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Mikołaj przyjechał do Szczawnicy
Na terenie Szczawnicy św. Mikołaj przebywał w tym roku wyjątkowo długo. Już 5 grudnia 

przyszedł do dzieci z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP na Skałce 
i spotkał się  z nimi w Sali widowiskowej MOK, gdzie dzieci, pod przewodnictwem sióstr 
Anny i Justyny oraz pań  nauczycielek Joanny Lichoń – opiekunki grupy maluchów i – Lidii 
Babik – Sułek – zajmującej się starszakami, przygotowały piękne programy artystyczne.

6 grudnia rano odwiedził Miejskie Przedszkole Publiczne. 

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego 
czekają …” – słowa tej piosenki rozbrzmiewały 6 grudnia w całym 
Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy. Każdą grupę od-
wiedził długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj by wszystkie dzieci 
obdarować prezentami. Nikogo nie pominął bo wszystkie pociechy 
były grzeczne. Prócz podarków przyniósł także radość i uśmiech na 
twarzy każdego smyka. Za otrzymane prezenty dzieci odwdzięczyły 
się występem wokalno – tanecznym, który został nagrodzony głośny-
mi brawami i spodobał się wszystkim gościom. W całym przedszkolu 
tego popołudnia panowała magiczna atmosfera pełna ciepła i spokoju. 

Serdecznie dziękujemy Mikołaju za odwiedziny i prezenty, mamy 
także nadzieję że odwiedzisz nas za roku. Na pewno będziemy 
grzeczni!!!

M. S.

Potem był w szkołach, w domach i różnych instytucjach.

Jak każe już wieloletnia szczawnicka tradycja, także i w tym roku 
okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęty został 
6 grudnia od zaświecenia lampek na miejskiej choince, stojącej na 
placyku „przy wiewiórce”. Dokonał tego sam św. Mikołaj, który choć 
przybył nieco spóźniony i z racji chłodu  - w ubraniu podróżnym, 
został bardzo serdecznie przyjęty przez czekające na niego z muzyką 
dzieci.  Odwdzięczył się hojnym częstowaniem cukierkami, zarówno 
najmłodszych, jak i ich rodziców. Chętnie także pozował do wspól-
nych zdjęć przy choince. Ponieważ mróz zaczął doskwierać, szyb-
ciutko zaprosił wszystkich do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury na spektakl 
Teatru Lalkowego 
„Bajka”, zatytułowany 
„Cenne rady”. Przed-
stawienie  pokazywało 
w barwny, baśniowy, 
metaforyczny  sposób, 
jak należy się zacho-
wywać, gdy nie ma 
rodziców w domu, jak 
nie ufać obcym, nie 
nawiązywać z nimi 
znajomości, nie przyj-
mować prezentów. Mówiło także o zagrożeniach ulicznych i jak ich 
unikać, przestrzegając zasad ruchu drogowego.

Dzieci żywo reagowały na spektakl, przygotowany na tle pięknych 
dekoracji, wchodząc w interakcje słowną z animatorami lalek, chęt-
nie odpowiadając na pytania i angażując się w pouczającą zabawę. Na 
koniec miały możliwość poznania pracy animatora teatralnego „od 
kulis”, obejrzeć z bliska lalki-Czerwonego Kapturka, babcię, wilka, 
kózkę, pawia i zrobić sobie z nimi pamiątkową fotografię.

Wieczór mikołajkowy był wspaniałą okazją do wspólnego wyjścia 
z domu dzieci z rodzicami,  spędzenia trochę czasu na świeżym po-
wietrzu, spotkania się ze św. Mikołajem oraz teatrem lalek.

Grudniową atrakcję przygotował Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy.

7 grudnia św. Mikołaj dotarł do Kościoła Parafialnego, gdzie  
czekały na niego dzieci z wielodzietnych rodzin, zaproszone przez 
Księdza Proboszcza dr Tomasza Kudronia i Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. Zanim jednak dostojny Gość wszedł w progi świątyni, 
czas oczekiwania umiliła dzieciom i rodzicom swoim pięknym śpie-
waniem Schola Parafialna prowadzona przez grającego na gitarze ks. 
katechetę Grzegorza Gila. Sam moment wejścia Świętego Mikoła-
ja uświetnił występ grającego na trąbce Adasia Gacka. Św. Mikołaj 
opowiedział dzieciom o pracach prowadzonych w parafii przez Księ-
dza Proboszcza oraz planach remontowych na przyszły rok, wśród 
których znajdzie się remont Domu Parafialnego. Za swoją działal-
ność na rzecz ratowania populacji nietoperzy – podkowców małych, 
i związaną z tym faktem wymianę dachu kościoła na nowy, Ksiądz 
Proboszcz został obdarowany pierwszym prezentem – pięknym wi-
trażem w kształcie nietoperza ofiarowanym przez rodzinę Gacków. A 
potem przyszedł już czas na rozdawanie paczek, których w tym roku 
było aż 110! Ileż było radości! Chyba wszyscy będziemy czekać za 
rok na przyjście Świętego Mikołaja z niecierpliwością

A.L.
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Górale przywitali Zbawiciela - pasterka w Jaworkach

W Wigilię Bożego Narodzenia w Kościele pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela w Jaworkach miała miejsce tradycyjna 
góralska pasterka, z oprawą muzyczną zorganizowaną przez 
miejscową kapelę Jaworcanie.

Nabożeństwo rozpoczęło się od umieszczenia figurki Je-
zusa w szopce przez proboszcza Tadeusza Wojciechowskiego. 
O regionalną oprawę pasterki zadbała muzyka Jaworcanie wspól-
nie z zaprzyjaźnionymi kapelami oraz Dziewczęca Służba Maryj-
na. Gościnnie wystąpił  mieszkający  w Jaworkach światowej sła-
wy  skrzypek Nigel  Kennedy. Udział w jaworczańskiej pasterce 
jest wspaniałym sposobem na kultywowanie pięknej  góralskiej 
tradycji.  Wielu wiernych zakłada na tę okazję stroje regionalne. 
Wspólny śpiew pienińskich pastorałek tworzy niezwykłą świą-
teczną atmosferę. Ofiary na tace podczas Pasterki są przeznaczo-
ne na Fundusz Obrony Życia.

WB

Szczawnicka pasterka
W wigilię Świąt Bożego Narodzenia, w szczawnickim kościele 

p.w. św.Wojciecha BM górale jeszcze przed pasterką zaprosili do 
wspólnego śpiewania kolęd i góralskich pastorałek. Zagrała ka-
pela prowadzona przez Zbigniewa Przychodzkiego, a zaśpiewali 
członkowie Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan. Wszyscy 
chętni mogli włączyć się do wtóru. Pasterka została zainauguro-
wana dźwiękami trombity w wykonaniu Darii Waruś, a potem 
uroczysta liturgia, koncelebrowana przez szczawnickich kapła-
nów i księży rodaków pod przewodnictwem księdza probosz-
cza dr Tomasza Kudronia, z udziałem pocztów sztandarowych, 
wprowadziła wszystkich wiernych w okres Bożego Narodzenia. 
„Wśród nocnej ciszy Bóg się nam rodzi...”

A.L.

Sylwester 2019
W Nowy 2020 Rok Szczawnica weszła Sylwestrem pod 

gwiazdami zorganizowanym, jak co roku, na placu przy dol-
nej stacji PKL Palenica. Już o godz. 22 imprezę dyskoteko-
wymi rytmami rozkręcili dwaj DJe - Kudłaty Sound System 
i BlueNote. Na godzinę przed końcem roku na scenę wyszli 
finaliści 5 edycji talent show „Must be The Music” - zespół 
„Lachersi”. Goście z Nowego Sącza skocznymi rytmami, opar-
tymi o folklor lachowski, z elementami rocka, reggae i ballady 
roztańczyli i rozbawili przybyłą publiczność. Tuż przed pół-
nocą prowadzący imprezę DJ Kudłaty Sound System odliczył 
ostatnie minuty Starego Roku, po czym nastąpił widowiskowy 
pokaz sztucznych ogni połączony z muzyką, a po nim zabawa 
do 1 w nocy.

Organizatorami Sylwestra pod gwiazdami było Miasto i 
Gmina Szczawnica, Miejski Ośrodek Kultury i Polskie Koleje 
Linowe.

A.L.
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Budżet Szczawnicy na 2020 rok.
Budżet Miasta i Gminy Szczawnica przyjęty na ostat-

niej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy został przygoto-
wany w wersji uwzględniającej konieczność ograniczenia 
wydatków wynikającej z obecnej trudnej sytuacji finan-
sowej samorządów w Polsce. Dokument został uprzed-
nio zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Krakowie z uwagami, które dotyczy-
ły niewielkich korekt zapisów budżetu nie wpływających 
w istotny sposób na zawarte dane w tym dokumencie. 
Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 35 mln 793 tys. zł, 
a wydatki zostały oszacowane na kwotę 35 mln 414 tys. zł. 
Na inwestycje zostało zaplanowane łącznie 2 mln 936 tys. zł. 

Wydatki inwestycyjne zostały ograniczone do niezbędne-
go minimum wynikającego z rozpoczętych wcześniej zadań, 
na które zostały już podpisane stosowne umowy lub pod-
pisane umowy o dofinansowanie. Z ważniejszych inwesty-
cji należy wymienić zakończenie projektów związanych z 
ograniczaniem niskiej emisji i wymianą piecy na urządzenia 
na ekogroszek bądź pompy ciepła, rozpoczęcie realizacji 
przebudowy ulicy Skotnickiej, na którą zostały pozyskane 
środki z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 50 %, a która zostanie ukończona w 2021 roku, 
rozpoczęcie realizacji projektu rewitalizacji nr II obejmują-

cej ulice Połoniny, Św. Krzyża (w górnym odcinku) i Alejkę 
I Maja, ukończenie ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej 
w ramach projektu wspólnego z gminami Doliny Popradu. 

Ponadto ukończone zostaną projekty techniczne rozbudo-
wy sieci wodociągowej na ulicy Skotnickiej i w ulicy Głów-
nej w kierunku Piasków.

Na projekt budżetu na 2020 rok znaczący wpływ mają 
dotychczasowe zobowiązania związane ze wzrostem wyna-
grodzeń nauczycieli, wzrostem kosztów bieżących i koniecz-
nością redukcji kosztów bieżących a w konsekwencji wypra-
cowania nadwyżki operacyjnej której wysokość wpływa na 
ocenę sytuacji finansowej samorządu. Na 2020 rok została 
zaplanowana nadwyżka w wysokości 782 tys. zł., przy czym 
jej wysokość drastycznie zmalała w przeciągu ostatnich 
dwóch lat budżetowych. Wzrost kosztów spowodował jej 
redukcję z kwoty blisko 2 mln 800 tys. zł do wielkości, o 
której mowa wcześniej. 

W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione zapowiadane 
kolejne podwyżki dla nauczycieli w wysokości 6 % od wrze-
śnia, spadek dochodów związanych ze zmianą progów podat-
kowych i zwolnieniami osób do 26 roku życia (blisko 200 tys. 
zł straty dla budżetu miasta), wzrost kosztów energii o zapowia-
dane 40 % i nieunikniony wzrost kosztów bieżących.

Oświetlenie świąteczne zamontowane przez Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej ze względu na konieczność ograniczania 
w tym roku wydatków bieżących, zostało zamontowane tylko na 
odcinku od ulicy Zdrojowej do Alei Parkowej. Jest  także trady-
cyjna choinka obok DT „Halka”, świetlna fontanna w Parku Dol-
nym, ozdobione latarnie przy ulicy Głównej na tym odcinku oraz 
kilka nowych elementów w Parku Dolnym.
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Szczawnica,  24 grudnia 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do pu-
blicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie 
od 24 grudnia  2019 r. do  15 stycznia 2020 r. wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przeznaczonej do:

 
I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

działkę ewid. nr 1220/13 oraz część działki ewid. nr 
1220/18 o powierzchni 0.0103 ha położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej.

Przekazanie sprzętu OSP w Szczawnicy

W drugiej połowie września 2019 r. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica wystąpił z wnioskiem do Departamentu Fundu-
szu Sprawiedliwości MS w Warszawie o dofinansowanie zakupu 
sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczawnicy. Inspiratorem wystąpienia był Na-
czelnik jednostki. Jednostka OSP w Szczawnicy włączona jest do 
systemu ratowniczo – gaśniczego i często jest dysponowana przez 
PSP z Nowego Targu do udziału w licznych zdarzeniach poza 
granicami gminy, w tym zdarzeniach drogowych (jednostka jest 
wyposażona w sprzęt do ratownictwa drogowego). Najważniej-
szym zabezpieczeniem dla strażaków biorących udział w akcjach 
ratowniczych jest specjalistyczna odzież ochronna. Miasto i Gmi-
na Szczawnica wystąpiła o dofinansowanie zakupu 8 kompletów 
ubrań specjalistycznych typu Rosenbauer Fire Max 3, oraz torby 
PSP R1. Odzież pozwali na doposażenie oraz częściową wymia-
nę zużytych ubrań. Całkowity koszt zadania został określony na 
kwotę 31 137,00 zł. Szczawnica w ramach wsparcia otrzymała do-
finansowanie w wysokości 30 000,00 zł. z funduszu. Pozostałe 
środki stanowią wkład własny gminy. W dniu 20 grudnia 2019 r. 
Burmistrz Miasta Szczawnica, przy udziale asystenta posła Siarki 
Pana Dariusza Tokarskiego uroczyście przekazał w formie daro-
wizny zakupiony sprzęt.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  
na realizację zadania publicznego  

Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w roku 2020

W piątek 20 grudnia br. w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica zebrała się Komisja Konkursowa 
opiniująca złożony wniosek o udzielenie dotacji na realizację 
zadania publicznego w roku 2020 z budżetu miasta i gminy 
Szczawnica.

Na ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Szczawnicy 
konkurs wpłynęła jedna oferta, którą poddano ocenie 
formalnej i merytorycznej, z zakrsu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Wsparcie finansowe na kwotę 25.000,00 zł otrzyma  
1 organizacja pozarządowa.

W ramach promocji działań projektu „Wiem 
kim będę” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Szczawnicy oraz Szkoły Podstawowej w Spisskiej 
Beli otrzymali materiały promocyjne zakupione 
przez Miasto i Gminę Szczawnica z budżetu pro-
jektu. Materiały będą służyć uczniom podczas re-
alizacji projektu jako pomoce dydaktyczne.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie 
świadomości uczniów/uczennic objętych projektem 
w zakresie możliwości jakimi dysponuje aktualny 
rynek pracy, zapobiegać przedwczesnemu rezygno-
waniu z edukacji, a także pokazać szerokie możli-
wości zarobkowe co przyczynić się ma do zmniej-
szenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Wysokość dofinansowania 85% Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego, 5% Budżet Państwa, 
10% Wkład własny.

Projekt realizowany w ramach mikroprojektu:
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Pol-

ska-Słowacja 2014-2020 „Wiem kim będę”.
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Uchwały podjęte podczas XV zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy, w dniu 19 grudnia 

2019 roku:

−	 Uchwała Nr XV/89/2019 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2020 – 2022” opracowa-
nego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 
o.o. w Nowym Targu”,

−	 Uchwała Nr XV/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na od-
danie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Miasta  i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

−	 Uchwała Nr XV/91/2019 w sprawie uzgodnienia projek-
tu uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, 

−	 Uchwała Nr XV/92/2019 w sprawie przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”, 

−	 Uchwała Nr XV/93/2019 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

−	 Uchwała Nr XV/94/2019 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 
2019/2020. 

−	 Uchwała Nr XV/95/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2019,

−	 Uchwała Nr XV/96/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Uchwały podjęte podczas XVI zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy, w dniu 30 grudnia 

2019 roku:

−	 Uchwała Nr XVI/97/2019 w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica na 2020 rok,

−	 Uchwała Nr XVI/98/2019 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy 
Sącz części zadania w zakresie udzielania świadczeń na 
rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica,

−	 Uchwała Nr XVI/99/2019 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjono-
wania,

−	 Uchwała Nr XVI/100/2019 w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

−	 Uchwała Nr XVI/101/2019 w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
26 czerwca 2017 r,

−	 Uchwała Nr XVI/102/2019 – Uchwała Budżetowa Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2020,

−	 Uchwała Nr XVI/103/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

−	 Uchwała Nr XVI/104/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  

PODZIĘKOWANIE
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczawnicy
składa serdeczne podziękowania 

Panu Komendantowi  
Straży Miejskiej  

Jerzemu Janowiczowi  
z pracownikami, 

 
którzy w dniu 5 grudnia 2019 r. odnaleźli i uratowali 

osobę bezdomną, która oddaliła się ze schroniska 
i nocowała w pustostanie  na terenie naszej gminy. 

Dziękuję za determinację i skuteczność. Dzięki 
szybkiej akcji poszukiwawczej osoba bezdomna 

przeżyła. Po ogrzaniu i otrzymaniu ciepłego posiłku 
osoba wróciła do schroniska dla osób bezdomnych, 

gdzie otrzymuje pomoc medyczną i wsparcie.
Nie bądźmy obojętni wobec osób, które mogą 

potrzebować pomocy.

  Lidia Misztal
  Kierownik MGOPS w Szczawnicy 

Widzisz bezdomnego na mrozie? 
Zadzwoń po pomoc, możesz uratować mu życie. 

Osoby bezdomne, które znalazły się w sytuacji 

kryzysowej mogą otrzymać pomoc w formie 

schronienia w Noclegowni dla osób Bezdomnych przy 

ul: Łemkowskiej 16, która jest czynna od godziny 18 

do 8 rano.
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica pragnie zaprosić dzieci i młodzież 
do udziału w zawodach sportowych pt. 
„Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w narciarstwie alpejskim”.

Zawody sportowe przeprowadzone zo-
staną w dniu 26 stycznia 2020 r. (niedzie-
la) w Jaworkach na stoku ośrodka Arena 
Narciarska Jaworki – Homole.

W przypadku niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych istnieje możliwość 
zmiany terminu lub miejsca rozgrywania 
zawodów.

Koszt zakupu 4 godzinnego karnetu 
dla startującego zawodnika wynosi 35 zł 
+ 10 zł kaucja za kartę, z tego:

Miasto i Gmina Szczawnica pokrywa 
20,00 zł

zawodnik pokrywa 15 zł + 10 zł kaucja 
za kartę

Ulgowy karnet zakupić będzie można 
w kasie w dniu zawodów po okazaniu nr 
startowego.

Regulamin dostępny na stronie interne-
towej: 

www.szczawnica.pl

Kraków, 1 grudnia 2019              
INFORMACJA PRASOWA
              

Korpus Solidarności 
– szansa na profesjonalizację koordyna-

torów wolontariatu w organizacjach 
pozarządowych i instytucjach

 
Koordynator wolontariatu wraz z wolontariuszami to trzon 

organizacji. Jego zadaniami jest sprawne koordynowanie i de-
legowanie zadań wolontariuszom, ich motywowanie, a także 
reagowanie na potrzeby i uwagi. Bycie dobrym koordynatorem 
wolontariatu nie jest łatwe, ale jest ważne i niezbędne dla szyb-
szego rozwoju organizacji czy instytucji.

Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wo-
lontariatu długoterminowego - Korpus Solidarności. To jeden 
ze sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności, 
którego założeniem jest edukowanie, integrowanie i współpraca 
czterech grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wo-
lontariatu, organizacji oraz otoczenia.

Twórcy Korpusu Solidarności od lat zauważali potrzebę 
zwiększenia znaczenia wolontariatu - nie tylko lokalnie, ale w 
całej Polsce. Stworzyli więc Program, który od podstaw przy-
gotowuje koordynatorów do profesjonalizowania prowadzonego 
wolontariatu w swoich organizacjach.

Początkujący oraz zaawansowani koordynatorzy z wojewódz-
twa małopolskiego objęci są kompleksową opieką. W ramach 
wsparcia koordynatorzy mogą skorzystać m.in. z poradnictwa 
w zakresie wolontariatu. Podczas spotkań koordynatorzy mogą 
przepracować obszary wolontariatu, w których widzą potrzebę 
poprawy (np. rekrutacja, promocja, aspekty prawne, motywowa-
nie i nagradzanie, zarządzanie zespołem, ewaluacja działań).

Inną formą działań, do której zapraszamy koordynatorów to 
staże rozwojowe. Są one dedykowane szczególnie koordynato-
rom wolontariatu z niewielkim doświadczeniem, którzy poprzez 
możliwość “wejścia” do innej placówki/organizacji będą mogli 
od strony praktycznej zobaczyć jak z wolontariuszami współpra-
cują doświadczeni już koordynatorzy, posiadający wieloletnią 
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praktykę w powyższym zakresie. Staż jest szansą na zobaczenie 
“jak robią to inni”, możliwością wymiany doświadczeń, zweryfiko-
wania swojej wiedzy, umiejętności, ale przede wszystkim jest szan-
są na rozwój. Podczas spotkań z organizacją goszczącą na staż, sta-
żyści mogą zobaczyć w praktyce współpracę z wolontariuszami, np. 
podczas spotkań zespołowych, delegowaniu zadań, czy pierwszej 
rozmowy z kandydatem na wolontariusza. Przy organizacji staży 
współpracujemy z kilkoma organizacjami z województwa małopol-
skiego, m.in. Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, Stowarzysze-
niem Res Sacra Miser.

Więcej informacji na temat poradnictwa w zakresie wolonta-
riatu oraz staży można przeczytać na stronie: www.wolontariat-
malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.

Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do 
końca roku 2020. Operatorem Programu na terenie województwa 
małopolskiego jest partnerstwo dwóch organizacji: Stowarzyszenie 
Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regional-
ne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stro-
nie www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.

Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty 
dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji udziela:

 
Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu

507 662 514, agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

Więcej informacji na temat Programu Korpus Solidarności znaj-
duje się na oficjalnej stronie Korpusu Solidarności: https://www.
korpussolidarnosci.gov.pl/korpus-solidarnosci/ oraz Narodowego 
Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-so-
lidarnosci/

Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw podejmowanych i re-
alizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolonta-
riatu w Krakowie - organizację, której celem jest propagowanie i 
promowanie idei wolontariatu w Małopolsce. Organizację tworzą 
eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. 
Do jej głównych działań należy:

zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie roz-
wiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze 
wolontariuszy,

zwiększenie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i 
upowszechnianie idei pracy woluntarystycznej,

wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicz-
nych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w ich działalności 
na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wo-
lontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

 
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Soli-
darności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoter-
minowego na lata 2018-2030”.

Kraków, 4 grudnia 2019                                                                          

              
Korpus Solidarności 

– szansa dla rozwoju wieloletniego 
wolontariatu

Wolontariusze to nieoceniona pomoc dla organizacji pozarzą-
dowych i instytucji. Gdyby nie oni, wiele wartościowych wydarzeń 
nie mogłoby się odbyć. By jednak oni byli zadowoleni i wspierali 
organizacje długofalowo, potrzebne jest przekazywanie koordyna-
torom i organizatorom elementarnej wiedzy i kształtowanie umie-
jętności zarządzania potencjałem wolontariuszy.

Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wo-
lontariatu długoterminowego - Korpus Solidarności. To jeden ze 
sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności, które-
go założeniem jest edukowanie, integrowanie i współpraca czterech 
grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, or-
ganizacji oraz otoczenia.

Od lat zauważana była duża potrzeba zwiększenia znaczenia 
wolontariatu, nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. By ustalić jed-
norodne standardy, według których rozwijany będzie on w poszcze-
gólnych regionach, stworzony został właśnie Korpus Solidarności.

Każda z wyżej wymienionych grup docelowych objęta jest kom-
pleksowym wsparciem, które w długofalowym działaniu ma wpły-
nąć na większe zainteresowanie tematem wolontariatu, a także 
zwiększenie wiedzy na temat zaangażowania społecznego.

Dla koordynatorów wolontariatu zaprojektowano szereg róż-
norodnych działań: szkolenia podstawowe, szkolenia rozszerzone 
wspierające konkretny obszar współpracy, poradnictwo, udział w 
debatach oraz grupie wymiany doświadczeń, a także w certyfikacji 
organizacji przyjaznej wolontariuszom. Działania w ramach Kor-
pusu Solidarności zostały dobrane w taki sposób, by oprócz teore-
tycznego podejścia do tematu wolontariatu podczas szkoleń, umoż-
liwić zastosowanie tej wiedzy również w praktyce. 

Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do 
końca roku 2020. Operatorem programu na terenie województwa 
małopolskiego jest partnerstwo dwóch organizacji: Stowarzyszenie 
Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regional-
ne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stro-
nie www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.

Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty 
dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji udziela:

 
Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu

507 662 514, agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu So-
lidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długo-
terminowego na lata 2018-2030”

Więcej informacji na temat Programu Korpus Solidarności znaj-
duje się na oficjalnej stronie Narodowego Instytutu Wolności - ht-
tps://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/

Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw podejmowanych i re-
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alizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolonta-
riatu w Krakowie - organizację, której celem jest propagowanie i 
promowanie idei wolontariatu w Małopolsce. Organizację tworzą 
eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. 
Do jej głównych działań należy:

zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie roz-
wiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze 
wolontariuszy,

zwiększenie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i 
upowszechnianie idei pracy woluntarystycznej,

wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicz-
nych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w ich działalno-
ści na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wspar-
cia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie. 

Kraków, 16 grudnia 2019                                                                     

              
Korpus Solidarności 

– pole do wymiany doświadczeń 
koordynatorów wolontariatu

 
Koordynator wolontariatu, który sprawnie zarządza wolon-

tariuszami jest nieocenionym członkiem zespołu. Wolontariat to 
szansa na jej szybszy rozwój. Jednak by wolontariat dobrze funk-
cjonował w organizacji lub instytucji, potrzebna jest inwestycja w 
rozwój koordynatorów oraz wolontariuszy.

Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wo-
lontariatu długoterminowego - Korpus Solidarności. To jeden ze 
sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności, które-
go założeniem jest edukowanie, integrowanie i współpraca czterech 
grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, or-
ganizacji oraz otoczenia.

Twórcy Korpusu Solidarności od lat zauważali potrzebę zwięk-
szenia znaczenia wolontariatu - nie tylko lokalnie, ale w całej Pol-
sce. Stworzyli więc program, który od podstaw przygotowuje koor-
dynatorów do profesjonalizowania prowadzonego wolontariatu w 
swoich organizacjach.

Początkujący oraz zaawansowani koordynatorzy z województwa 
małopolskiego objęci są kompleksową opieką. W ramach wsparcia 
koordynatorzy mogą wziąć udział m.in. w debatach o wolontaria-
cie, które służą wymianie doświadczeń, opinii w tematach ważnych 
dla rozwoju wolontariatu lokalnego oraz regionalnego.

Debaty są dedykowane wszystkim koordynatorom oraz organi-
zacjom, które widzą potrzebę oraz pole do dzielenia się swoimi do-
świadczeniami, spostrzeżeniami, opiniami w temacie rozwoju wo-
lontariatu. W województwie małopolskim w roku 2019 odbyła się 
już jedna debata, poświęcona wolontariatowi szkolnemu pt: „Czy 
szkoła jest dobrym miejscem na rozwój aktywności wolontariackiej 
i społecznej?”. Nauczyciele z powiatu Olkuskiego pochylili się nad 
tematem szkoły jako właściwego miejsca na przygodę z wolontaria-
tem. Wspólnie zastanawiali się czy idea obowiązku szkolnego nie 
kłóci się z dobrowolnością wolontariatu, czy wolontariat nie prze-
szkadza w nauce, co motywuje do działania uczniów, czy dzięki 
udziałowi w wolontariacie można coś zyskać, a jeśli tak to co? Ko-
lejnym z postawionych pytań było o rolę koordynatora w działalno-
ści uczniów oraz czy warto współpracować z innymi placówkami/
organizacjami.

12 grudnia w godzinach 11:00-14:00 w Krakowie odbyła się ko-
lejna debata, poświęcona inwestycji w wolontariat pt: „Inwestycja 
w wolontariat - zysk czy strata? Czy warto inwestować w wolonta-
riat?”, na którą zaprosiliśmy koordynatorów i instytucje, które chcą 
rozwijać wolontariat w swojej organizacji. Gośćmi specjalnymi 
były: Anita Morga - Koordynatorka ds. Działań Wolontariuszy w 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Monika Trzeciak 
– koordynatorka wolontariuszy w Fundacji Uniwersytet Dzieci. 
Wspólnie z panelistami pochyliliśmy się nad tematem czy  warto 
inwestować w wolontariuszy i rozwijać ich potencjał? A jeśli tak, to 
w jaki sposób to robić oraz czy inwestycja w wolontariat procentuje 
na przyszłość. Patronat Honorowy nad debatą objął Witold Kozłow-
ski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat debaty oraz staży można przeczytać 
na stronie: www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.
html.

Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do 
końca roku 2020. Operatorem Programu na terenie województwa 
małopolskiego jest partnerstwo dwóch organizacji: Stowarzyszenie 
Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regional-
ne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stro-
nie www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html. 
Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty dla 
wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji udziela:

 
Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu

507 662 514, agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

Więcej informacji na temat Programu Korpus Solidarności znaj-
duje się na oficjalnej stronie Korpusu Solidarności: https://www.
korpussolidarnosci.gov.pl/korpus-solidarnosci/ oraz Narodowego 
Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-so-
lidarnosci/

Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw podejmowanych i re-
alizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolonta-
riatu w Krakowie - organizację, której celem jest propagowanie i 
promowanie idei wolontariatu w Małopolsce. Organizację tworzą 
eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. 
Do jej głównych działań należy:

zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie roz-
wiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze 
wolontariuszy,

zwiększenie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i 
upowszechnianie idei pracy woluntarystycznej,

wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicz-
nych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w ich działalności 
na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wo-
lontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu So-
lidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długo-
terminowego na lata 2018-2030”.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków „Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego 

na lata 2018-2030"
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Najpiękniejsze kolędy i pastorałki
28 grudnia 2019r. mieliśmy ogromną przyjemność 

uczestniczyć w pięknym koncercie kolęd w wykona-
niu Hanki Rybki z zespołem. Koncert odbył się po 

wieczornej Mszy św. w kościele parafialnym p.w. 
św.Wojciecha BM w Szczawnicy, dzięki życzliwo-

ści Księdza Proboszcza dr Tomasza Kudronia.
HANKA RYBKA to wszechstronna wo-

kalistka pochodząca 
z Podhala. Śpiewa od 
zawsze. Jest Absol-
wentką Akademii Mu-
zycznej w Katowicach 
na wydziale Wokal-
no-Aktorskim. Ma na 
koncie setki koncertów 
w kraju i za granicą. 

Przez lata współpraco-
wała z wieloma artystami i 

zespołami, w tym z zespołami góralskimi działającymi pod patro-
natem Związku Podhalan. Wspólnie z kapelą „Zokopiany” Jana 
Karpiela-Bułecki nagrała płyty z muzyką góralską – „Nuty spod 
hol” i „Ginie śniezek po holach”. Współpracowała z zespołami 
Brathanki, Skaldowie, gościnnie występowała także z zespołem 
Golec uOrkiestra oraz z Marylą Rodowicz, Ireną Santor, Haliną 
Frąckowiak. Swój zespół etno/folkowy nazwała „Rybka i Przy-
jaciele”, później „Hanka Rybka”. Zespół z wystąpił na wielu 
festiwalach folkowych w kraju i poza jego granicami. Jest lau-
reatką wielu konkursów muzyki etno/folk, w tym: V Konkursu 
Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, pod przewodnic-
twem Czesława Niemena - trzecia nagroda, ufundowaną przez TV 
Polonia. Do tej pory nagrała dwie solowe płyty: album pastorał-
kowy „Gwiozdkowo Opowiostka” oraz folkowy „I to, i to”. Od 
kwietnia 2004 roku koncertuje z kameralną Tatrzańską Orkiestrą 
Klimatyczną. W maju 2006 roku wzięła udział w dużym projek-
cie realizowanym dla Polonii Amerykańskiej w Chicago, w ra-
mach którego odbył się koncert Andrzeja Brandstettera z udziałem 
The Paderewski Symphony Orchestra. W2017 roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dla Hanki Rybki 
specjalną nagrodę za wieloletnią działalność na niwie kultury i 
promowania Podhala.

W 2019 Hanka Rybka wraz z zespołem otrzymała z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.
Wokalistka występuje z własnym zespołem, w którym grają 

zarówno górale z Podhala, jak i muzycy jazzowi. W Szczawni-
cy zagrali w składzie: Hanka Rybka (wokal), Andrzej Jarząbek 
(skrzypce, wokal), Paweł Trebunia - Tutka (skrzypce, altówka, 
wokal,) oraz Robert Czech (basy, kontrabas).

Zespół zagrał pastorałki z terenu Podhala, z Kasinki, z płyty 
„Gwiozdkowo Opowiastka” oraz popularne kolędy, wspólnie z 
publicznością.

Koncert bardzo się spodobał przybyłej publiczności, która co 
rusz nagradzała artystów brawami. Swoje podziękowanie wyra-
ził też burmistrz Grzegorz Niezgoda wręczając artystce kwiaty, a 
wszystkim członkom zespołu szczawnickie kalendarze. Bisy nie 
milkły...

Organizatorami koncertu byli: burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy oraz Stowarzyszenie Miłośników Pienin. Koncert od-
był się przy wsparciu finansowym Województw Małopolskiego w 
ramach projektu „Ekologiczna zima w Szczawnicy - oferta świą-
teczno - noworoczna”.

Alina Lelito

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

    -   N O C Ó   -

P i e s  d z i e s i  s c e ko  z  d a l e k a
            -  c y  n a  c ł e k a
C y  m o z e  n a  j a k i e  s t ra c hy
            -  a b o  l a c hy
B o  s i e  w ó c ó  p o  d z i e d z i n i e
            -  j a k  p o  w i n i e
C y  m g ł a  c a s o  p o n a d  wo d e
            -  n a  p o g o d e
N i e  d z i wo t a  z e  p i e s  b re c h o
                -  c a ł a  d e c h o
B o  s t r z e z e  b e s  z a d n e  z ł u d y
               -  s wo j e  b u d y
Ja k by  mu  z a b ra l i  k i e d y
            -  t e  we re d y
W  c o s  by  p s i s ko  n o c u wa ł o
            -  i  c h owa ł o
G a z d a  by  t y s  s t r z e p o ł  ko ś c i
           -  w  w i e l k i  z ł o ś c i
M o z e  w y g n o ł  d l o  p a ra d y
            -  p r z e s  t e  d z i a d y
I  ro d  n i e  ro d  k i e l o  m o c y
             -  s c e ko  w  n o c y



STRONA   11

Nr 328  -  STYCZEŃ 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
30 grudnia odbyła się XV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. 
Głównym punktem obrad była kwestia budżetu powiatu na rok 

2020. Dyskusja przebiegała niezwykle spokojnie. Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości określił projekt budżetu jest proinwesty-
cyjny, ale jednocześnie postulował zachowanie ostrożności, dzięki 
której będzie możliwość prowadzenia inwestycji również w kolej-
nych latach. Szkoda, że nie przychylono się do mojego wniosku o 
wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Może uda się w kolejnym 
roku. Uchwała budżetowa została przez Radę przyjęta, przy czym 
klub radnych PiS w większości wstrzymał się od głosu.

W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia pla-
nu prac Komisji Rewizyjnej na 2020 r. Uchylono również szereg 
uchwał podjętych w sierpniu zeszłego roku w sprawie transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Ochotnicy Dolna. 

Jednocześnie podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego. Wybrany zostanie operator ob-
sługujący nierentowną linię Szczawnica – Tylmanowa – Ochot-
nica -  Knurów - Harklowa - Nowy Targ. Znaczące wsparcie 
finansowe mają stanowić środki z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych. 

W czasie poprzedniej sesji złożyłem interpelację w sprawie 
oświetlenia jezdni bądź chodnika wzdłuż drogi powiatowej bie-
gnącej przez naszą Gminę, na odcinku od Hotelu Jan do Wąwozu 
Homole. Otrzymałem odpowiedź, że tego typu inwestycje leżą w 
gestii gminy.

Wcześniej, tj. 12 grudnia 2019 przed siedzibą Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Targu została otwarta wystawa plenerowa 
Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Wstańcie, chodźmy... Pierwsza 
pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”. Uroczystego otwarcia do-
konali zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń oraz 
starosta nowotarski Krzysztof Faber. Ekspozycja, przygotowana 
przez Oddział IPN w Katowicach (dr Anna Badura, Ryszard Mo-
zgol i dr Andrzej Sznajder) zawiera prawie 40 fotografii ze zbio-

rów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
oraz z archiwum IPN. Wynikiem międzynarodowej kwerendy 
prasowej jest zbiór przywołanych na wystawie tytułów artykułów 
z prasy niemieckiej, włoskiej, holenderskiej, francuskiej i amery-
kańskiej. Ważnym uzupełnieniem narracji są również fragmen-
ty wypowiedzi przedstawicieli władz komunistycznych na temat 
pielgrzymki – w okresie przygotowań i po jej zakończeniu. 

Zamiar odwiedzenia ojczyzny Jan Paweł II wyraził już kilka 
dni po wyborze na Stolicę Piotrową. Władze PRL usiłowały na 
różne sposoby odwlec przyjazd papieża. Ostatecznie oficjalne za-
proszenia do złożenia wizyty Episkopat Polski wystosował 22 lu-
tego, a władze państwowe 2 marca 1979 r. W trakcie pielgrzymki 
Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno i Częstochowę, a od 6 
czerwca do 10 czerwca przebywał w Krakowie, natomiast Nowy 
Targ odwiedził 8 czerwca. Szacuje się, że w spotkaniach z Janem 
Pawłem II uczestniczyło w tych dniach 10 milionów Polaków. 
Spontaniczne manifestacje wiary i niezależności polskiego społe-
czeństwa oraz reakcje władz komunistycznych komentowane były 
jednoznacznie, jako „dziewięć triumfalnych dni w Polsce”.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2019 
roku miał miejsce oficjalny odbiór końcowy inwestycji polegają-
cej na przebudowie ul. Szaflarskiej w Nowym Targu, na odcinku 
o długości niemal 1 kilometra w kierunku skrzyżowania z drogą 
krajową nr 47 w Nowym Targu. Główny zakres prac obejmował 
budowę chodników, poszerzenie jezdni do szerokości całkowitej 
9,50 m z 3 pasami ruchu i wykonanie nowej nawierzchni oraz 
przebudowę zjazdów i skrzyżowań. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 7 mln zł.

W ostatnim czasie zakończył się również generalny remont 
mostu Pod Słubicą w Gminie Ochotnica Dolna, znajdującego się 
w ciągu drogi powiatowej. W efekcie prac odnowiono naruszoną 
podczas powodzi konstrukcję obiektu. Koszt remontu obiektu wy-
niósł około 2 mln złotych i został sfinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych (1,4 mln zł), środków budżetu 
Powiatu Nowotarskiego (ok. 395 tys. zł) oraz Gminy Ochotnica 
Dolna (ok. 205 tys. zł).

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

Malarstwo, rzeźba, haft, 
decoupage i inne…

Coroczny Świąteczny Kiermasz, zorganizowany w tym roku 
w dniach 28. 12.2019 – 1.01.2020 w Pijalni Wód Mineralnych, 
zgromadził zainteresowanych lokalną twórczością ludową i nie-
profesjonalną. Swoje prace wystawiali artyści należący do Grupy 
Twórczej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Polskie Stowa-
rzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  - Koło w 
Szczawnicy i niezrzeszeni twórcy. Można było nabyć oryginalny 
upominek lub ciekawą pamiątkę z Pienin, a także płytę barda z 
Jaworek – Jerzego Juliusza Stadnickiego, z jego autografem. 

Dodatkową atrakcją kiermaszu był kolędowy występ Kapeli 
Zbójnickiej 30 grudnia, który pokazał radość pienińskich pasto-
rałek i żywiołowość góralskiej muzyki.

Organizatorami kiermaszu była Grupa Thermaleo & Uzdrowi-
sko Szczawnica.

Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...12 grudnia w kinoteatrze Pieniny odbyły się miejskie eliminacje do 
XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy  im. An-
drzeja Skupnia- Florka.  Jury w składzie:  Zofia Drążkiewicz,  Zbi-
gniew Przychodzki i Tomasz Słowik podkreślało wysoki poziom 
przygotowania uczestników. Laureaci pierwszych dwóch miejsc 
w każdej kategorii 23 stycznia 2020 r. będą reprezentować nasze 
miasto w wojewódzkim konkursie, w Białym Dunajcu. Trzymamy 
mocno kciuki. 

12 grudnia wieczorem w naszej siedzibie miały miejsce  tradycyjne 
posiady na Łucję. Chociaż już prawie wcale nie słyszy się jak daw-
niej tłuczenia w garnki i wyganiania złych czarownic, to my stara-
my się pielęgnować ten zwyczaj. Był to również czas przygotowa-
nia naszego „związkowego domu” do Wigilii poprzez przystrajanie 
go w świąteczne ozdoby, sprzątanie i oczywiście ubieranie choinki.

15 grudnia zorganizowaliśmy Wigilię dla samotnych członków na-
szego Oddziału. Wieczerza po raz kolejny odbyła się w naszej 
nowej siedzibie na Sewerynówce, gdzie po modlitwie pod prze-
wodnictwem Księdza Prałata Franciszka Bondka, Księdza Pro-
boszcza Tomasza Kudronia i naszego Księdza Kapelana Grzegorza 
Salamona podzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia 
i stworzyliśmy rodzinną atmosferę. Wspólne kolędowanie to oka-
zja do wspomnień i spotkania się z przyjaciółmi. Każdy uczestnik 
otrzymał kartkę świąteczną i bombkę, przygotowane przez człon-
ków komisji kultury.
Dziękujemy naszym gaździnom i gazdom z komisji gospodarczej 

za przygotowanie tradycyjnych potraw:
 kapusta z grochem - Maciej Czaja, zupa grzybowa -  Halina Ma-

jerczak, fasola ze śliwkami - Janina Ciesielka, barszcz - Maria Dro-
bot, gołąbki z sosem - Jolanta Salamon, kluski z makiem - Janina 
Zachwieja,pierogi ruskie - Czesława Zachwieja, pierogi z kapustą - 
Władysława Szczepaniak,ryby - Maria Hamerska,kompot ze suszu 
- Magdalena Czaja, ciasta - Magdalena Jacak.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i ob-
sługę Wigilii.

15 grudnia w niedzielę wieczorem mieliśmy przyjemność gościć w 
naszej siedzibie grupę dzieci i młodzieży z Mołdawii, z Raszkowa 
i okolic zamieszkałych przez potomków Polaków w Naddniestrzu. 
Prezes naszego Oddziału Elżbieta Wiercioch wraz z wiceprezesem 
Tomaszem Ciesielką i przybyłymi członkami ZP, w strojach regio-
nalnych przywitali ich polskim zwyczajem, zapraszając do wspól-
nego kolędowania. Następnie zespół „Szlachtowianie” zaprezento-
wał śpiew, taniec i muzykę góralską. Andrzej Dziedzina –Wiwer 
powiedział  kilka swoich wierszy. Goście odpłacili się nam za przy-
jęcie pięknymi polskimi pieśniami patriotycznymi. Spotkanie było 
pełne serdeczności i wzruszeń. 

W Święta Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w obrzędach i uro-
czystościach z nimi związanych.

24 grudnia  miała miejsce w szczawnickim kościele góralska Paster-
ka. Nasi członkowie włączyli się aktywnie w jej organizację, prze-
bieg i oprawę. Wśród wielu sztandarów był również nasz. Przed 
Mszą Św. górale śpiewali kolędy i pastorałki. 

27 grudnia  to czas odwiedzin i kolędowania. Podtrzymując zanika-
jącą tradycję kolędowania z gwiazdą i turoniem, w tradycyjnych 
strojach odwiedzaliśmy członków naszego Oddziału w Szczawni-
cy Wyżnej. Przy śpiewie kolęd i pastorałek składaliśmy góralskie 
życzenia. Dziękujemy mieszkańcom za miłe przyjęcie kolędników, 
za gościnę i hojność.

 
29  grudnia nasza delegacja wraz ze sztandarem uczestniczyła w 

Opłatku, w Ochotnicy Dolnej, którym zakończono obchody 100 - 
lecia Związku Podhalan w Polsce. 

Nasz Oddział otrzymał podziękowanie za współpracę i pomoc w 
organizacji wydarzeń, w ramach obchodów 100- lecia Związku 
Podhalan w Polsce.

31 grudnia Poczet Sztandarowy Pienińskiego Oddziału ZP był obec-
ny w czasie dziękczynnej Mszy Świętej, podsumowującej rok 2019. 

 19 stycznia 2020r., w niedzielę  serdecznie zapraszamy wszystkich 
członków Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawni-
cy na Mszę Świętą, która odbędzie się o godz. 12.00, a po niej na 
Opłatek i dalsze kolędowanie w restauracji Halka. 

16 lutego 2020 roku, o ile dopisze pogoda, odbędą się Zawody Nar-
ciarskie o Puchar Prezesa Związku Podhalan. Szczegóły umieści-
my na plakatach. Wszystkich narciarzy zapraszamy do wzięcia w 
nich udziału.

W Nowym Roku życzymy wszystkim zdrowia, radości w sercu, 
nadziei na lepsze jutro oraz wiary w to, że nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Błogosławieństwa Bożego dla każdego z Was osobno i dla 
Waszych rodzin.

Wszystkim styczniowym jubilatom i solenizantom życzymy 
zdrowia, miłości, radości z życia, realizacji marzeń i wszelkiej 
pomyślności.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy

Malarsko i muzycznie

W grudniu, w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miej-
ski Ośrodek Kultury zorganizował dwukrotne zajęcia malowania 
na szkle o tematyce świątecznej, które poprowadziła Anna Made-
ja. Dzieci chętnie oddały się pasji malarskiej, rozwijając tematykę 
zwyczajów bożonarodzeniowych, ubierania choinki, spotkania ze 
św. Mikołajem,  o własne zainteresowania, postacie z bajek, ulu-
bione zwierzęta, przyrodę itp.

W grudniu także odbywały się w pomieszczenia MOK zajęcia 
muzyczne, prowadzone przez Łukasza Różyckiego, z nauki gry na 
instrumentach estradowych (gitarze)  oraz wokalne. 

Z zajęć artystycznych skorzystało kilkanaście młodych ludzi, 
którzy lubią ciekawie spędzić czas na rozwijaniu własnych talen-

tów plastycznych i  muzycznych. Intere-
sująca oferta kulturalna skierowana 

do młodzieży to najlepsza pro-
filaktyka, wpisująca się w 

MPRPAiPN i inwesto-
wanie w rozwój 

najm ło d sz ych 
m i e s z k a ń c ów 
naszego miasta. 

A.L.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Filip Piotr Dudka 22.12.2019r. 
Lena Gaja 26.12.2019r. 
Maja Liza Mastalska 26.12.2019r. 
Barbara Czerwińska 26.12.2019r. 
Julia Weronika Karp 15.12.2019r. 
Adam Mastalski 22.12.2019r. 
Wiktoria Barbara Węglarz 26.12.2019r. 

Sakrament małżeństwa przyjęli:

Karol Paweł Gąsienica i Anna Beata Wielgosz 
14.12.2019r. 

Odeszli do wieczności:

Wojciech Michał Bartkowski zm. 1.12.2019r.
Tomasz Węglarz zm. 27.11.2019r.
Stanisław Mastalski zm. 9.12.2019r. 
Józefa Czaja zm. 17.12.2019r. 

Podsumowanie roku 2019

Chrzty – 46
I Komunia – 20
Bierzmowanie – 83
Śluby – 25 ( z czego 7 spoza Szczawnicy)
Zmarło – 74 osoby

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Oliwia Hanna Królczyk – 1.12.2019r. – 
Szlachtowa

Jan Michał Jandura – 8.12.2019r. – Szlachtowa

Odeszli do wieczności:

Władysław Gumulak – 2.12.2019r. – Jaworki
Marek Gryc – 28.12.2019r. – Szlachtowa

Podsumowanie roku 2019 

Chrzty – 23
I Komunia – 7
Bierzmowanie - 39
Śluby -12
Zmarło - 23

Kronika Towarzyska

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze ŚP Stanisława Mastal-
skiego za obecność, wszelką pomoc i okazane dobro. Szczególnie dziękujemy księdzu Proboszczowi 
Tomaszowi Kudroniowi, księdzu Grzegorzowi Salamonowi, Panu Senatorowi RP Janowi Hamerskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Miasta - Panu Kazimierzowi Zachwiei, Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Niezgo-
dzie, orkiestrom dętym ze Szczawnicy i Krościenka, Zespołowi Regionalnemu im. Jana Malinowskiego, 
pocztom sztandarowym i delegacjom, całej licznie zgromadzonej rodzinie strażackiej OSP i PSP na czele 
z: nadbrygadierem Józefem Galicą, st.bryg. Andrzejem Pozierakiem, st.bryg. Grzegorzem Sudo, pułkow-
nikiem pożarnictwa Kazimierzem Cepuchem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Targu - brygadierem Mariuszem Łaciakiem i Zastępcą Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w 
Krakowie - mł. bryg. Marcinem Szewerniakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Szczawnicy - Łucją Rak; delegacji strażaków ze Słowacji, wszystkim krewnym, bliskim, przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom. Rodzina

Podczas 39 Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego w Muzeum Rolnic-
twa w Ciechanowcu, który odbył się dniach 30.11. – 1.12. młodzi mieszkańcy Szczawnicy zdobyli cenne 
nagrody. W kategorii gry na trombicie do lat 18 pierwsze miejsce zdobył Bartosz Gabryś, a Daria Waruś  
- drugie, a w kategorii gry na rogu pasterskim do lat 18 Daria Waruś zajęła pierwsze miejsce, a Bartosz 
Gabryś – trzecie.

Naszej zdolnej muzycznie młodzieży serdecznie gratulujemy!
redakcja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 grud-
nia 2019, w wieku 90 lat, odszedł na wieczną służbę Ho-
norowy Prezes OSP Szczawnica Stanisław Mastalski; 
urodzony 07.12.1929; od 1944 roku członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczawnicy, później jej długoletni za-
służony Naczelnik (1963-2001) i Prezes (2001-2006); w 
latach 1973-2006 Komendant Miejski Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Szczawnicy; od 1945 
roku członek Zespołu Regionalnego im. Jana Mali-
nowskiego przy OSP w Szczawnicy, a od 1953 r. czło-
nek Orkiestry Dętej OSP Szczawnica; strażak Zawodowej Straży Pożarnej 
w Nowym Targu (1955-1980); wychowawca wielu pokoleń strażaków; wie-
lokrotnie odznaczany (m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski w 2005 roku, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem im. J. Szlaya). 
Cześć Jego Pamięci!

Dziadku!
W imieniu całej rodziny dziękuję Ci, za to, że byłeś kochającym mężem, ojcem, bra-

tem, teściem, dziadkiem i pradziadkiem! 
W imieniu wnuków dziękuję Ci, z całego serca, bo to za sprawą Twojej osoby może-

my dzisiaj nosić z dumą strażackie mundury!
Ty od najmłodszych lat zakorzeniałeś w nas potrzebę niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi oraz pokazywałeś jak ważną cechą w życiu jest patriotyzm. Dziękujemy Ci 
za lekcję życia, że pokazałeś nam jak je przeżyć w miłości do rodziny i ojczyzny.

Mając 15 lat, w 1944 roku,  wstąpiłeś do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy 
i związałeś się z nią do ostatnich chwil swojego życia. Od samego początku rozsławiałeś 
jej imię grając w orkiestrze dętej oraz tańcząc w zespole regionalnym.

Nie zważając na swoje zdrowie i życie dziesiątki razy ratowałeś ludzi oraz ich doby-
tek z pożogi i powodzi. Można rzec, że bezpieczeństwo mieszkańców Pienin nosiłeś w 
swoim sercu!

W życiu prywatnym wychowałeś wraz z Babcią pięcioro dzieci. Doczekałeś jedena-
ściorga wnucząt i dziewiętnastu prawnucząt!

     Za to wszystko Ci dziękujemy!

Fragment mowy pogrzebowej Dominika Janosza.



14   STRONA  

STYCZEŃ 2020  -  Nr 328 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

W miejskich eliminacjach do XLIV 
Przeglądu Młodych Recytatorów 
i Gawędziarzy im. Andrzej Skup-

nia Florka, które odbyły się 12 grudnia w 
Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Szczawnicy udział wzięła rekordowa 
ilość uczestników. Do współzawodnictwa 
zgłosiło się 33 uczniów, startujących w czte-
rech grupach wiekowych: trzech dla szkół 
podstawowych i jednej dla szkół średnich. W 
tym roku byli to sami recytatorzy. 

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo uro-
czystego akcentu – głosu trombity w wy-
konaniu Darii Waruś, która podczas tego-
rocznego Konkursu Gry na Instrumentach 
Pasterskich w Ciechanowcu zajęła II miejsce 
w swojej kategorii wiekowej w grze na trom-
bicie i I- w grze na rogu pasterskim. 

Jury złożone z członków Związku Podha-
lan, w składzie: przewodniczący – Tomasz 
Słowik oraz Zofia Drążkiewicz i Zbigniew 
Przychodzki miało niełatwe zadanie wy-
łonienia najlepszych deklamatorów gwarą, 
którzy ponadto powinni wykazać się dosko-
nałym opanowaniem tekstów dwóch wierszy 
lokalnych poetów ludowych, interesującą 
interpretacją oraz nienagannym strojem re-
gionalnym.

Po owocnej naradzie Jury wyłoniło zwy-
cięzców w poszczególnych grupach wieko-
wych:

Kl. 0 – III Szkoła Podstawowa
Klaudia Szczygieł – SP nr 1
Martyna Ciesielka – SP Szlachtowa
Oliwia Ciesielka – SP nr 2

Wyróżnienie – Karina Zachwieja – SP 1
Kl. IV – VI  Szkoła Podstawowa
Marcin Szczepaniak – SP nr 2
Klara Słowik – SP nr 1
Wiktoria Tomczyk – SP Szlachtowa
Wyróżnienie – Maciej Szczepaniak – SP 

nr 2
Kl. VII – VIII Szkoła Podstawowa
Daria Waruś – SP nr 2
Anna Ciesielka – SP nr 1
Aleksandra Macanowicz – SP nr 1

Szkoły Ponadpodstawowe
Justyna Strama – Pienińska Szkoła Bran-

żowa
Gratulujemy!

W tym roku nagrody w konkursie za-
sponsorował PKO Bank Polski, obchodzący 
100-lecie swojego istnienia. Słodycze ufun-
dował Pieniński Oddział Związku Podhalan. 

Nagrody wręczał dyrektor szczawnickiego 
oddziału PKO BP – Józef Błażusiak oraz 
członkowie Jury. Przewodniczący Tomasz 
Słowik wysoko ocenił poziom przygotowań 
uczniów i wyraził ogromną radość z racji 
tak licznego udziału dzieci i młodzieży. To 
w wielkim stopniu zasługa rodziców oraz 
nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do 
konkursu: p. Anny Gąsienicy (SP 1), pp. Ka-
tarzyny Ciesielki i Danuty Urban (SP 2),  pp. 
Danuty Nowak i Bożeny Biel (SP Szlachto-
wa) praz p. Agnieszki Stopki (PSB) 

Laureaci pierwszych dwóch miejsc w 
każdej kategorii pojadą 23 stycznia na Finał 
XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i Ga-
wędziarzy im. A. Skupnia Florka do Białego 
Dunajca. Będziemy trzymać kciuki!!!

Organizatorem szczawnickich eliminacji 
do konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy.      

Alina Lelito

Rok Eucharystii
Obecny rok liturgiczny, który rozpoczął się od Adwentu, ma być 

przeżywany zgodnie z jego hasłem: „Eucharystia - tajemnica wy-
znawana”. Zatem mamy się zastanawiać nad głęboką tajemnicą Eu-
charystii i wyznawać ją nie tylko ustami, ale życiem. Św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus mówiła, że gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, 
służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do ko-
ściołów. Przecież to „wielka tajemnica wiary”, jak oznajmiają nam 
słowa Prefacji. W tajemnicy Eucharystii zawiera się to, co wyda-
rzyło się w Wieczerniku w Wielki Czwartek (ustanowienie Eucha-
rystii) i w Wielki Piątek na Golgocie (męka i śmierć Pana Jezusa na 
krzyżu) oraz w Poranek Wielkanocny (Zmartwychwstanie Chrystu-
sa). Tak wielka tajemnica jest realnie obecna w czasie sprawowa-
nia każdej Mszy św. W każdej Mszy św. Jezus ofiarowuje się Ojcu 
dla naszego zbawienia, a Ojciec przyjmuje Jego Ofiarę i odpowiada 
darem Zmartwychwstania Chrystusa i przyjęciem Go wraz z Jego 
ludzkim Ciałem do chwały nieba - Jego uwielbieniem. Tak więc w 
Eucharystii jest obecny ukrzyżowany, zmartwychwstały i uwiel-
biony Chrystus. Potrzebujemy pilnie wsłuchiwać się w słowa wy-
powiadane przez kapłana celebrującego Eucharystię, by zanurzyć 
się w tej tajemnicy i w pełni w niej uczestniczyć. W każdej Mszy 
św. my rzeczywiście spotykamy się z Chrystusem i dostępujemy od 
Niego zbawienia. W czasie sprawowania Eucharystii znajdujemy 
się realnie w Wieczerniku i na Golgocie, razem z tymi, którzy Mu 
tam towarzyszyli - Apostołami, Maryją, a także ze wszystkimi zba-
wionymi w niebie. Oni już w pełni uczestniczą w darze zbawienia. 
Eucharystia dla nas jest natomiast zadatkiem przyszłego zbawienia, 
zmartwychwstania w Chrystusie, jego rękojmią dla tych, którzy 
godnie przyjmują Ciało Pańskie i prowadzą życie eucharystyczne, 
czyli przyjmowana Eucharystia naznacza całą ich postawę życiową.

Chrystus nie dlatego stał się dla nas Chlebem, byśmy Go tylko z 
dobrego nawyku codziennie przyjmowali; On ma się stać autentycz-
nie naszym codziennym Pokarmem. A więc czymś (Kimś), czym 
się żyje, bez czego po prostu nie da się żyć. I chociaż stał się dla nas 

Chlebem codziennym, nie może nam spowszednieć. A bywa prze-
cież, że niektóre osoby przystępując do Komunii św. mówią, że idą 
„wziąć opłatek”.

Właściwą postawą eucharystyczną jest ta, którą wyrażają słowa: 
„Panie, nie jestem godzien” i trwanie w głębokim dziękczynieniu i 
adoracji. Nie może ona trwać tylko kilka minut, gdyż Chrystus Eu-
charystyczny żyje w nas znacznie dłużej. Znana jest anegdota o św. 
Filipie Neri, który posłał za człowiekiem, który niedługo po przyję-
ciu Komunii św. wyszedł z kościoła, ministrantów ze świecami, by 
mu towarzyszyli, aby Pan Jezus nie został zlekceważony. Nie ma 
tu miejsca na żadną nonszalancję. Jeśli nie umiemy adorować Pana 
Jezusa własnymi słowami, to nie jest żadnym wstydem korzystanie 
z książeczki, w której są modlitwy po Komunii św.

Jednak nie tylko podczas sprawowania Eucharystii mamy pa-
miętać o właściwej postawie przed Najświętszym Sakramentem. 
To znamię naszych czasów (któremu jako wierzący nie możemy się 
poddawać), że zatraca się wyczucie sacrum (a nawet wprost kultury) 
i należnego szacunku wobec Boga. Spotyka się na przykład sytu-
acje, gdy ktoś chodzi przed Najświętszym Sakramentem z ręką w 
kieszeni, prowadzi konwersacje itp.- zapomina, że w Najświętszym 
Sakramencie jest Bóg. Kiedyś sam Chrystus wybuchnął gniewem 
na brak poszanowania świętego miejsca, jakim jest świątynia (choć 
nie było tam jeszcze Sanctissimum) i powypędzał z niej profanują-
cych ją.  Św. Paweł zwracał też uwagę na odpowiednie okrycie w 
świątyni. Również dziś np. do bazyliki św. Piotra (nie tylko tam) 
nie wpuszczą nikogo w stroju bez rękawów. Tym bardziej nie moż-
na wchodzić do świątyni w okryciu niekompletnym, w stroju jak 
na plażę lub Sylwestra czy z innych powodów niestosownym. Gdy 
zwiedza się meczety, nikt nie protestuje przed zdjęciem butów i 
przyjęciem obowiązującego okrycia, chociaż tam nie ma Boga.

Nie możemy dopuszczać, by duch tego świata wdzierał się do ko-
ściołów, lecz to my mamy promieniować na świat duchowością eu-
charystyczną. Chrystus mówi: „Mój dom, jest domem modlitwy...”. 
Jest on mieszkaniem Najświętszego Boga obecnego w Eucharystii 
– zauważmy Go w kościele.

Danuta Mastalska
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„MARZENIA  SIĘ  SPEŁNIA  SAMEMU”
Przełom starego i nowego roku to szczegól-

ny czas. Podsumowujemy i planujemy. Często 
tych planów jest tyle, że nie wiadomo na czym 
się skupić. Bo to i oczekiwania dotyczące na-
szego Pienińskiego UTW i marzenia, w ob-
szarze stricte indywidualnym, osobistym.

Miniony rok nie rozpieszczał naszego stowarzyszenia, jeżeli 
chodzi o dostęp do środków finansowych płynących z zewnątrz. 
Nasze wnioski nie znalazły bowiem aprobaty w instytucjach orga-
nizujących nabór na określone projekty. Stąd oferta naszych dzia-
łań nie była może tak atrakcyjna, jak w ubiegłym roku, na starcie. 
Otrzymaliśmy tylko wsparcie finansowe od Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica na realizację dwóch konkretnych zadań pu-

blicznych. Nie były to wielkie środki finansowe, ale jesteśmy za 
nie wdzięczni. Burmistrz Miasta i Gminy nie tylko w ten sposób 
wspomaga naszą działalność, ale również na wielu innych płasz-
czyznach. Bez tej pomocy istnienie naszego uniwersytetu było-
by zagrożone. Trudno bowiem utrzymywać organizację tylko ze 
składek członków, wziąwszy pod uwagę, że członkami są seniorzy 
z dość skromną emeryturą. 

Pomagają nam również pracownicy naukowi z prof. Ludwi-
kiem Frey’em na czele, małe firmy, wolontariusze, indywidualni 
darczyńcy, którzy doceniają naszą działalność i mają świadomość, 
że w obecnych czasach, gdy  tylu jest potrzebujących, seniorom 
trudniej jakąkolwiek pomoc uzyskać. Dziękujemy za życzliwość 
i okazane wsparcie.

W ostatnich dniach starego roku wiceprezes Pienińskiego 
UTW Anna Ziemiańczyk napisała wniosek o dotację na konkret-
ny projekt do jednej z wiodących na  rynku polskim  firm. Istnieje 
możliwość pozyskania takiego dofinansowania, więc mamy na-
dzieję, że je otrzymamy. Będziemy mogli wówczas zaproponować 
naszym studentom wyjazdy do teatru, na wycieczki, baseny ter-
malne za niewielką odpłatnością.

Życzymy sobie, by ten i podobne wnioski, które w najbliższym 
czasie złożymy zyskały akceptację i dofinansowanie, a wtedy 
…”wesołe będzie życie seniora”.

DZIĘKUJEMY TYM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPO-
SÓB SOLIDARYZUJĄ SIĘ Z NAMI,  PODAJĄ NAM W PO-
TRZEBIE DŁOŃ ORAZ  MOTYWUJĄ KRZEPIĄCYM  SŁO-
WEM.

ŻYCZYMY  WSZYSTKIM, BY 2020. ROK UPŁYWAŁ W 
ZDROWIU I RADOŚCI, UŁATWIAŁ REALIZACJĘ  MA-
RZEŃ,  DODAWAŁ WIGORU NA NASTĘPNE LATA.

Bożena Nowak

Rodzinne święta  
pod Krzywą Jabłonką

To tytuł wystawy, która w dniach od 2 do 
31 grudnia 2019 r. zagościła w Krakowie, przy 
ul. Królewskiej 59, w Filii 21 Biblioteki Kra-
ków. Jak widać, Krzywa Jabłonka czuje się 
dobrze w krakowskim smogu i zakorzeniła się 
w królewskim mieście na dobre, bowiem pra-
ce pochodzące z tej galerii były eksponowane 
w tym miejscu nie po raz pierwszy.

Była to wystawa w pełni rodzinna. Zna-
lazły się na niej prace trzech pań: seniorki, 
pani Anny Madejowej, szeroko znanej nie 
tylko w Polsce, ale i poza jej granicami oraz 
dwóch młodszych artystek, pani Joanny 
Dziubińskiej, właścicielki galerii Krzywa Ja-
błonka i jej kuzynki, pani Danuty Frączak z 
Mszany Dolnej.  

Pani Anna zaprezentowała swe znakomite 
dzieła na szkle malowane. Jak zwykle u tej 
malarki mogliśmy podziwiać obrazy o te-
matyce sakralnej (Matka Boża, aniołowie i 
święci), jak też obrazy przedstawiające sceny 
z życia górali, szczególnie z dawnych cza-
sów. Nie zabrakło także charakterystycznych 
tryptyków z bożonarodzeniowymi scenami.  

Pani Joanna przedstawiła niezwykłe pra-
ce robione techniką decoupage. To nastrojo-
we ikony, utrzymane w ciemnych barwach, 
których tajemniczość potęguje świadomość, 
iż wykonane są na drewnie XIX-wiecznym, 
do tego poświęconym, bowiem pochodzą-
cym z dachu szczawnickiego kościoła (pw. 
Św. Wojciecha). Każdy obraz ma specjalny 
certyfikat potwierdzający ten fakt. Z obra-
zów tych spoglądają na nas poważne, czasem 
smutne, oblicza wielu świętych, aniołów, jak 
też Matki Bożej. Są też prace ze scenami ze 

Starego Testamentu. Jeden z nie-
wielkich obrazów przedstawia 
całą opowieść (niemal „komikso-
wą”) o tym, jak patriarcha Abra-
ham przyjmuje w swym namiocie 
trzech wysłanników Boga, przy-
noszących mu wieść o niedługim 
już przyjściu na świat upragnio-
nego potomka, Izaaka. Pani Joan-
na przedstawiła też swoje obrazy 
na szkle malowane m.in. Pan-
tokrator, Pieta, Orszak aniołów. 
Chociaż uczy się od mistrzyni, 
Anny Madejowej, widać już w jej 

pracach rys indywidualny. Artystka jest kry-
tyczna wobec swych malarskich dokonań. 
Zdradziła, że gdy obraz nie spełnia jej ocze-
kiwań, wkłada go pod prysznic i „czeka aż 
farba odejdzie”. Inaczej mówiąc – unicestwia 
swe dzieło. Pani Joanna wystawiła też swo-
istą „galanterię”, a więc prace niewielkich 
rozmiarów, idealnie nadające się na prezenty 
pod choinkę. 

Trzecia artystka, pani Danuta ma w swo-
im dorobku przede wszystkim chwytające za 
serce akwarelki, niewielkich na ogół rozmia-
rów – zimowe pejzaże, zwierzątka (czworo-
nogi i ptaszki) oraz ujmujące swą zwiewno-
ścią brzozy samotne w zimowym krajobrazie. 
Na wystawie znalazło się też kilka obrazków 
jej autorstwa o interesującym wydłużonym 
kształcie z aniołami, unoszącymi się wśród 
kwiatów lub nad miastem (zapewne jako jego 
opiekunowie). 

Podczas wernisażu, który odbył się do-
piero 14 grudnia, Panie Joanna i Danuta 
opowiadały o swej pracy. Był też podwójny 
akcent muzyczny. Pan Andrzej Dobromirec-
ki zagrał na fujarze pasterskiej, własnoręcz-
nie wykonanej z bzu czarnego, a przyjaciele 
gospodyni wernisażu, państwo Anna i Wik-
tor Korczakowscy, z zespołu „Prasłowian-
ki”, zaśpiewali liryczną pieśń macedońską. 
Nie zabrakło też obfitego poczęstunku, ze 
specjałami własnoręcznie zrobionymi przez 
państwa Madejów.

  Ludwik Freyfot. Jarosław Krajewski
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Od 14 do 19 grudnia br. na „Obozie Gali-
cyjskim dla dzieci i młodzieży” przebywała w 
naszym mieście ponad trzydziestoosobowa 
grupa naszych młodych rodaków z Mołdaw-
skiej Republiki Naddniestrzańskiej, państwa 
nieuznawanego na arenie międzynarodowej. 
Organizatorami projektu, który został dofi-
nansowany przez Ambasadę RP w Kiszynio-
wie,  ze środków Senatu RP jest Towarzystwo 
Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu, a 
autorem i koordynatorem jest  Natalia Siniaw-
ska-Krzyżanowska i Marek Pantuła.  

Dzięki spontanicznemu porozumieniu się 
wielu podmiotów, m.in: Fundacji A. Mań-
kowskiego i Grupy Thermaleo i Uzdrowisko 
Szczawnica S.A., Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica, Oddziału Pienińskiego Związku 
Podhalan, Oddziału Pienińskiego PTTK w 
Szczawnicy, MOK, Szkoły Podstawowej nr 1 
i innych, udało się uatrakcyjnić, wzbogacić 
edukacyjnie  pobyt naszych krajan z Nadd-
niestrza.

Nasi goście  w niedzielę zdobyli szczyt Wy-
soka 1050 m n.p.m, wędrując w sumie  6 go-
dzin, mimo trudnych zimowych warunków na 
trasie! Najmłodsi uczestnicy wyprawy mieli 7 
lat.

W tym samym dniu, wieczorem nasi ro-
dacy odwiedzili siedzibę Związku Podhalan 
na Sewerynówce. Tam serdecznie przywitani 

przez prezes Pienińskiego Oddziału Związku 
Podhalan- Elżbietę Wiercioch wraz z wice-
prezesem Tomaszem Ciesielką, poznali góral-
ski folklor w wykonaniu Zespołu „Szlachto-
wianie” i Kapeli Jaśka Kubika z Krościenka 
n/D. oraz z recytacji swoich gwarowych wier-
szy przez poetę Andrzeja Dziedzinę Wiwra. 
Zostali także obdarowani książkami, ufundo-
wanymi przez kl. VIII SP Szlachtowa, a prze-
kazanymi przez członków zespołu. Podczas 
tego spotkania Towarzystwo Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” również zaprezentowało swoją 
twórczość artystyczną w wykonaniu najmłod-
szych uczestników Obozu Galicyjskiego.

Następnego dnia, wraz z przewodnikiem 
PTTK Stanisławem Błażusiakiem, przeszli 
się Drogą Pienińską rozwiązując Quest z za-
gadkami i zostali poczęstowani gorącą her-
batą, domowym ciastem przez administratora 
Schroniska „Orlica”. Poznali także smak wód 
szczawnickich wizytując Pijalnię Wód Mine-
ralnych przy Placu Dietla. Mieli również moż-
liwość sprawdzenia stanu swojego uzębienia 
odpowiadając na zaproszenie Gabinetu Sto-
matologicznego p. Barbary Kalaty – Gurgul.

We wtorek zostali zaproszeni do Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza, 
autora Trylogii, której akcja wielokrotnie 
rozgrywa się właśnie na terenach obecnego 
Naddniestrza, a w XVIII w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Pan dyrektor Paweł Sypek 
oprowadził młodzież po obiekcie, zorganizo-
wał sportowe współzawodnictwo oraz zaprosił 
na obiad z deserem ufundowany przez Radę 
Rodziców. 

Wieczorem, dla członków „Obozu Gali-
cyjskiego”, w pensjonacie „Wincentówka” 
została zorganizowana polska Wigilia – z 
czytaniem Pisma Św., łamaniem się opłat-
kiem, składaniem sobie życzeń i degustacją 
tradycyjnych potraw wigilijnych. Przybył na 
nią także przedstawiciel władz samorządo-
wych Szczawnicy – sekretarz miasta p. To-
masz Ciesielka, który w imieniu burmistrza p. 
Grzegorza Niezgody i własnym złożył gościom 
najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i nowo-
roczne oraz przekazał każdemu w prezencie 
książki „Na szczawnickim deptaku” autor-
stwa Barbary Węglarz. Młodzież otrzymała 
także paczki ufundowane przez sponsora – 
firmę „Markopol” producenta śrub i Lotos, 
a spotkanie uatrakcyjniła wizyta i życzenia 
góralskiej kapeli Białopotocanie i wspólne 
śpiewanie kolęd.

Bardzo miło było nam poznać Polaków 
z Tyraspola, Raszkowa, Słobody Raszków, 
Rybnicy i wierzymy, że to nie ostatnia ich wi-
zyta w naszym mieście. Udało nam się także 
porozmawiać z organizatorami ich pobytu w 
Szczawnicy.

(Rozmowa z Natalią Siniawską Krzyżanowską prezes Towarzy-
stwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu  i Markiem Pantu-
łą – honorowym członkiem Towarzystwa)

- Skąd się wzięliście w naszym mieście?
N.S. –K - Przyjechaliśmy z Naddniestrza. To kraj stanowiący 

część Mołdawii, nieuznawany przez inne państwa, ale na tych zie-
miach była część należąca kiedyś do Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd 
żyje tam bardzo dużo ludności polskiego pochodzenia. W 2004 roku 
powstało w stolicy kraju, Tyraspolu, Towarzystwo Kultury Polskiej 
„Jasna Góra”, by stworzyć możliwość osobom polskiego pochodze-
nia, powrotu do swoich korzeni. Natomiast grupa, która przyjechała 
do Polski pochodzi z całego Naddniestrza, Raszkowa – miejscowo-
ści, o której pisał nasz noblista Henryk Sienkiewicz w Trylogii, Ryb-
nicy, polskiej wsi – Słoboda Raszków i Tyraspola, gdzie dzieci uczą 
się języka polskiego.

M.P. - Z panią prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” 
Natalią Siniawską – Krzyżanowską współpracujemy już dziewięć 
lat. Ja mieszkam w Przemyślu, niedaleko Bieszczad. Razem z Nata-
lią piszemy projekty edukacyjne, kulturalne, medyczne i inne, akty-
wizujące  Diasporę „Jasna Góra”. Nasze wnioski trafiają do Senatu 
RP poprzez fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”. Stąd mamy środki, między innymi na  przy-
jazdy do Polski. Pomaga także Ambasada Polska w Kiszyniowie. 

 Natalia Siniawska otrzymała nagrodę honorową im. Jana Rodo-
wicza „Anody” w Muzeum Powstania Warszawskiego i jest wzorem 
działania do naśladowania dla młodych pokoleń.

 Naddniestrze to państwo kontrolowane przez Rosję, dlatego też 
nie zajmujemy się ani polityką, ani kontrowersyjną historią, ale sta-
ramy się realizować projekty ponad podziałami politycznymi, spo-
łecznymi, religijnymi, szeroko pojętym humanizmem oraz  kulturą 
polską, szukając tego co  łączy.

- Jak duża jest społeczność Polaków w Naddniestrzu?

N.S.K. – Nasze Towarzystwo liczy około 1000 osób. Rok temu 
otworzyliśmy Centrum Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu. 
Adoptowaliśmy i wyremontowaliśmy pomieszczenia o powierzch-
ni 200 m2. W tym Centrum prowadzimy świetlicę resocjalizacyj-
ną z dokarmianiem dzieci, nauczanie języka polskiego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych /codziennie ok.60 osób/, gdyż udało się nam 
pozyskać nauczyciela od 2 lat, od roku wprowadziliśmy nauczanie 
języka angielskiego. Odbywają się tam też różne imprezy związane 
z obchodami świąt państwowych i religijnych, badania lekarskie; raz 
w roku przyjeżdżają do nas lekarze z Polski w ramach Humanitarnej 
Akcji Medycznej prowadzonej przez nasze Towarzystwo w Nadd-
niestrzu, ale i Mołdawii. Ostatnio przebadaliśmy 130 osób pocho-
dzenia polskiego. W ramach tej akcji medycznej jedno czteroletnie 
dziecko było operowane w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu, a także dwie starsze osoby z chorobami serca. Najważ-
niejszym zadaniem dla Towarzystwa „Jasna Góra” jest edukacja i 
położenie nacisku na rozwój dzieci i młodzieży - to jest inwestycja w 
przyszłość, która przyniesie efekty, a nawet już przynosi, gdyż mamy 
już pierwszych studentów w Polsce, Warszawie, Krakowie. 

Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie… Tyraspol?
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Przy Towarzystwie uczymy się także śpiewać po polsku i mamy 
taki mały zespół muzyczny „Koraliki”, który kultywuje repertuar 
patriotyczny.

- Teraz do Polski z projektu przyjechało sporo osób… 
M.P. - Przyjechało dokładnie 35 osób z opiekunami, dzieci i 

młodzież w wieku od 7-18 lat. To niesamowite,  gdyż na przygo-
towanie programu i całej logistyki, mieliśmy  zaledwie 2 tygodnie. 
Przygotowaniom towarzyszyła wyjątkowa koncentracja sił, zarówno 
u mnie w Polsce, jak i Natalii w Naddniestrzu. A przecież jest, to 
nasza praca społeczna na rzecz rozwoju  kultury polskiej, rozwoju 
dzieci i młodzieży w niełatwym regionie geopolitycznym Europy. 
Na realizację tego Obozu Galicyjskiego wybrałem Szczawnicę, gdyż 
chciałem, by nasi młodzi rodacy mieli okazję poznać bogatą kulturę 
pienińską, sztukę regionalną, tradycję i piękną przyrodę. Wszystkie 
osoby, które tutaj są obecne na obozie,  mają polskie pochodzenie, 
a niektóre mają też Kartę Polaka. Żeby ją otrzymać, trzeba spełnić 
szereg wymagań; wykazać się polskim pochodzeniem i dobrą znajo-
mością języka polskiego, historii, tradycji i geografii. 

- Czy jest w Naddniestrzu duża chęć ze strony ludności polskiego 
pochodzenia utrzymywania kontaktów z Polską?

M.P.  - Obecnie zauważamy duże zainteresowanie kulturą polską, 
szukaniem przez wiele osób swoich korzeni polskich, co bardzo nas 
cieszy, gdyż jest to dla nas nowy kapitał ludzki, który wykorzystu-
jemy do rozwoju naszej Diaspory „Jasna Góra”. Szukamy nowych 
inspiracji do rozwoju Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” - z 
taką pewnością jest pobyt u Was,  tu w Szczawnicy.  

- Podoba się młodzieży w Szczawnicy?
M.P. - Bardzo. Wszyscy są zachwyceni górami i kulturą pieniń-

ską. Zdobyli już Wysoką, a jeszcze marzą o zdobyciu szczytu Trzy 
Korony. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Andrzeja Mańkowskiego 
szczególnie pani Agnieszce Żarskiej, z którą miałem przyjemność 
współpracować przez ostatni czas przygotowań naszego pobytu, co 
w dużym stopniu pozwoliło nam zrealizować założony sobie pro-
gram edukacyjno-rekreacyjny np.: spotkanie z kulturą regionalną w 
siedzibie Związku Podhalan. Takie spotkania z ludźmi pasji, sztuki, 
kultury, którzy zmieniają rzeczywistość jakościowo na lepszą, są 
ogromną motywacją do podtrzymywania więzi z krajem przodków 
przez Polaków z Naddniestrza w tym niełatwym zakątku geopoli-
tycznym  Europy. Dziękujemy wszystkim za serdeczne przyjęcie i 
wszelką pomoc.

Po spotkaniu w siedzibie Oddziału Pienińskiego 
Związku Podhalan rozmawiała Alina Lelito
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Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Pol-

skiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Tradycyjnie, naj-
lepsi recytatorzy spotkali się podczas finałowych przesłuchań 
w Kopalni Soli w Bochni, a jury przyznało nagrody w trzech 
kategoriach wiekowych oraz nagrody specjalne.

Kuba wygrał trzeci raz z rzędu a Michał pnie się w górę (w 
ubiegłym roku był trzeci). Jesteśmy dumni. Brawo wszyscy 

„jedynkowicze”, brawo Joanna Moskalik.
Klasy VII-VIII 
- I nagroda – Jakub Gondek, SP nr 1 w Szczawnicy -   

       Klasy IV-VI 
- II nagroda – Michał Różany, SP nr 1 w Szczawnicy
- Nagroda Polskiego Radia Dzieciom
   Jakub Gondek – SP nr 1 w Szczawnicy 
– To była kolejna bardzo udana edycja naszego konkursu, który co 

roku cieszy się bardzo dużą popularnością. Udało nam się przesłuchać 
aż 113 finalistów i wyłonić tych najlepszych, choć muszę przyznać, że ze 
względu na wysoki poziom recytacji, nie było to takie łatwe – mówi ks. 
Andrzej Mulka, dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promy-
czek” i współorganizator konkursu.

– Jako jury byliśmy pod wrażeniem umiejętności oraz właściwego 
przygotowania do recytacji, co z pewnością jest wielką zasługą nauczy-
cieli i opiekunów. Cieszę się bardzo, że jako Pałac Młodzieży możemy po 
raz kolejny współorganizować konkurs i promować w ten sposób piękną, 
bo polską poezję religijną – dodaje dyrektor Pałacu Młodzieży.

Kiermasz świąteczny w Hotelu Szczawnica Park zorganizowany zo-
stał 22 grudnia przez rodziców uczniów klas piątych. Dochód z kier-
maszu przeznaczony będzie na wyjazd piątoklasistów na zieloną szkołę. 
Oprócz ozdób świątecznych można było zakupić przysmaki regionalne, 
ciasta i kiełbaski. W programie znalazły się m.in. jasełka wystawione 
przez naszych drugoklasistów, występ chóru Pienińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz występ zespołu wokalnego Muzyczny Przystanek, 
a także odbywała się loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Naj-
młodsi mogli wziąć udział w zabawach pod okiem animatorów. Gorące 
podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się w organiza-
cję kiermaszu. Szczególne podziękowania dla Państwa Renaty Goreckiej 
i Grzegorza Gacka za udzielenie gościny i współudział w organizacji 
kiermaszu, także dla pana Daniela Kasieczki i wszystkich pracowników 
hotelu. Podziękowania dla zaangażowanych rodziców, występujących 
dzieci i współpracujących nauczycieli.

MIKOŁAJKOWy ZAWRóT GŁOWy
6 grudnia wszyscy uczniowie naszej szkoły z niecierpli-

wością oczekiwali św. Mikołaja. Najpierw starsze klasy spo-
tkały się w sali gimnastycznej, by sprawdzić swoją wiedzę o 
Patronie dzieci. Quiz przygotowała klasa 5a. Następnie klasy 
młodsze uroczyście powitały Mikołaja, który hojnie obdaro-
wywał je prezentami. Pani Dyrektor, poproszona o pomoc 
przez Świętego, wręczyła każdemu uczniowi naszej szkoły 
upominek. Ten dzień wprawił wszystkich w cudowny nastrój.

Uczniowie SP 2 obejrzeli mikołajkowe spektakle w Dworku Gościn-
nym. Klasy najmłodsze zobaczyły przedstawienie „Dzieci z Bullerbyn”, 
klasy 4-6  – „W krainie mitów”, a kl. 7 i 8 –  „Samotni w tłumie”.

Była to doskonała okazja do zetknięcia się ze sztuką teatralną.

OGóLNOPOLSKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ „PIER-
ŚCIEń ŚW. KINGI”

Nasi uczniowie reprezentowali szkołę w rejonowych eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” w 
Nowym Targu.

Michał Niegłos z kl. III zdobył III miejsce i tym samym zakwa-
lifikował się do finału konkursu, który odbył się 16 i 17 grudnia w 
Kopalni Soli w Bochni.

NASZE PŁyWACZKI
12 grudnia dwie uczennice 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Szczawnicy wzięły udział w Zawodach Powiatowych w Pływaniu Indy-
widualnym, które odbyły się w Nowym Targu. Dziewczęta wykazały się 
doskonałymi umiejętnościami i wywalczyły: Sandra Maciąga III miej-
sce, a Paulina Słowik VIII miejsce.

POMAGAMy POLAKOM NA UKRAINIE
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję charytatywną pro-

wadzoną przez naszą szkołę, której celem była zbiórka darów dla 
potrzebująch Polaków na Ukrainie. Wszystkie rzeczy zebrane pod-
czas tej akcji, zostały przekazane potrzebującym do parafii Sado-
gora (Czerniowce) na Ukrainie. Dziękujemy uczniom za zaangażo-
wanie podczas zbiórki, jak również przy pakowaniu, a wszystkim 
darczyńcom życzymy spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. 
Koordynatorkami szkolnej akcji były panie: Dorota Cebula i Marta Ta-
basz.

PARAGRAFy POD LUPĄ, CZyLI SPOTKANIE Z KURATO-
REM

13 grudnia uczniowie klasy VII spotkali się z Panem Łukaszem Burli-
gą - Naczelnikiem Wydziału Kurateli w Departamencie Nadzoru Admini-
stracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W czasie warsztatów mło-
dzież dyskutowała na temat obowiązującego w naszym kraju prawa. Pan 
kurator był pod dużym wrażeniem dojrzałości prawnej naszych uczniów. 
Bardzo dziękujemy Panu Burlidze za ciekawe i pouczające spotkanie.

SENIOR NIE TyLKO NA ŚWIĘTA
Młodzi wolontariusze z SP2 odwiedzili Seniorów mieszkających 

w naszym mieście. Spotkanie było wzruszającym doświadczeniem 
dla uczniów i starszych osób, które chociaż na chwilę mogły zapo-
mnieć o chorobach i uczuciu samotności, które towarzyszy im na 
co dzień. Wolontariusze mają nadzieję, że przedświąteczne spotka-
nie będzie początkiem wspaniałej międzypokoleniowej przyjaźni. 
W naszej szkole prowadzona jest akcja „Senior”, mająca na celu systema-
tyczne odwiedziny starszych mieszkańców miasta. Jedynym warunkiem 
jakie musi spełnić Senior, to chęć przyjęcia pomocy i towarzystwa od 
wolontariuszy.

APEL ŚWIĄTECZNy
20 grudnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji zbli-

żających się Świąt Bożego Narodzenia. Ważnym akcentem tego 
dnia był konkurs kolęd, których wspólne śpiewanie wprowadziło 
nas w świąteczny nastrój. Rozstrzygnięto również konkurs na naj-
ładniej udekorowaną klasę. Pani Dyrektor Anna Szczepaniak oraz 
Pani Violetta Waruś - przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego 
- złożyły całej społeczności szkolnej życzenia radosnych, spokoj-
nych i rodzinnych Świąt. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie 
przez księdza Grzegorza opłatków, wszyscy uczniowie rozeszli się 
wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych na swoje klasowe Wigilie. 
Apel przygotowany został przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekun-
kami, przy pomocy ks. Grzegorza Gila i ks. Krzysztofa Węgrzyna.
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SŁODKIE WARSZTATy 
5 grudnia 2019 roku uczniowie klas I - IV oraz dzieci 

z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w mobilnych 
warsztatach - Czekoladowy Autobus. Wysłuchali tam 

krótkiej historii powstawania tego słodkiego przysmaku oraz degusto-
wali trzy rodzaje czekolady. Każdy uczestnik przy pomocy sylikonowej 
foremki wykonał swoją czekoladkę oraz narysował czekoladowe wzory 
związane z okresem świątecznym. Na zakończenie każdy otrzymał „Dy-
plom Mistrza Czekolady” i przygotowane przez siebie słodkości.

Uczennice naszej szkoły: Zuzanna Kielak z kl. III, Oliwia Hurkała 
z kl. VI oraz Marta Wyrostek z kl. VIII wzięły udział w eliminacjach, 
które odbyły się 12.12.2019r. o godz. 10:00 w Pałacu Młodzieży w No-
wym Sączu. W konkursie wzięło udział ok. 50 recytatorów, a poziom 
był bardzo wysoki. Z wielką radością, informujemy, iż Zuzia i Oliwia 
zakwalifikowały się do wielkiego finału konkursu.  

M.O.

„Światło, które daje moc” - to hasło przyświecające tegorocznej szta-
fecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Włączyli się do niej także harcerze 
ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, którzy 16 grudnia 2019r. podczas 
uroczystej mszy świętej w kościele NMP w Nowym Sączu odebrali Be-
tlejemskie Światło Pokoju. Z kolei 18 grudnia harcerze udali się do władz 
samorządowych oraz różnych instytucji i organizacji pozarządowych na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica, aby podzielić się Światłem Poko-
ju oraz życzeniami świątecznymi. Światełko Betlejemskie przekazali 
również mieszkańcom Parafii w Jaworkach i Szlachtowej w czasie mszy 
świętej, by symbol pokoju, nadziei oraz miłości zagościł na wigilijnych 
stołach. Czuwaj. 

Święta Bożego Narodzenia sprzyjają organizacji spotkań wigilijnych. 
Swoją uroczystość mieli także szkolni harcerze z drużyny „Skalni”. 
Oczywiście nie zabrakło wspólnego łamania się opłatkiem i składania 
sobie życzeń wytrwałości w dalszej drodze harcerskiej. Z kolei śpiewa-
nie tradycyjnych, polskich kolęd umilało ten uroczysty moment i wpro-
wadziło harcerzy w świąteczny nastrój.

      M.H.

18 grudnia 2019 roku klasa VIII, realizując prezent mikołajkowy, od-
wiedziła piękny Kraków. Uczniowie, miłośnicy nowoczesnych technolo-
gii, odwiedzili interaktywną wystawę opowiadającą historię Polski od jej 
początków po czasy współczesne. History Land zostało zbudowane przez 
10 dorosłych już fanów historii i klocków Lego, stając się jedynym takim 
miejscem na świecie. Nasi nastolatkowie obejrzeli imponujące makiety, 
składające się z tysięcy małych plastikowych klocków, które zna chyba 
każdy. Następnie, po krótkiej wizycie na świątecznym Rynku Głównym, 
dziewczyny i chłopcy skorzystali z zaproszenia na Tauron Arena Kra-
ków, aby poznać kulisy największej w Polsce hali widowiskowo-spor-
towej. Obsługa Areny otworzyła dla klasy VIII strefę zwykle dostępną 
tylko dla sportowców i celebrytów, ich garderoby i oficjalne wejście na 
płytę Areny. Po tak udanych mikołajkach wydaje się, że uczniowie snują 
kolejne plany....   

E.K.

19.12.2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel bożonarodze-
niowy. Uczniowie poszczególnych klas zaśpiewali znane kolędy i pasto-
rałki. Klasa V i VI zaprezentowała samodzielnie napisane na lekcjach 
muzyki piosenki świąteczne. Swoje umiejętności pokazali również 
uczniowie Szkoły Muzycznej grając kolędy na instrumentach dętych. Te-
goroczną akademię poprowadzili uczniowie klasy piątej.

„Żeromski” z Krościenka znów 
w czołówce „Solidarnych Szkół”

  10 grudnia 2019 roku w Pałacu Wilanowskim 
w Warszawie miała miejsce VIII Gala Fundacji św. 
Mikołaja, na której nagrodzono zwycięskie szkoły w 

konkursie „Solidarna Szkoła 2019”. 
Nasze liceum po raz kolejny znalazło się w czołówce 12 najbardziej 

zaangażowanych społecznie szkół biorących udział w programie Stypen-
dia św. Mikołaja. Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że zajęliśmy 
II miejsce w kategorii szkół średnich z miejscowości poniżej 20 tysię-
cy mieszkańców. 

 Tegoroczna Gala miała szczególny charakter. Zaproszeni na uro-
czystość członkowie szkolnych delegacji mieli zaszczyt uczestniczyć w 
kameralnym uroczystym spotkaniu z Panią Prezydentową Agatą Kor-
nhauser - Dudą. Małżonka Prezydenta RP od kilku lat sprawuje Hono-
rowy Patronat nad programem Stypendia św. Mikołaja. Jest to program 
stypendialny przeznaczony dla zdolnych i społecznie zaangażowanych 
uczniów na rozwój ich talentów oraz zainteresowań. Środki na stypen-
dium pochodzą częściowo z Fundacji a częściowo z własnych działań 
szkół. Sami stypendyści oraz wolontariusze organizują różne akcje ma-
jące na celu pozyskanie środków. Korzystamy również ze wsparcia firm 
i osób prywatnych. Wiele znanych osób ze świata kultury wspiera Pro-
gram. W naszej szkole gościliśmy przed dwoma laty ambasadorkę Pro-
gramu, Panią Edytę Jungowską. 

W skład tegorocznej delegacji na Galę weszli obecni stypendyści: Do-
minika Salamon, Alina Węglarz, Julia Zborowska i Karolina Mikłusiak 
wraz z Koordynatorką Programu w szkole, Panią Elżbietą Wójcik. 

 W roku szkolnym 2019/20 Komisja Stypendialna przyznała 12 sty-
pendiów na łączną sumę 27 000 złotych. Od początku trwania progra-
mu, tj. od 2011 roku nasza szkoła, wspólnie z Fundacją św. Mikołaja, 
zebrała kwotę 125 597,86 zł i udzieliła 92 stypendia. 

W programie może uczestniczyć każda szkoła podstawowa oraz śred-
nia. Wystarczy wejść na stronę www.stypendia.mikolaj.org.pl i zgłosić 
się do programu. Pracownicy Fundacji św. Mikołaja, to cudownie zaan-
gażowani, pomocni ludzie, którzy wspierają wszystkie szkoły oraz koor-
dynatorów w realizacji zadań. Warto też skorzystać z organizowanych 
przez Fundację szkoleń. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć fundusz stypendialny w na-
szym liceum, zapraszamy do wpłacenia dowolnej kwoty na nasze sub-
konto: 14 1090 0004 9149 0000 0000 0029. Odbiorcą jest Fundacja 
Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, natomiast 
w komentarzu prosimy o dopisek: na stypendia w LO im. S. Żeromskie-
go w Krościenku n.D.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom oraz współpracownikom 
i wolontariuszom serdeczne słowa podziękowania. Wszyscy jesteście 
współautorami naszego sukcesu. Dziękujemy!!!
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Kolorowe stroiki i kuchnia rosyjska
Grudniowe spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy 

„Perła”, w ramach cokwartalnych spotkań z projektu Rehabilita-
cja Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego przez Państwowy 
Fundusz Osób Niepełnosprawnych, za nami. To ostatnie, które od-
było się 12 grudnia miało już charakter przedświąteczny. O pracy 
włożonej przez podopiecznych pracowni rękodzieła artystyczne-
go w przygotowanie urokliwych stroików i  oryginalnych kartek 
świątecznych opowiedziała kierownik ŚDS Agata Zachwieja. „Te-
matem naszej wystawy jest Boże Narodzenie, a jest on jednym z 
najbardziej ulubionych przez naszych uczestników. Prace zostały 

wykonane techni-
ką dowolną, rozpo-
częte przez uczest-
ników i pięknie 
dokończone przez 
terapeutów. Teraz 
możecie Państwo 
cieszyć nimi swoje 
oczy.” A do „Per-
ły” przybyli m.in. 
kierownik MOPS 
–Lidia Misztal, przewodnicząca PSONI – Koło w Szczawnicy Ja-
nina Zachwieja i kierownik WTZ – Wiesława Sajdak – Tokarczyk, 
prowadząca zajęcia z muzykoterapii Ewa Zachwieja i  członko-
wie chóru „Dominanta” PUTW oraz rodziny uczestników zajęć i 
przedstawiciele mediów.  

Drugą część projektu stanowi poznawanie kuchni świata. Tym 
razem było to spotkanie z daniami kuchni rosyjskiej. Na suto za-
stawionym stole pojawiły się sałatki: śledziowa, z tuńczykiem, z 
kurczakiem, wędliny, galaretki wieprzowo – drobiowe, jajka na-
dziewane kawiorem i na ciepło: Strogonow oraz pierogi ruskie. 
Chyba najbardziej wymagające podniebienie zostało zaspokojone. 
Połączenie bożonarodzeniowej wystawy ze smakami rosyjskimi 
stworzyło niesamowitą, rodzinną, pełną ciepła i życzliwości at-
mosferę, która wspaniale wpisała się w klimat nadchodzących 
Świąt.

Alina Lelito

Żołnierz polski walczy o wolność 
wszystkich narodów i krajów, ale umiera 
tylko za Polskę” 

  (gen. Stanisław Maczek)

11 grudnia w Polsce obchodzono 25 
rocznicę śmierci generała Stanisława 
Maczka – „Bohatera 5 narodów”, „Tego, 
który nie przegrał żadnej bitwy”. Z tej 
okazji Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Warsztaty Terapii Zajęciowej „PERŁA” w 
Szczawnicy – włączyło się do Ogólnopol-
skiej Akcji upamiętniającej historię Ge-
nerała Stanisława Maczka i dowodzonych 
przez Niego Jednostek z okazji 25. roczni-

cy Jego śmierci. Małopolskie uroczystości 
odbyły się dnia 11.12.2019r w Parku im. 
dra Henryka Jordana w Krakowie przy po-
piersiu Generała.

Patronat Honorowy objęli:
Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta 

Krakowa
Barbara Nowak - Małopolska Kurator Oświaty
Jan Tadeusz Duda - Przewodniczący 

Sejmiku Województwa Małopolskiego
Dominik Jaśkowiec - Przewodniczący 

Rady Miasta Krakowa
Michał Niezabitowski - Dyrektor Mu-

zeum Krakowa

Filip Musiał - Dyrektor Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Uczestnicy WTZ „PERŁA” wykonali 
prace plastyczne „Generał Maczek i jego 
żołnierze” oraz przygotowali tablicę po-
święconą Generałowi. Prace plastyczne 
zostały zaprezentowane w Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego w Krakowie przy 
ul. Basztowej 22 podczas konferencji pod-
sumowującej małopolskie uroczystości. 
Pan Przewodniczący Sejmiku prof. dr hab. 
Inż.Jan Tadeusz Duda przekazał /wręczył 
naszym bohaterom upominki promujące 
Województwo Małopolskie.

Wanda Silezin
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Życie na biegunach

Gwiazdy na ziemi
Nadeszła ogromna chwila zwątpienia. 

Nadeszła jak burza z piorunami, jak zimny, 
jesienny deszcz, jak gęsta, poranna mgła, 
co zasłania runo, a źdźbła odsłania. A że 
zwątpienia lubią chodzić parami nadeszła 
z nim wielka jak tornado złość. Złość ko-
tłująca się, jak fale na sierpniowym morzu, 
jak lawina pędząca bez kontroli, jak płach-
ta czerwona, jak naga dusza, jak dziki 
wiatr. Dzielę tę złość na porcje, okraszam 
zwątpieniem, trochę wyrzucam na pożar-
cie psom, a nieco zostawiam z nadzieją, że 
się wreszcie przeterminuje, choć może być 
trudno, bo to przecież dobrze zakonser-
wowana złość. Resztę zabieram na cichy 
spacer z parasolką, jedyną koleżanką, któ-
ra ma dziś ochotę się ze mną przejść. Snu-
jemy się we dwie po tymczasowej okolicy, 
choć to głównie ja podpieram ją, a nie ona 
mnie. Krok mam ciężki, niemrawy, zmę-
czenie pierwszym tygodniem w nowej pra-
cy daje o sobie znać. Mętne krople deszczu 
spływają po noskach tenisówek, których 
koleżanka parasolka nie chce skryć. Faj-
nie jest wskoczyć w miękkie buty i dres 
po kilku dniach w sukienkach oraz pach-
nących żelazkiem i nowością koszulach. 
Odwykłam nieco od służbowej elegancji, 
więc napawam się pomiętym sweterkiem i 
trampkami w kolorze brąz.

Na cmentarzu spokój, martwa cisza, 
jeszcze nieco złości, zwątpienie, parasol-

ka, no i ja. Z gęstych strug deszczu wyła-
nia się słońce, oblewa strumieniami moje 
obolałe plecy, jakby chciało mi dać jakiś 
znak. Udaje mu się przedrzeć przez ścianę 
zwątpienia pozostawiając w sercu iskierkę 
nadziei, a w oczach jasny ślad.

Na wieczorną melancholię i zadumę 
Grześ znajduje jakiś film. I choć atmosfera 
sprzyja dramatom, thrillerom i trzymają-
cym w napięciu filmom akcji, godzę się na 
to, co poleca katolicki portal i On. W poło-
wie filmu pękam i zaczynam głośno łkać, 
tak intensywnie, że nie pomaga ani najlep-
szy przyjaciel, ani nawet koleżanka para-
solka. Nieprawdopodobne, jak mały bo-
hater bollywoodzkiego filmu przypomina 
dużą już przecież mnie. Moje serce znów 
zaczyna krzyczeć o wolność, mój umysł 
znów chce być sobą, odzywa się moje zroz-
paczone Ja. Ten film ginie gdzieś na ko-
mercyjnym portalu wśród pełnych fałszu i 
obłudy kinowych kitów, które manifestują 
swą popularność masą tanich komenta-
rzy. Film o marzeniach, o pragnieniach, o 
myśleniu, jak to mówią moi koledzy z re-
klamy – out of the box. Patrzę na bohatera 
filmu, jak w lustrzane odbicie i cieszę się, 
że mogłam z takim małym-wielkim boha-
terem podzielić los.

Wczorajsze łzy dziś już prawie błyszczą 
w promieniach słońca, kiedy spadam na 
ziemię podczas odwiedzin kogoś bliskie-
go w szpitalu kipiącym nędzą i groteską. 
Chwilę rozmyślam nad tym, jak to niektó-
rzy pławią się teraz w basenach pod Tatra-
mi, a inni pod tymi samiuśkimi Tatrami 

leżą na skrzeczącej pryczy i oglądają TV 
na czas. Nie zazdroszczę ani jednym, ani 
drugim, ale ubolewam nad rozkapryszo-
nym światem i szprotką z puszki – syno-
nimem niedzielnego, szpitalnego luksusu.

Całe szczęście film o chłopcu nazywa-
nym w dzieciństwie tumanem i leniem ma 
swój happy end. Mój mały bohater wygry-
wa z całym tłumem liderów, perfekcjoni-
stów, profesjonalistów ścigających się bez 
opamiętania już od pierwszych szkolnych 
lat. Wygrywa, bo ktoś potrafi dostrzec w 
nim coś więcej niż tylko wyniki, punk-
ty, oceny. Wygrywa, bo ma nietuzinkową 
wyobraźnię, nadludzką wrażliwość, wyra-
zistą osobowość, bo chce na świat patrzeć 
po swojemu. Zwycięża, bo nie daje się 
stłamsić, bo ktoś spostrzegawczy i mądry 
pomaga chronić jego indywidualność, inne 
od reszty spojrzenie w dal.

W filmie pada cytat z książki „Wszyst-
kiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, na-
uczyłem się w przedszkolu” który spróbuję 
przytoczyć: „Na Wyspach Salomona lu-
dzie z lasu, aby pozbyć się drzew pod miej-
sce na uprawę ziemi, zamiast je wycinać 
wspinają się na nie o świcie i jednocześnie 
krzyczą do nich ze wszystkich sił. I robią 
tak przez trzydzieści dni. Drzew nie trzeba 
już wycinać, bo same padają i umierają...”

Film „Gwiazdy na niebie” można obej-
rzeć na portaku YouTube lub w lepszej ja-
kości na Netflix.

Kasia Kołodziejska

Poezja śpiewana Jerzego Stadnickiego 
w galerii TPSP

Galeria TPSP przy ulicy Zdrojowej 2 jest miejscem otwar-
tym dla artystów wszelakich umiejętności i talentów. Doskona-
ła lokalizacja tego miejsca czyni go dostępnym dla wszystkich 
i dzięki wolontariackiej działalności członkiń szczawnickiego 
Towarzystwa odbywają się tu warsztaty dla uczniów lokalnych 
szkół, koncerty dedykowane kuracjuszom i gościom odwiedzają-
cym Szczawnicę, wystawy i wernisaże artystów szczawnickich i 
gościnnie wystawiających twórców( N. Sącz, Wiedeń).

7 grudnia b.r. mieliśmy przyjemność zorganizować koncert dla 
poety, członka szczawnickiego TPSP Jerzego Juliusza Stadnic-
kiego, który zaprezentował swoje utwory w godzinnym koncercie 
skierowanym głównie do kuracjuszy i turystów odwiedzających 
Szczawnicę. Jerzy Stadnicki od 15 lat mieszka w Jaworkach, cho-
ciaż związany jest również z Krakowem i Śląskiem. Komponuje 
piosenki i pisze poezję inspirowany tutejszą przyrodą, kulturą i 
krajobrazem. Jest również przewodnikiem, co pozwala mu czerpać 
natchnienie z kontaktu z pienińską przyrodą. Czasami w swoich 
kompozycjach odwołuje się do historii, szczególne do związków 
z historią  bratnich Węgier. Wydał do tej pory 9 tomików poezji. 
Jest laureatem konkursów poezji i piosenki. W czasie koncertu, 
akompaniując sobie na gitarze, wykonał szereg swoich utworów 

m.in. ,,Śpiewam i gram”, ,,Wino wiekuiste”, ,,Melodii czas”, ,,Je-
sień w Pieninach”. Pełna sala gości świadczyła o szerokim zainte-
resowaniu poezją śpiewaną i trafną ofertą skierowaną do  turystów 
i wczasowiczów w tak zwanym martwym sezonie turystycznym.

Anna Malinowska
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Grosser Mythen 
– 47 zakrętów do szczytu

Ostatnie promyki ciepłego jesiennego słońca chwytamy w 
Kantonie Schwyz. To tam wznosi się symbol regionu – panora-
miczny szczyt Grosser Mythen. Wyruszamy rano, ale wcale nam 
nie spieszno, ponieważ ani dojazd, ani sam trekking nie jest zbyt 
czasochłonny. Takie soboty też lubimy. 

Dojeżdżamy do parkingu w dolinie Brunni-Alpthal, która zimą 
zamienia się w skromny narciarski zaułek. Tam przesiadamy się 
do czerwonej gondoli, która w 5 minut zabiera nas na Holzegg, 
gdzie właściwie zaczyna się nasz trekking. Oczywiście tą część 
trasy można pokonać idąc pieszo, ale ścieżka wiedzie tuż pod ko-
lejką więc uznajemy ją za mało malowniczą a poza tym oszczę-
dzamy tutaj jednak sporo czasu. 

Właściwa wspinaczka na górę piramidę zaczyna się więc od 
stacji końcowej kolejki. Tutaj też okazuje się, że nie tylko my mie-
liśmy dziś ochotę na pokonanie 47 zakrętów dzielących nas od 
szczytu. Sporo osób już schodzi z góry, zapewne mając w pamięci 
dzisiejszy piękny wschód słońca. Inni, tak jak i my, dopiero się 
wspina. A ścieżka taka wąska…  

Cała trasa, wykuta w skale, jest dobrze zabezpieczona łańcu-
chami i nie wymaga jakiś specjalnych umiejętności czy sprzętu. 
Trzeba tylko uważać, bo jest mocno wyeksponowana i pniemy się 
równie ostro cały czas w górę! Ale za to widoki przez całą drogę 
są przepiękne. Droga, mimo że wydaje się dość wymagająca, licz-
nie odwiedzana jest także przez rodziny z dziećmi i to całkiem 
małymi (spotkaliśmy również i takich, co szli z dziećmi na linie, 
ale jak dla nas to już lekka przesada na tą trasę). A i ilość osób na 
ścieżce przypominała nam nasze polskie Tatry i na przykład szlak 
na Giewont… No cóż, szczyt ten jest przy pięknej pogodzie dość 
oblegany… 

I to dosłownie. Po godzinnej wędrówce w górę, dochodzimy 
do celu. Przed nami wyłania się górska restauracja i prawie zero 
miejsca, żeby gdzieś przycupnąć i odpocząć. Jednak taki stan 
trwa krótko i po chwili znajdujemy skałki, na których leniwie się 
rozsiadamy i wyjmujemy nasz prowiant. Oczywiście, szczytowe-
go piwka również nie może zabraknąć i takie też zakupujemy w 
górskiej chacie. O dziwo, ceny nie powalają z nóg, jak to niestety 
bywa w polskich schroniskach. Tym bardziej, że cała żywność do-
starczana jest na Grosser Mythen nie czym innym jak po prostu 
helikopterem. Ot co!

U Czarka nie widać za bardzo oznak zmęczenia po wspinaczce 
w górę, toteż robimy razem rundkę po szczycie. Wspinamy się pod 
metalowy krzyż i podziwiamy przepiękną 360 stopniową panora-
mę na otaczające nas góry i jeziora (Glarner i Urnen Alpen oraz 
Vierwaldstättersee ). 

Jest cudownie!!!
  

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

Grudniowa wystawa 
w Małej Galerii 
Eglander Caffe

Grudniowa wystawa Adama Michałczaka w Eglander 
Caffe zamyka bogaty w wydarzenia kolejny rok działalności 
szczawnickiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych. Najmłodszy członek naszego Towarzystwa 
zaprezentował stolarstwo artystyczne, jak sam nazwał swoje 
obrazy wycięte w drewnie. Młody twórca, mieszkaniec 
Tylmanowej, tegoroczny maturzysta, od wielu już lat poszukuje 
form do swoich obrazów projektując bliskie mu tematy, głównie 
zwierzęta leśne, domowe, ptaki i obrazy z mottem. Pojawia się 
też tematyka sakralna, wizerunek papieża Jana Pawła II  oraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jako młody twórca niechętnie 
mówi o swojej pracy, woli działać i wykrawać obrazy niż o nich 
opowiadać. Na wernisażu, który odbył się 12 grudnia gościliśmy 
naszych niezawodnych przyjaciół TPSP, rodzinę artysty oraz 
członków naszego oddziału. Adam krótko opowiedział o swoich 
początkach zmagań z drewnem, inspiracjach internetowych oraz 
jak pracuje nad swoimi obrazami.

Chętnie bierze udział w działaniach towarzystwa, pełni dyżury 
w galerii TPSP, czynnie uczestniczy w kiermaszach i wystawach. 

Życzymy młodemu twórcy pomyślnego ukończenia technikum 
budowlanego w Łącku, dalszych pomysłów w poczynaniach 
z drewnem, rozwijania swojej pasji, doskonalenia warsztatu i 
sukcesów w zdobywaniu upragnionych celów życiowych.
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Podziemny 
horror

W przyrodzie mamy do czynienia z różnorod-
nymi, mniej lub bardziej dla nas zrozumiałymi, 

ale zwykle wielce interesującymi zjawiskami. Jednym z nich jest 
niewątpliwie mikoryza (mykoryza, po ła-
cinie mycorrhiza). 

Zjawisko rozpowszechnione, ważne i 
pewnie dlatego uczymy się o nim już w 
szkole, ale nie zaszkodzi przypomnieć so-
bie cóż to takiego. Polega ono na współży-
ciu korzeni i nasion roślin naczyniowych 
z grzybami. Co ciekawe, dotyczy blisko 
90% gatunków roślin wyższych z całego 
świata! Na ogół mamy do czynienia z pro-
cesami o charakterze mutualistycznym, 
a o wiele rzadziej zależność ta polega na 
wyłącznym wykorzystywaniu grzyba, po-
nieważ zasada mutualizmu polega na tym, 
że obydwa partnerskie organizmy mają z 
tego związku korzyści. Proces mikoryzy 
umożliwia zatem grzybom, będącym or-
ganizmami heterotroficznymi, zaopatrze-
nie w związki organiczne, wytwarzane 
przez rośliny w procesie fotosyntezy. Ro-
śliny otrzymują w zamian związki mineralne, głównie fosforowe i 
azotowe, a także – jak stwierdzono - mikroelementy, jak np. cynk 
i miedź.

Bywa, że opisanemu zjawisku, jakże szlachetnej współpracy 
roślin z grzybami, towarzyszą wydarzenia, które zasługują na 
określenie - prawdziwy horror. Oto opowieść o tym, co dzieje 
się w pobliżu korzeni jednego z gatunków z rodziny sosnowatych 
(Pinaceae), noszącego nazwę sosna wejmutka (Pinus strobus) lub 
sosna amerykańska. Jest to drzewo iglaste, osiągające znaczną 
wysokość nawet do 60 metrów(!), o pokroju raczej smukłym, z 
luźną koroną. Tworzą ją gałęzie ustawione prawie pod kątem pro-
stym w stosunku do pnia, w regularnych okółkach. Obszar natu-
ralnego występowania wejmutki to północne i wschodnie obszary 
Ameryki Północnej, zarówno w Kanadzie, jak i USA. Natomiast 
w Polsce jest drzewem uprawianym i spotkać ją można niekiedy 
w lasach, a najczęściej w parkach. Podobno najgrubszy w Polsce 
osobnik  rośnie w miejscowości Pokój w woj. opolskim - ma 521 
cm obwodu i 33 m wysokości. Od naszej sosny zwyczajnej różni 
się m.in. tym, że igły na krótkopędach są zebrane po pięć (u na-
szego gatunku - po dwa). 

Kilkanaście lat temu, dwaj uczeni kanadyjscy zajmujący się ba-
daniami korzeni wejmutki, stwierdzili, że drzewo to, podobnie jak 
inne sosnowate, współżyje z grzybem mikoryzowym o wdzięcz-

nej nazwie lakówka dwubarwna (Laccaria bicolor), z rodziny pie-
strówieczkowatych (Hydnangiaceae), szeroko rozprzestrzeniony 
w Ameryce Północnej i Europie. Grzyb przywdziewa kapelusz 
średnicy nawet do 6 cm, spoczywający na trzonie osiągającym 
wysokość 10 cm, u którego podstawy rozwija się fioletowa grzyb-
nia. Posiadła ona zdolność nie tylko trawienia ciał zwierząt, ale 
także… łapania i zabijania owadów, szczególnie skoczogonków. 
Bowiem lakówka to grzyb mięsożerny! Skoczogonkiem, który 
– na własne nieszczęście – dziwnym trafem upodobał sobie są-
siedztwo wejmutki jest Folsomia candida, należący do gatunków 
skaczących, zaopatrzonych na odwłoku w tzw. widełki skokowe i 
hamowidło.  Jednakże te wymyślne narządy nie pomagają mu w 
starciu z lakówką. Kilkanaście dni po kontakcie z grzybem sko-
czogonki giną, ponieważ lakówka wydziela paraliżującą je tru-
ciznę. Wkrótce potem porażone nią maleństwa zostają pożarte 
przez grzyba. W ten sposób pozyskuje on niezbędny do życia azot. 
I tu – niespodzianka! Żarłoczny grzyb wspaniałomyślnie dzieli się 
ze swoim gospodarzem pozyskanym pierwiastkiem. Jak stwier-
dzono, prawie ¼ azotu w sosnach pochodzi od skonsumowanych 
przez lakówkę skoczogonkowych biedactw. Warto sobie przy tym 
uzmysłowić, że bezbarwne, wysmukłe ciałko Folsomia candida 
ma zaledwie do 3 mm długości! Ile ich zatem trzeba, aby zaspoko-
ić apetyt na azot grzyba i drzewa? 

I tak dla jednych radość, dla drugich żałoba. Bez wątpienia 
trudno, oj trudno, żyje się  skoczogonkom w pobliżu korzeni wej-
mutki otulonych grzybnią lakówki dwubarwnej, prawda? 

         Ludwik Frey
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