiekunem artystycznym 
warsztatów studenckich, odbywających się w Jaworkach w dniach 
30 sierpnia – 6 września br. )

- Ile to już plenerów, na które przyjeżdża Pan do Jaworek ze 
studentami, odbyło się podczas Pana pracy w Politechnice War-
szawskiej?

Jaworki były mi bliskie od dawna, a to dzięki moim zaintereso-
waniom turystycznym i górskim wędrówkom. Natomiast ten pro-
jekt: „Plener malarsko – graficzny studentów Politechniki War-
szawskiej”, który obecnie realizujemy, jest stosunkowo młody; to 
dopiero trzeci rok.

-Kto bierze w nim udział?
Z roku na rok jest coraz więcej chętnych, więc biorą w nim 

udział najlepsi z najlepszych studentów wydziału architektury Po-
litechniki Warszawskiej, na którym prowadzę zajęcia z grafiki. 
To osoby naprawdę zainteresowane malarstwem, z najlepszymi 
wynikami na studiach po pierwszego roku, a także absolwenci 
uczelni. W tym roku przyjechało ich dwanaścioro: Julia Wron-
kowska, Aleksandra Krawczyk, Konrad Szumiński, Franciszek 
Woźnica, Adash Herrenschmidt – Moller , Tomasz Szenajch, Ka-
rolina Rogowska, Ola Kłopotowska , Kasia Prokopiuk, Karolina 
Hajkowicz, Joanna Ziembowska, Agata Kobus.

- Ile dni trwa plener?
Nasz pobyt w Jaworkach trwa ok. tygodnia, na przełomie sierp-

nia i września, ale plener ma otwartą formułę. Jeśli studenci wy-
razili wolę, mogli przyjechać na cały ten okres. Mogli także spę-
dzić tutaj tylko dwa lub trzy dni. Oni to potraktowali jako własne 
wakacje i pobyt sponsorowali z własnej kieszeni. Po raz pierwszy 
to bardziej przedsięwzięcie artystyczno - środowiskowe niż plener 
ściśle organizowany przez uczelnię. Studenci przyjechali na wła-
sny rachunek, ja także sam się finansuję.

- Jakie miejsca wybraliście w tym roku, by je uwiecznić?
Skupiamy się głównie na bogactwie pejzażu, a w kolejnych 

dniach na elementach architektonicznych, ale zawsze na tle pej-
zażu czyli na tutejszym bogactwie naturalnym. Wspaniale się w 
Pieninach łączy kilkusetletni starodrzew, góry osadzone w czy-

stym powietrzu, siła Dunajca, z wybitną architekturą zdrojową, po 
latach Zrewitalizowaną dzięki zaangażowaniu rodziny Państwa 
Mańkowskich. Dlatego tutaj przyjeżdżamy, żeby te skarby pejza-
żu i architektury artystycznie rozpoznawać.

- Czyli nie tylko Jaworki są w kręgu Waszego zainteresowania?
Nie tylko. Byliśmy także na Bereśniku, skąd są cudowne wido-

ki na Tatry i Pieniny, by obrazować krajobraz. Dzisiaj spotykamy 
się przy Placu Dietla w Szczawnicy, gdzie szkicujemy architektu-
rę z zielenią w tle.

- W jaki sposób pracujecie?
Przychodzimy w ciekawe miejsce i przynosimy ze sobą warsz-

tat tj. papier i farby akwarelowe, oparte o jakąś deskę, by uchwycić 
trochę koloru, niektórzy po prostu rysują, bo to są zajęcia dowolne 
i nie narzucam studentom techniki. Każdy wybiera to, co lubi, 
albo to, czego jeszcze nie wie i pragnie się z tym zmierzyć. Ja 
udzielam tylko niezbędnych instrukcji. To się odbywa w formie 
korekt. Studenci najpierw dokonują wyboru kadru, potem go szki-
cują, w trakcie dużo rozmawiamy, co należy wydobyć, co poka-
zać, a potem jest pewien efekt finalny pracy, który także omawia-
my. Interpretujemy, co wyszło fantastycznie, co troszkę gorzej, co 
można poprawić, żeby było pięknie.

- Czy praca kończy się na etapie szkicu?
Nie. To jest tak, że pierwszy rysunek powstaje podczas godzi-

ny, nie dłużej. Czasem z tego rysunku powstaje akwarela, a cza-
sem pozostaje czarno-biała praca, ale i tak trzeba później wyko-
nać światłocień i pokazać, z jakiej została zrobiona perspektywy. 
Prace kolorowe trzeba wykończyć zastosowaniem odcieni itd. itp. 
Na pewno ukończone prace przedstawimy na wystawie na naszej 
uczelni. Być może, jeżeli się znajdzie przestrzeń wystawiennicza, 
to także i w Szczawnicy czy w Jaworkach. Jesteśmy otwarci na 
zaproszenie. Myślę, że prace studentów warto zobaczyć, bo oni 
już naprawdę bardzo dużo umieją.

 - Oprócz tego, że pracuje Pan ze studentami, wychodzi z nimi 
w plener, ma Pan także  obecnie swoją wystawę w Kulturalnym 
Wiatraku w Jaworkach.

Rzeczywiście. Przy okazji organizacji Dni Węgierskich w 
Muzycznej Owczarni zostałem zaproszony do wiatraka z wysta-
wą moich prac. Na jej otwarciu byli goście, którzy przybyli z tej 
okazji na koncerty wybitnego skrzypka z Budapesztu - Robi La-
katosa, na degustację specjałów kuchni węgierskiej serwowanej 
przez Węgra Istvana Butala, zaprzyjaźnionego z „Owczarnią” -  a 
moja ekspozycja stała się jednym z punktów programu tych dni. 
Na wystawie zaprezentowałem akwarele o tematyce lokalnej tj. 
podhalańsko – tatrzańsko – pienińskiej, oraz te, których tematyka 
częściowo nawiązuje do kraju Bratanków. Są więc na niej górskie 
pejzaże – przyroda i architektura, ale też obraz przedstawiający 
budynek Parlamentu Węgierskiego w Budapeszcie czy ołtarz św. 
Kingi w klasztorze w Starym Sączu. Chciałem, by na wystawie 
znalazły się prace, dzięki którym nasi goście z Węgier poczują 
się jak u siebie w domu. Te dni to naprawdę spotkania przyja-
ciół. Chciałbym bardzo podziękować właścicielom Muzycznej 
Owczarni – Sylwii i Wietkowi Kołodziejskim za udzielenie nam 
gościnnej przestrzeni i stworzenie wspaniałej artystycznej atmos-
fery, którą tak chętnie pokazuję moim studentom, oraz Rodzinie 
Mańkowskich za serdeczne przyjęcie nas w obiektach architekto-
nicznych Uzdrowiska Szczawnica.

- A ja dziękuję za miłą rozmowę.
3 września rozmawiała Alina Lelito
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Życie na biegunach

Sobota, sobota...
Sobota jest zawsze dniem porządkowania myśli. A może tylko 

pretekstem, by naprawdę nie sprzątać? Jeszcze mieszkając i żyjąc 
w Warszawie doświadczyłam tego, że w wolnym od pracy dniu 
dochodzą do głosu myśli, uczucia, emocje, które zostawiamy na 
poboczu pędząc od poniedziałku do piątku, w korkach, w tram-
wajach, w kapeluszach. Ja mam to szczęście, że nawet stojąc w 
długim jak stonoga korku patrzę na pasące się na łąkach owce, 
na nietrzeźwych albo niewyspanych baców, na bryczki i prowa-
dzone na łańcuchach krowy, na łagodne pagórki gorczańskie i 
groźne, dostojne szczyty Tatr. Nie muszę czekać do soboty, by 
popaść w zadumę, zrobić rachunek sumienia, przywołać swoje 
postanowienia, wiarę w siebie i w życie na nowo. Mogę przemy-
śleć wszystko dokładnie, prześwietlić każdą sylabę codzienności, 
mogę przeprowadzić mentalną rozgrzewkę, by chwilę później sta-
wić czoła wtorkowi czy środzie. Stoję więc siedząc za kierownicą, 
kiedy myśli zwalniają oglądając się wstecz. Zerkam w lusterko 
ukradkiem i w oczach brązowych jak łania próbuję zobaczyć 
Kasię z dawnych lat. Ktoś mi kiedyś napisał, że oczy to zawsze 
miałam ładne, nieważne czy szczęśliwe, czy smutne, takie same 
zawsze, mimo lat. Patrzę więc w te rozchmurzone ostatnio nie-
co oczy i porównuję z tymi młodszymi o kilka jesieni. Kiedyś to 
miałam życie, myślę sobie, beztroskie, zabawne, śmiesznie lekkie. 
Wszystko spadało mi jak manna z nieba, co rusz jakaś przygoda, 
to miłosna, to radosna, zielone alejki, warszawskie knajpeczki, 
lunchyk, brunchyk, nowa sukienka, stare kino, rower z dynamo, 
szum wiatru we włosach, oby z dnia na dzień. Niczego się nie 
bałam, za dużo może nie myślałam, w kolorowych trampkach, w 
za dużych okularach, tramwajem do pracy, z książką przy zimnej 
szybie podziwiałam, jaki piękny jest świat. Dziś też jest piękny, 
może nawet piękniejszy, tylko widzę w nim coś, czego nie widzia-
łam spacerując nad Wisłą za rękę, popijając sojowe latte w towa-
rzystwie koleżanki, jedząc lody samotnie lub u boku psa. Kiedyś 
świat był taki łagodny, spolegliwy, poddany, taki na życzenie, bez 
większego trudu, nie tak, to inaczej i już. Wszytko samo się jakoś 
układało, albo nawet waliło, ale bez większych konsekwencji, bez 
nowej zmarszczki, a tu nagle trzask, prask. Z zadumy wyrywa 
mnie odgłos pędzącego pociągu, którego tempo próbuje przywo-
łać rytm tego dnia. Ja uparcie wracam myślami w czasy, kiedy o 
nic nie musiałam się martwić, bo wszystko układało się łatwiej 
niż klocki lego. Praca nie ta, to inna, zawsze jakiś swój, bezpiecz-
ny kąt. Na każdym rogu jakaś pomoc, jakaś przyjaciółka, troski 

odchodziły szybciej niż przychodziły, zawsze miękkie lądowanie, 
zawsze jakiś azyl, pocieszenie, pudełko lodów albo butów na otar-
cie łez i hop w tramwaj lub na rower po kolejny cel.

A dziś siedzę stojąc w korku i myślę o tym, jak trudne jest 
życie, jak daje w każdą moja drobną kość. Elegancka kobieta w 
lśniącym nowością aucie stojącym przede mną skrupulatnie ma-
luje usta amarantową szminką zapewne nie myśląc teraz o tym, o 
czym myślę ja.

Jesień jest taka piękna i taka smutna, czas ślubów i pogrzebów, 
czas opadających liści, siwiejących skroni, oszronionych dachów, 
treningów o wschodzie słońca, zmarzniętych dłoni, wilgotnych 
policzków i gęstej jak bita śmietana mgły. Tej jesieni nasze psy 
jeszcze nie biegały. Trzynaście par brązowo – niebieskich oczu 
spogląda pytająco: jesteśmy gotowe, podtuczone, spragnione, co 
jest nie tak? Wszystko jest, jak ma być kochane pieski, tylko ży-
cie nam się nieco spóźnia, tylko nasza nowa baza, nasze miejsce, 
nasz dom potrzebują jeszcze kilku pożółkłych liści, by wpuścić 
nas w swoje wyczekane progi. Jeszcze szczęście jakieś niegoto-
we, rozczochrane w pomiętym deszczowym płaszczu, gdzieś się 
zagubiło między tym co było, odeszło, nie powróci, a tym na co 
właśnie nadchodzi najlepszy czas. Ale nie martwcie się cudowne 
pieski, już niedługo ruszymy w długą podróż o świcie, wasz cie-
pły oddech zagubi się poród traw, wasze najcudowniejsze, zwinne 
łapy zaprowadzą nas na nowy szlak. Już niedługo znów będziemy 
wszyscy razem, bezpieczni, spokojni, pełni energii, by dalej biec. 
Już za kilka październikowych zakrętów wyjdziemy na prostą pod 
atramentowym niebem, a i szczęście weźmiemy na przejażdżkę, 
bez względu na to, czy gotowe już jest nam dotrzymać kroku, czy 
może jeszcze nie.

Kasia Kołodziejska
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XII ZJAZAD ARTYSTÓW 
I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI

W tym roku, po raz kolejny, brałam udział w dorocznym spo-
tkaniu niezwykłej grupy artystów, którzy poznali się dwanaście lat temu dzięki por-
talowi społecznościowemu Nasza Klasa. Łatwy internetowy kontakt na tym portalu 
umożliwiał nam prezentacje swoich prac, codzienne rozmowy na temat malarstwa, 
naszych artystycznych stylów i preferencji, oraz korzystanie z wzajemnych rad i 
konstruktywnej krytyki. Tak też powstała zwarta grupa artystów, która już teraz bez 
siebie żyć nie może. Czerpiemy z siebie wzajemną motywację, energię do tworzenia i 
rozwijamy się wzajemnie, ponadto bardzo się lubimy i lubimy spędzać ze sobą czas, nie 
tylko na wspólnym malowaniu, ale także na wspólnej zabawie. Nic więc dziwnego, 
że to już nasz dwunasty zjazd.  Wcześniejsze zjazdy miały miejsce między innymi w 
Unieściu, w Gołkowicach, w Tumie, w Pieskowej Skale, na Mazurach i na Podlasiu, 
a także w Szczawnicy w 2015 roku, a uczestnicy przyjeżdzali nie tylko z Polski, ale 
także z Niemiec, Danii, oraz w moim przypadku -z Kanady. Dzięki tym spotkaniom 
miałam okazję zwiedzić wiele regionów Polski, od gór do morza, a w tym roku byłam 
po raz pierwszy w życiu na Kujawach oraz zwiedziłam miasto Bydgoszcz.  

Tegoroczny, XII Zjazd Artystów i Miłośników Sztuki, odbył się w dniach od 4 do 
8 września, w malowniczej miejscowości Przyjezierze, w województwie  kujawsko-po-
morskim, w powiecie mogileńskim. Przyjezierze jest miejscowością wypoczynkową, 
położoną nad Jeziorem Ostrowskim, pośród Lasów Miradzkich. Krystalicznie czysta 
woda tego jeziora, jak i piękna piaszczysta plaża, przyciąga wielu turystów, a panujący 
tu specyficzny mikroklimat zachęca do zdrowego odpoczynku. Przyjezierze jest bardzo 
popularnym miejscem odpoczynku na Kujawach. Znajduje się tu wiele ośrodków wy-
poczynkowych, a siedzibą naszego zjazdu był budynek Zakładu Aktywności Zawodo-
wej.   

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zasługuje na naszą szczególną 
uwagę; jest to ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowy a także wypoczynkowy, który po-
maga osobom niepełnosprawnym zdobyć przystosowanie zawodowe i odnaleźć się na 
rynku pracy. Osoby niepełnosprawne znajdują tu miejsce na naukę, pracę, a także nieod-
płatną rehabilitacje. Panuje tu niezwykle przyjazna atmosfera, pełna wzajemnej akcepta-
cji i szacunku. Kompletnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek, 
posiada część hotelową oraz restaurację, w której podawane są smaczne posiłki przy-
gotowywane przez kuchnię ZAZ. W budynku znajduje się też dobrze wyposażony 
zakład rehabilitacji, który zatrudnia rehabilitantów i masażystów. Skoro o tym mowa, 
to wspomnę, iż wiele z naszych artystek skorzystało z masaży. Ja dodam z własnego 
doświadczenia, że masaż na cztery ręce, czyli robiony przez dwie panie (w tym samym 
czasie), to niezwykłe przeżycie. Byłam po nim bardzo zrelaksowana a zarazem pełna 
pozytywnej energii. Z kilkoma 
koleżankami skorzystałyśmy 
też z jacuzzi. Ponadto do naszej 
dyspozycji były też rowery 
szosowe i wodne oraz kajaki. W 
miarę wolnego czasu, każdy z 
nas korzystał jak mógł i z czego 
mógł. Nasza grupa, licząca po-
nad dwadzieścia osób, wieczora-
mi oblegała sale konferencyjną, 
bo jak zawsze wieczory spędza-
liśmy na wspólnych śpiewach 
i tańcach. Nasza koleżanka 
Danusia Jańczak-Chlebowska, 
malarka i wokalistka, znana 
z jej udziału w popularnym 
konkursie telewizyjnym Mam 

Talent, umilała nam czas swoim śpiewem, a jej pięknego głosu nam nigdy dość. 
W trakcie zjazdów zawsze jest czas na tworzenie w plenerze, rozmowy o sztuce, 

wystawy, integrację i zabawę. Tak było i w tym roku, jednakże tym razem nasza 
grupa zorganizowała warsztaty dla podopiecznych ośrodka ZAZ. Organizatorami i 
gospodarzami naszego zjazdu byli Maria i Tadeusz Szymańscy, ona - malarka a on- 
poeta z Mogilna. W warsztatach grupowych, 5 i 6 września, wzięło udział dziesięciu 
podopiecznych ośrodka ZAZ, kolejne dziesięć osób przyjechało na zajęcia z Warsztatów 
Terapii Zawodowej w Bielicach, czyli łącznie dwadzieścia osób niepełnosprawnych 
wzięło udział w warsztatach. Młodzież oraz ich opiekunki, a także pracownicy ZA-
Z-u, wszyscy złapali artystycznego bakcyla. Marysia Szymańska, prowadziła zajęcia w 
malowaniu przy użyciu szablonów. Jej stół był oblegany przez podopiecznych, jak i ich 
opiekunki. Wszyscy tworzyli piękne obrazki, mimo szablonów, każdy stworzył orygi-
nalne prace według swojej fantazji. Danusia Majewska z Krakowa, malarka i twórczyni 
pięknych świec, pokazała młodzieży jak dekorować świece. Każdy dekorując świece 
kierował się własnym gustem i mógł je zatrzymać na pamiątkę. Przy stole Janeczki 
Spisak ze Szczecina, pracowały same panie. Tworzyły one piękne, kwiatowe broszki 
metodą filcowania kolorowej wełny. Na następny dzień gotowe broszki w kształcie ma-
gnolii, róż oraz innych kwiatów, zdobiły już ich bluzki.  Natomiast większość panów 
pracowała pod okiem Eli Sparzak, malarki z Gdyni. Malowali oni metodą pouring, 
polegającej na wylewaniu farb na płótno, tworząc w ten sposób barwne, przenikające się 
abstrakcyjne wzory. Wszystkie prace prezentowane były na naszej wspólnej wystawie, 
bowiem w czasie warsztatów odbywała się również wystawa prac naszej grupy, także 
tego dnia odwiedzili nas reporterzy z Gazety Pomorskiej, jak i lokalnej prasy. W drugim 
dniu warsztatów, po pracach “dokończeniowych”, odbył się huczny, wspólny bal ma-
skowy z udziałem naszej grupy, uczestników warsztatów, opiekunów oraz personelu 
ZAZ. Pomysł balu maskowego nie jest dla naszej grupy niczym nowym, gdyż już od 
wielu lat poświęcamy jeden dzień zjazdu na “przebierańce”. Kiedyś, ktoś zaproponował 
aby poprzebierać się w różne śmieszne kostiumy na wernisaż wystawy naszej koleżan-
ki Agaty Kuś, malarki z Nowego Sącza. Wszyscy bawili się tak dobrze, wywołując 
przy tym wiele radości w innych, że odtąd jest to nasz stały punkt programu. Co roku 
obieramy jakiś temat; były już “dzieci kwiaty”, były postacie z bajek, w Szczawnicy 
były stroje ludowe z całej Polski, a w tym roku przebraliśmy się za bohaterów filmów 
i powieści. Ja nosiłam szatę i koronę królowej Anny Jagiellonki, której historię opisał 
Józef Ignacy Kraszewski w książce Infantka. Nasza rodowita szczawniczanka, Irenka 
Dyda-Owsianka, była krasnoludkiem, roli której nie trzeba opisywać. Była też wśród 
nas liczna grupa hippisów z filmu Hair. W ich rolach występowali: Danuta i Zbigniew 
Majewscy z Krakowa, Bogusława Biała-Franzke, artystka z Bytomia ze swoją córką 
Weroniką.  Była też Frida Kahlo, meksykańska malarka, bohaterka filmu Frida; w jej 
roli wystąpiła Dorota Ryś z Krakowa. Prawdziwą furorę zrobiła Janeczka Spisak w 
roli Kaczki Dziwaczki, występując w bardzo barwnym kostiumie zaprezentowała 
nam charakterystyczny taniec. Przebojem byli też Ania i Irek Szczepańscy, miłośnicy 
sztuki z Radomia, którzy przebrali się w parę nowożeńców, przy czym ona była Pa-
nem Młodym, a on Panną Młodą. Wyglądali bardzo komicznie i bardzo rozbawili nas 
wszystkich. Fredzia Mikusek, malarka z Czeladzi, oraz Ela Sparzak, przybyły na bal 
prosto z Wenecji, ich twarze ukryte były za karnawałowymi maskami. Danusia Jań-
czak odgrywała role Pinokia, jej nos bardzo się wydłużył, a uzbrojona była w procę. Nie 
odstraszyło to Marysi Szymańskiej, która bezbłędnie i z wielkim wdziękiem, odgry-
wała role znanej gwiazdy filmowej Marylin Monroe. Jędrek Stefaniak ze Wschowy, 
wystąpił w roli kowboja i wszystkich nas chronił. A kto nie założył żadnego kostiumu, 
miał świetną zabawę, ja natomiast wiem że bawiłam się …po królewsku. 

Ach, co to był za bal… był wspólny śmiech, śpiew i taniec, były łzy… łzy wzru-
szenia. Patrząc na radość bawiącej się z nami grupy młodzieży, uczestników warsztatów, 
my wszyscy czuliśmy się szczęśliwi, że przynieśliśmy im tyle radości. To wspomnienie 
ich uśmiechów, jest dla nas bezcennym wspomnieniem, na zawsze!  A na pożegnanie, 
wielu z nas podarowało swoje prace malarskie na rzecz ośrodka ZAZ, w celu udekoro-
wania wnętrz. Z całego serca jesteśmy wdzięczni wszystkim za wspólny, twórczo i 
jakże radośnie spędzony czas, z nadzieją że i w Przyjezierzu będą nas długo i mile wspo-
minać!
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Urocze zwierzaki… 
Ireny Aksamit

Irena Aksamit po raz kolejny gościła w Ma-
łej Galerii Eglander Caffe, tym razem prezentując obok znanej 
dotychczasowej tematyki, galerię kotów, psów i koni. Świat zwie-
rząt widziany jako świat pupili, radosnych towarzyszy człowieka, 
artystka przedstawiła w ciepłych barwach i ujęciach, w bajkowych 
pozach, czasami wyidealizowanych kadrach. Takimi widzi je ar-
tystka, autorka wrześniowej wystawy w comiesięcznym cyklu 
wystaw członków szczawnickiego Towarzystwa   Przyjaciół 
Sztuk Pięknych.

Twórczość artystycz-
na to suma doświad-
czeń, przemyśleń, oglą-
du świata i osobistych 
przeżyć, ponadto często 
ociera się o jakąś inspi-
rację, pomysł i przysło-
wiową wenę. Tą osobi-
stą inspiracją dla Ireny 
Aksamit jest suma do-
świadczeń, która skłoni-
ła ją do konstatacji, że w 
kontaktach z otaczają-
cym ją światem najwię-
cej radości można od-
czuć obserwując świat 
zwierząt. Stąd też ob-
razy zwierząt zdomino-

wały wrześniową wystawę artystki. Irena Aksamit jest członkinią 
TPSP od 1990 roku. W tak długim artystycznym stażu twórczym 
zdołała opanować różnorodne techniki malarskie i rękodzielnicze 
od makram, poprzez rysunek pastelem, malarstwo na szkle, na 
desce, na płótnie, malarstwo olejne i akrylowe. Ta różnorodność 
technik szła w parze z różnorodną tematyką - portrety, pejzaże, 
martwe natury, stylizowane portrety świętych, postacie legen-
darne, cykle: ,,cztery pory roku” i ulubione kompozycje kwiato-
we. Ten cały artystyczny dorobek trudno byłoby zaprezentować 
na jednej wystawie. Stąd też zdecydowany ton ekspozycji nadały 
urocze zwierzaki, domowi ulubieńcy i szlachetne wizerunki koni.

Obok tej tematyki znalazły się kolorowe kwiaty, bukiety oraz 
portery młodych kobiet. Nie zabrakło też widoków gór.

Ta różnorodność tematów i technik malarskich świadczy o nie-
spożytej energii i inwencji twórczej artystki, która nie ustaje w 
poszukiwaniu nowych realizacji twórczych zamierzeń.

Na wernisażu spotkali się dawni znajomi artystki, członkowie 
TPSP oraz sympatycy jej  talentu, życząc długich lat życia, dalszej 
aktywności twórczej i radości tworzenia.  

Creux du Van 
we francuskiej Szwajcarii

W leniwą niedzielę postanawiamy wybrać się do zachodniej 
Szwajcarii, niedaleko granicy francuskiej. Naszym celem staje się 
chyba największa atrakcja okolicy Kantonów Neuchatel i Vaud – 
Creux du Van – skalna arena, określana też mianem Grand Ca-
nyon Szwajcarii (choć chyba nie do końca się z tym zgodzimy). 
To liczący ok. 500 metrów głębokości kar, szeroki na ok. 1200 
metrów. Całkowita długość ścian skalnych, które opadają około 
160 metrów w pionie, wynosi około 4 kilometrów. Ten ciekawy 
obszar znajduje się w Mont Soliat na wysokości od 1200 do 1450 
m n.p.m.

Wycieczka ta jest naprawdę leniwa, bo pod samą „dziurę w 
ziemi” można podjechać samochodem.  Oczywiście szlaki piesze 
również tam dochodzą, ale z naszych obserwacji wynika, że dość 
często przecinają one asfaltową drogę lub po prostu szlak wiedzie 
asfaltem. A to chyba nie najlepsza przyjemność wędrować i być 
ciągle mijanym przez sznurek samochodów czy też motorów. 

Parkujemy pod knajpą, niesamowicie obleganą przez większość 
przyjezdnych. Powiało chłodem, chociaż słońce w pełni świeci 
nad nami. Już paręnaście metrów za lokalem znajduje się kamien-
ny murek, odgradzający pastwiska od prawdziwej przepaści. Pod-
chodzimy do jej brzegów i rzeczywiście patrząc w dół można do-

stać ciarków na plecach.  Spacerujemy wydeptana ścieżką wzdłuż 
przepaści od jednego jej końca do drugiego, gdzie postanawiamy 
zrobić sobie przerwę na małe co nieco. Nie tylko my mieliśmy taki 
pomysł, ponieważ wiele ludzi przyjeżdża tu po prostu na piknik. 
Jest wino, ser i bagietka czyli same francuskie przysmaki. Rzadko 
już słyszymy tu język niemiecki, zdecydowanie króluje francuski. 
Hihi czujemy się jak na zagranicznej wycieczce, a to zaledwie 2 
godziny drogi od domu.

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl
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Ładne rośliny 
o brzydkiej nazwie

Mamy w Polsce rośliny, należą-
ce do rodzaju o łacińskiej nazwie 
Pedicularis, po polsku zwanego 
mało elegancko... gnidoszem. Po-

nieważ wygląd tych roślin jest miły dla oka, a nazwa  
intrygująca, warto coś więcej powiedzieć na ten te-
mat. 

Zacznijmy jednak jak należy, czyli od umiejsco-
wienia rodzaju w systemie. Pedicularis był włączany 
do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae), 
jednak obecnie zalicza się go do zarazowatych (Oro-
banchaceae). To rośliny zielne, półpasożyty, których 
jest wiele gatunków, może nawet - według niektó-
rych źródeł - ok. 600! Występują przede wszystkim 
na półkuli północnej, ale również w Ameryce Połu-
dniowej. 

W Polsce doliczono się dziewięciu gatunków, ale to obfitość po-
zorna,  ponieważ w polskiej „czerwonej listy” z 2016 roku czytamy, 
że: gnidosz okazały to gatunek w Polsce wymarły, gnidosz Hacqu-
eta, błotny i rozesłany są narażone, gnidosz królewski i sudecki 
- zagrożone, a gnidosz stepowy jest krytycznie narażony. Zgroza! 
Do tego w Polskiej czerwonej księdze roślin z 2014 r. znalazło się 
pięć z nich. Ostatecznie tylko dwa gatunki nie zostały uznane za 
zagrożone - gnidosz dwubarwny (Pedicularis Oederi) oraz gnidosz 
okółkowy (P. verticillata). Niemniej na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 2014 r. wszystkie gnidosze są objęte ochro-
ną ścisłą, bądź częściową (błotny i rozesłany) 

Czyli są to rośliny, których istnienie jest mocno zagrożone. Jak 
wspomniano gnidosz okazały (Pedicularis exaltata) wyginął u nas 
być może bezpowrotnie. Jego jedyne stanowisko zostało odkryte 
jeszcze w 1829 r. w Puszczy Białowieskiej. Potem, mimo intensyw-
nych poszukiwań na miejscu wskazanym przez znalazcę, Stanisła-
wa B. Gorskiego (1802-1864), wileńskiego botanika i lekarza, jed-
nego z pierwszych polskich badaczy flory Puszczy Białowieskiej, 
rośliny nie udało się odnaleźć. 

Nie lepiej rzecz się ma z gnidoszem stepowym (P. kaufmannii), 
znalezionym także tylko na jednym stanowisku, w Bieszczadach 
Niskich, przez księdza-botanika, Kazimierza Nowaka. Osobniki 
tego gatunku rosły tam w 2011 r., ale czy przetrwały? Pytanie za-
sadne, gdyż stanowisko znajduje się blisko asfaltowej drogi i jest 
często odwiedzane przez turystów. Do tego jest to roślina okazała 
(dorasta nawet 100 cm) z atrakcyjnie wyglądającym kwiatostanem 
złożonym z wielu intensywnie żółtych kwiatów, a to kusi, aby go 
zerwać!  

Na drugim krańcu Polski, w Karkonoszach, na kilku zaledwie 
stanowiskach, m.in. na Śnieżce, znaleźć można inny gatunek z 
omawianego rodzaju - gnidosza sudeckiego (P. sudetica), który jest 
reliktem polodowcowym. Kilkanaście lat temu doliczono się po 
polskiej stronie Karkonoszy niespełna 20 osobników (po czeskiej 
stronie jest ich nieco więcej, aczkolwiek  stanowisk wciąż ubywa). 
Ta, na odmianę, niewielka roślina (do 25 cm wysoka), o różowo-
czerwonych kwiatach, jest gatunkiem zagrożonym w całej europej-

skiej części zasięgu. Polskie stanowiska są, na szczęście, oddalone 
od szlaków turystycznych, więc bezpośrednie niebezpieczeństwo 
raczej im nie grozi.

Równie rzadki jest inny wysokogórski gatunek, gnidosz Hacqu-
eta (P. Hacqueti). Rośnie na Babiej Górze (na dwóch stanowiskach) 
oraz w Tatrach, gdzie  stwierdzono jego obecność na 20 stanowi-

skach, głównie w zachodniej części masywu. Na Ba-
biej Górze gatunek jest zagrożony  przez naturalne 
procesy osuwiskowe, a w Tatrach, przez płową zwie-
rzynę, która dziwnie zasmakowała w jego pędach. 
Jednak najbardziej narażony jest na najniżej położo-
nym stanowisku tatrzańskim, w Dolinie Małej Łąki, 
jako że rośnie na poboczu masowo uczęszczanego 
szlaku turystycznego i nierzadko bywa zrywany.

I jeszcze o gnidoszu, którego nazwa gatunkowa 
jest nadzwyczaj dostojna: polska - królewski, a po 
łacinie - sceptrum-carolinum, co można przełożyć 
jako „berło Karola” (sceptrum = berło, majestat). Zo-
stała nadana ponoć na cześć króla szwedzkiego Ka-
rola XII (1682-1718) i  nawiązuje do okazałego wy-
glądu rośliny i kształtu kwiatostanu. Jego zasięg był 
niegdyś szerszy, niestety, wiele podawanych wcze-
śniej stanowisk ma już jedynie wartość historyczną. 

Współcześnie  występuje głównie we wschodniej (m.in. na Polesiu i 
Wyżynie Lubelskiej) i częściowo w północnej części kraju. 

W Pieninach stwierdzono występowanie gnidosza błotnego 
(P. palustris) oraz rozesłanego (P. sylvatica). Pierwszy z nich jest 
rzadki, chociaż jego stanowiska można było do niedawna spotkać 
w Pieninach Zachodnich, Centralnych i w Małych Pieninach. In-
formacje te wymagają obecnie weryfikacji. Gnidosz rozesłany 
był notowany bardzo rzadko, zarówno w XIX w., jak i w XX. Na 
przykład, w dolinie Białej Wody widziano go ostatnio w latach 60. 
ubiegłego wieku. Z pewnością warto byłoby się pokusić o potwier-
dzenie dawnych lub nawet odkrycie nowych miejsc występowania 
obydwu gatunków.

I jeszcze o intrygującej nazwie rodzajowej. Niegdyś ta łacińska, 
Pediculáris, odnosiła się prawdopodobnie do jednego z gatunków 
rodzaju Delphinium (ostróżki). Takiej możliwości doszukiwano się 
w wielkim, 12-tomowym dziele zatytułowanym Res rustica, rzym-
skiego przyrodnika Luciusa Columelli (4-70 po Chr.). Wówczas od-
war tej rośliny stosowano do tępienia... wszy, gdyż po łacinie pedis, 
a zdrobniale pedículus to wesz. Na obecny rodzaj nazwę przeniósł 
w XVIII w. Karol Linneusz. 

Polska nazwa „gnidosz” także kojarzy się ze wspomnianymi 
dokuczliwymi zwierzątkami. Potwierdzenie znajdziemy już zielni-
ku brata Cypriana (XVIII w.), który przy zasuszonym okazie gni-
dosza dwubarwnego (P. oederi) wpisał nazwę „wszawij”. Zaś dr 
Zofia Radwańska-Paryska, która ten zielnik opracowała, przytacza 
podobnie brzmiącą czeską nazwę „wšivec”. Jednak żeby nieco za-
mieszać dodajmy, że określenie „wszawiec” znajdziemy w Dykcy-
onarzu roślinnym, również XVIII-wiecznym dziele, autorstwa ks. 
Kluka, ale w odniesieniu do gatunku nazwanego przezeń „jeleni 
ogon wszawiec” (Tordylium anthriscus). Obecnie to łacińskie mia-
no jest synonimem Torilis japonica, rośliny pospolitej na obszarze 
całej Polski.

Pod taką czy inną nazwą gatunki Pedicularis są u nas zagrożo-
ne. Dlatego życzmy sobie, aby przetrwały i nadal cieszyły nasze 
oczy swoim miłym wyglądem oraz zadziwiały nazwą.
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