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Podobno kiedyś taka była CAŁA zima…
fot. Alina Lelito
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VIII Orszak Trzech Króli
Nasz szczawnicki VIII Orszak Trzech Króli był w tym roku 

wyjątkowo liczny. Dopisali i uczestnicy, i prawdziwie malowni-
cza, śnieżna i niezbyt mroźna zima. Zbiórka miała miejsce obok 
altany Parku Dolnego i tam też wszyscy chętni mogli otrzymać 
od członków Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej koronę. Po 
krótkim wprowadzeniu w istotę święta przez Ks. Grzegorza Gila, 
Elżbietę Ząbkiewicz i samych Trzech Króli z OP AK, orszak ze 
śpiewem kolęd ruszył ulicami miasta. Pierwszy postój nastąpił 
obok DT „Halka” – w pałacu króla Heroda. To jego pierwszego 
zawiadomili Mędrcy ze Wschodu o narodzinach Bożej Dzieci-
ny. Kolejny przystanek miał miejsce obok zegara przy ul. Zdro-
jowej. Na Trzech Króli czekały tam aniołki – dzieci z ochronki 
ss. Służebniczek NMP na Skałce – które skierowały Mędrców za 
gwiazdą do szopki, znajdującej się w szczawnickim kościele. Tam 
Kacper, Melchior i Baltazar złożyli swoje dary w ofierze Nowo-
narodzonemu Dzieciątku oraz oddali Mu swój pokłon, a wszy-
scy wierni, po krótkim koncercie kolęd w wykonaniu parafialnej 

scholi,  mogli uczestniczyć w Mszy św. o godz.12.
Wyrazy szczerego uznania dla szczawnickiego Oddziału Akcji 

Katolickiej i Ochronki ss. Służebniczek NMP na Skałce za pięk-
nie, ciekawie i wzruszająco przygotowane wydarzenie.

AL

Szczawnickie kolędowanie 
W przeddzień święta Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, 

w niedzielny wieczór 5 stycznia do wspólnego kolędowania w 
szczawnickim kościele pw. Św. Wojciecha BM zaprosiła Orkiestra 
Dęta OSP Szczawnica razem z przyjaciółmi - Orkiestrą Dętą OSP 
z Krościenka n.D oraz Kapelą „Zbójnicką” ze Szczawnicy.

Początki orkiestry dętej w Szczawnicy sięgają 1937 r. Orkiestra 
została reaktywowana 2014 roku dzięki staraniom księdza Grze-
gorza Salamona oraz kilku dawnych członków orkiestry: Krzysz-
tofa  Hrydziuszki, Wojciecha Hebdy, Pawła Tokarczyka. Liczy 
obecnie 21 aktywnych członków. Bierze czynny udział w uroczy-
stościach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Kapelmistrzem, 
instruktorem jest Józef Pańszczyk dyrektor szkoły muzycznej, 

który także dyrygował orkiestrą podczas niedzielnego koncertu, 
a wicekapelmistrzami są Krzysztof Hrydziuszko oraz Wojciech 
Hebda. Solistą śpiewającym kolędy był Ireneusz Kowalczyk.

 Orkiestra Dęta OSP w Krościenku nad Dunajcem powstała w 
1923roku z inicjatywy kilku utalentowanych i przedsiębiorczych 
krościeńczan, którzy wyszli naprzeciw pragnieniom miejscowej 
społeczności. Jej działalność szybko i głęboko wpisała się w tra-
dycję miejscowej ludności. Orkiestra funkcjonuje pod skrzydłami 
Ochotniczej Straży Pożarnej do dnia dzisiejszego. Od jesieni 2011 
dyrygentem oraz kapelmistrzem orkiestry jest Krzysztof Szew-
czyk. Solistami są: Karolina Mikłusiak oraz Antoni Kwak.

Kapela Zbójnicka, którą co tydzień można usłyszeć w kawiar-
ni „Zbójnickiej” przy Palcu Dietla, powstała kilka lat temu. Jego 
trzon stanowią bracia Dziedzinowie, grający wraz z przyjaciół-
mi. Tym razem formacja wystąpiła w składzie: Maciej Dziedzina 
(skrzypce prym), Marcin Dziedzina (skrzypce sekund), Marek 
Dziedzina (basy), Agnieszka Stopka (śpiew solo, skrzypce se-
kund) i Wojciech Zaziąbło (skrzypce prym). 

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze góralskie 
pastorałki oraz znane kolędy śpiewane przez solistów, do których 
chętnie dołączała się licznie przybyła publiczność. Każdy występ 
artystów był żarliwie oklaskiwany i serdecznie przyjęty przez 
przybyłych melomanów. Koncert poprowadził Tomasz Słowik 
spod Dzwona,  który ciekawie opowiadał o każdej z prezentowa-
nych kolęd czy pastorałek. Można było się wiele dowiedzieć o hi-
storii tych tak bardzo lubianych przez słuchaczy utworów. I można 
było wspólnie pośpiewać, a wszak, kto śpiewa, dwa razy się modli. 
Było pięknie, że hej!

Alina Lelito

Młodzi, zdolni…

Podobnie jak w zeszłym roku, 27 stycznia w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury z koncertem kolęd i bożonaro-
dzeniowych piosenek wystąpiła młodzież i dzieci z Muzycznego 
Przystanku, prowadzonego przez Ewę Walkowską oraz uczest-
nicy warsztatów muzycznych, działających przy MOK, a prowa-
dzonych przez Łukasza Różyckiego. Zabrzmiały znane kolędy i 
autorskie kompozycje w oryginalnych, młodzieżowych opraco-
waniach, przeplatane poetyckim słowem. Młodzi wykonawcy, 
wraz ze swoimi mentorami, dostarczyli sporej dawki wzruszeń i 
artystycznych emocji. Trzymamy kciuki za rozwój ich talentów i 
czekamy na następne koncerty!

AL
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Wyjątkowym wydarzeniem początku roku stał się IV 
Szczawnicki Koncert Noworoczny, który odbył się 
w Dworku Gościnnym 18 stycznia br. Jego organi-

zatorami w tym roku były władze samorządowe Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz rodzina Państwa Mańkowskich, a na scenie wy-
stąpiła Mała Armia Janosika.

Koncert uroczyście otwarli dyrektor Dworku Tomasz Kur-
dziel oraz kierownik projektów kulturalnych Fundacji Andrzeja 
Mańkowskiego - Agnieszka Żarska. Wszystkich gości powitali 

w imieniu organiza-
torów Wiceprezes Za-
rządu Thermaleo Plus 
Sp. z o.o. Helena Mań-
kowska i burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda. 

Gwiazdą wieczoru 
był zespół folklory-
styczny z Raby Wyż-
nej – Mała Armia 
Janosika. Grupa arty-
styczna została zało-
żona w 2015r. przez 
Damiana Pałasza – 
skrzypka, muzyka i 

wizjonera, który rozpoczął od założenia w Rabie Wyżnej sekcji 
nauki gry na skrzypcach i basach góralskich. Mała Armia Janosi-
ka obecnie liczy 140 osób w wieku od 4 do 69 lat. W swoim dorob-
ku mają cały szereg występów podczas ważnych wydarzeń, które 
były transmitowane przez telewizję publiczną. Z okazji ŚDM 2016 
zrealizowali wideoklip ku czci Św. Jana Pawła II pt. „Siła jest w 
jedności” oraz wystąpili podczas Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie. W styczniu 2017r. zagrali wiele koncertów świątecz-
nych. W październiku 2018 roku swoją premierę miał trzeci tele-
dysk Małej Armii Janosika, który był mocno związany z obcho-
dami ważnego dla każdego Polaka święta- Święta Niepodległości. 

Zespół w swych projektach współpracował ze znanymi aktorami 
polskiej sceny – Katarzyną i Cezarym Żakami oraz Piotrem Cy-
rwusem. Mała Armia Janosika w okresie Bożonarodzeniowym 
oraz Noworocznym, cyklicznie wyrusza w zimową trasę koncer-
tując na terenie całej Polski. Na swoim koncie ma już zagranych 
ponad 50 koncertów o charakterze świątecznym, patriotycznym 
oraz ludowym.

W Dworku Gościnnym Mała Armia Janosika zaprezentowała 
pełnię swych możliwości w bogatym programie złożonym z pio-
senek ludowych, patriotycznych i religijnych, oryginalnie zaaran-
żowanych, przeplatanych słowami ks. prof. Józefa Tischnera oraz 
św. Jana Pawła II i jego poezją. Były klimaty i rockowe, i reggae 
oraz współczesne wersje tradycyjnych góralskich melodii i prze-
bojów estradowych.

Po złożeniu najlepszych życzeń zdrowia, miłości i spełnienia 
marzeń na cały Nowy Rok przez burmistrza Grzegorza Niezgodę i 
Andrzeja Mańkowskiego, zespół zagrał na bis żywiołowo opraco-
wany hit „Mój jest ten kawałek podłogi” i oazową pieśń „Barka”, 
a także energiczne wersje kolęd. Była moc i radość dziecięcych 
głosów, która oby nam towarzyszyła przez cały rok!

AL

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

IV Szczawnicki Koncert Noworoczny
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W środę 15 stycznia br., w 
budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy w sali ki-
nowej odbyła się siódma edycja 
Międzyszkolnego Konkursu Pio-
senki Świątecznej Obcojęzycz-
nej „Christmaslieder & Weih-
nachtssongs”.

Pomysłodawczyniami i or-
ganizatorkami konkursu były 
nauczycielki języków obcych 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Szczawnicy: Danuta Urban, Małgorzata Oleś-Gagatek i Anna 
Marcińska.

W konkursie tegorocznej edycji wzięły udział szkoły z Ochot-
nicy Dolnej, Krościenka, Szczawnicy, Krośnicy, Tylmanowej, 
Łącka i Nowego Targu. Uczestnicy konkursu zaprezentowali pio-
senki świąteczne w języku niemieckim i angielskim. Nagrody zo-
stały przyznane w dwóch kategoriach dla dwóch grup wiekowych.

Głównym celem przyświecającym organizatorom było propa-
gowanie nauki języków obcych wśród młodzieży oraz promowa-
nie aktywności twórczej. Tegoroczni uczestnicy wykazali się dużą 
pomysłowością. Niezależne Jury w składzie: mgr Agata Werner 
– nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodo-
wych i Placówek w Krościenku – ekspert języka angielskiego, 
mgr Józef Pańszczyk – Kierownik Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Nowym Targu – filia w 
Jaworkach – ekspert od strony 
muzyczno-wokalnej, mgr Ali-
na Lelito – redaktor „Z Doliny 
Grajcarka”, teatrolog i współ-
założycielka Szczawnickiego 
Chóru Kameralnego, oceniało 
poprawność językową, stronę 
muzyczno-wokalną, interpre-
tację wykonywanych utworów 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Wartościowe nagrody dla zwy-
cięzców zostały ufundowane 
przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica – pana Grzego-
rza Niezgodę.

Wyniki VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świą-
tecznej Obcojęzycznej: 

 
Kategoria soliści kl. IV - VI:  
I m- Zuzanna Gierczyk (Tylmanowa)  
II m.- Krystian Jędrol (Nowy Targ)  
III m. - Julia Urban (Szczawnica SP 2)  
Wyróżnienia: Mateusz Szczepaniak  - (SP 2 Szczawnica) i   Kin-
ga Ligas - (Tylmanowa)  
 
Kategoria soliści kl. VII i VIII  
I m.- Aleksandra Mastalska SP 2 Szczawnica  
II m. - Fabian Kurnyta - SP 1 Szczawnica  
III m. Beata Gardoń - Ochotnica Dolna 

 
Wyróżnienia: Anna Różana (SP1 Sz-ca), Natalia Węglarz (SP2 
Sz-ca) oraz wyróżnienie jury dla Adama Adamczuka (SP1 Sz-ca) 
za odwagę w podejmowaniu wyzwań muzycznych.

Nagrody laureatom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica - Pan Grzegorz Niezgoda oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Szczawnicy – Pani Anna Szczepaniak.

Na zakończenie Pani Dyrektor SP nr 2 wręczyła jury oraz Panu 
Burmistrzowi symboliczne upominki oraz pamiątkowe dyplomy 
każdemu uczestnikowi siódmej edycji konkursu.

Christmaslieder & Weihnachtssongs

W ramach programu „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych realizowanego przez Województwo 
Małopolskie zostały oświetlone i dodatkowo oznaczone dwa przejścia dla pieszych w Szczawnicy. Powiatowy Zarząd Dróg wykonał 
oznakowanie i montaż oświetlenia na ulicy Głównej, a Miasto i Gmina Szczawnica przejście dla pieszych na Alei Parkowej.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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W słoneczną zimową niedzielę – 26 stycznia br., przy wspania-
łych warunkach narciarskich uczniowie placówek oświatowych 
sprawdzili swe umiejętności podczas „Małego Pucharu Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica w narciarstwie alpejskim”, któ-
ry zorganizowany został w Jaworkach na stoku Ośrodka Arena 
Narciarska Jaworki - Homole.

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

O lokatach zajmowanych przez poszczególnych zawodników 
decydował łączny czas przejazdu.

Zgodnie z opracowanym regulaminem zawodów zwycięzcy od 
I do V miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy natomiast zawodnicy zajmujący od I do 
III lokaty otrzymali dodatkowo bony podarunkowe do realizacji  
w Sklepie Firmowym 4F w Szczawnicy oraz medale ufundowane 
przez Miasto i Gminę Szczawnica. Ponadto najlepszy zawodnik w 
danej grupie wiekowej otrzymał puchar Burmistrza za najlepszy 
wynik w określonej kategorii.

Najlepszym zawodnikiem całego, rozgrywanego Pucharu zo-
stał Denis Madeja z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym 
Targu, który podczas tegorocznej edycji zawodów, uzyskał naj-
lepszy czas (28,74), zaś najlepszą zawodniczką została Paulina 
Słowik ze Szkoły Podstawowej nr 2 z czasem (31,42) i tym samym 
otrzymali z rąk Sekretarza – Pana Tomasza Ciesielki pamiątkowe 
statuetki.

Ponadto wśród wszystkich startujących w zawodach uczniów 
rozlosowano pięć bonów podarunkowych- „szczęśliwych losów” 
do realizacji w sklepie sportowym 4F.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przedstawiciele 
Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy.

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

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim osobom, które nie szczędziły 
swego wysiłku, czasu i często bezinteresownej 
pomocy oraz które w jakikolwiek sposób włą-
czyły się w organizację tegorocznych zawodów 
pn. „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w narciarstwie alpejskim”, pragnie-
my tą drogą wyrazić serdeczne podziękowania.

 Organizatorzy
Wyniki:

Grupa I – klasy I-II Dziewczęta 
Sułek Lena
Majerczak Emilia
Szczepaniak Emilia

Grupa II – klasy III-IV Dziewczęta 
Ziemianek Karolina
Zachwieja Karina
Waligóra Łucja

Grupa III – klasy V-VI Dziewczęta 
Słowik Paulina
Gacek Ewa
Sułek Samanta
 

Grupa IV – klasy VII-VIII Dziewczęta 
Kołodziejska Klara
Macanowicz Aleksandra
Stec Wiktoria 

Grupa V - szkoły średnie Dziewczęta 
Oleś Laura
Gabryś Patrycja

Grupa I – klasy I-II Chłopcy 
Gacek Jakub
Zmarlik Bartosz
Salamon Hubert

Grupa II – klasy III-IV Chłopcy
Fryźlewicz Mikołaj
Dyda Filip
Dębski Tymoteusz
 

Grupa III – klasy V-VI Chłopcy
Szczepaniak Mateusz
Styrylski Maciej
Szczepaniak Tomasz
 

Grupa IV – klasy VII-VIII  Chłopcy
Poremba Paweł
Symela Piotr
Symela Paweł

Grupa V - szkoły średnie Chłopcy
Madeja Denis
Ziemianek Jakub
Dulak Kamil

Zwycięzcom gratulujemy !

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Szczawnica,  21 stycznia 2020 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 21 stycznia  2020 r. do  11 lutego 2020 r. wywieszono wy-

kaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 

Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

działkę ewid. nr 876/2 o powierzchni 0.0220 ha położoną 

w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na zie-

leniec przydomowy oraz dojazd do budynku mieszkalnego.

II. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograni-

czonego:

część działki  ewid. nr 1151/2 o powierzchni 0.0460 ha 

położonej w Szczawnicy przy Alei Parkowej z przeznacze-

niem na prowadzenie działalności parkingowej.

SPOTKANIE U STAROSTY
W sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu 14 

stycznia br. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno -  nowo-
roczne u starosty nowotarskiego. Pierwszym ważnym punktem 
było noworoczne przemówienie starosty, w którym podsumował 
on 2019 rok i przedstawił plany na obecny. - Nie należy traktować 
tego wystąpienia jako radosnego peanu, lecz bardziej w katego-
riach budowania motywacji na bazie sukcesów, ale też refleksji, co 
można robić lepiej, czy sprawniej – podkreślał włodarz powiatu.  
Drugim ważnym momentem była uroczystość wręczanie Medali 
Pamiątkowych Podhala. W tym roku otrzymali je: zespół regio-
nalny Śwarni, dr Katarzyna Ceklarz, Karol Marek Zachwieja, 
Mateusz Kapołka, Zofia i Stanisław 
Matyjowie oraz zespół New Market 
Jazz Band. 

Karol Marek Zachwieja (mieszka-
niec Szczawnicy) - jest działaczem spo-
łecznym, wielkim propagatorem agro-
turystyki i turystyki wiejskiej wśród 
rolników w powiecie nowotarskim i w 
Małopolsce. Od 1998 roku aktywnie 
działa w Zarządzie Stowarzyszenia Tu-
rystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. 
Za działalność na rzecz turystki został 
odznaczony „Honorową Odznaką za 
Zasługi dla Turystyki i Sportu” przez 
Ministra Turystki i Sportu w 2009 roku. 
Od lat 90. XXw. jest członkiem Związ-
ku Podhalan oddziału w Szczawnicy. 
Jest również członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczawnicy, od 1987 

roku dwukrotnie wybranym na prezesa OSP. Od 1996 roku jest 
delegatem Izby Rolniczej. Sprawuje funkcję Przewodniczącego 
Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Tar-
gu. Od 2007 roku jest również Członkiem Zarządu Małopolskiej 
Izby Rolniczej w Krakowie oraz członkiem Kapituły ds. Pro-
duktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego Urzędu Mar-
szałkowskiego w Krakowie. W zakresie rolnictwa i promocji 
agroturystyki współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biurem 
powiatowym powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Za działal-
ność na rzecz środowiska lokalnego został odznaczony w 2005 
roku „Brązowym Krzyżem Zasługi”, a w 2010 roku „Srebrnym 
Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwały podjęte podczas  
XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej,  

30 stycznia 2020 roku:

Nr XVII/105/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości,

Nr XVII/106/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej z oddziałem przed-
szkolnym poprzez obniżenie struktury organizacyjnej do struktu-
ry I – III z oddziałem przedszkolnym,

Nr XVII/107/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli, określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz 
kryteria i tryb przyznawania nagród,

Nr XVII/108/2020 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Szczawnicy,

Nr XVII/109/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2020,  

Nr XVII/110/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ                                                                                       

Podziękowanie !
      Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Szczawnicy dziękuje wszystkim pracownikom ośrodka, którzy 
zaangażowali się w przekazaniu w dniu 10 stycznia b.r. mieszkań-
com Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek 10 ton żywności otrzy-
manej od organizacji partnerskiej Caritas w Krakowie, w ramach 
Programu Operacyjnego  „ pomoc żywnościowa dla najbardziej 
potrzebujących”. Ogółem z pomocy żywnościowej skorzystało 
390 osób zamieszkujących Szczawnicę, Szlachtową i Jaworki. 
Wśród wydawanej żywności było 17 produktów żywnościowych. 
Każda osoba zakwalifikowana do programu otrzymała  następu-
jące produkty w ilościach podanych poniżej: szynka drobiowa – 5 
sztuk, szynka wieprzowa – 3 sztuki, pasztet wieprzowy – 3 sztuki, 
fasola – 4 sztuki, groszek -4 sztuki, filet z makreli - 5 sztuk, kon-
centrat pomidorowy – 4 sztuki, cukier - 2 sztuki, mleko – 4 litry, 
makaron jajeczny - 5 sztuk, makaron kukurydziany - 1 sztuka, 
ryż -1 sztuka, olej -2 litry, buraczki - 2 sztuki, ser żółty - 1,2 kg, 
kasza gryczana - 2 sztuki, powidło śliwkowe - 3 sztuki. Planuje się 
następną dostawę w marcu b.r. Będę informować osoby zaintere-
sowane po ustaleniu terminu.

Sprawne i dogodne wydanie żywności nie byłoby możliwe bez 
pomocy Pana Dyrektora Szkoły Centrum Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Szczawnicy – Jabłonce Pana Jana Jurka, który 
nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie Szkoły, w którym można 
było bezpiecznie rozładować i wydać  żywność. Wydawanie żyw-
ności usprawniła pomoc młodzieży szkoły OHP, którzy pomogli 
w rozładunku żywności oraz pomagali mieszkańcom spakować 
jedzenie. Dziękuję również panu Komendantowi Straży Miejskiej 
Panu  Jerzemu Janowiczowi z pracownikami za nieocenioną 
pomoc w sprawnym przebiegu akcji socjalnej. Słowa uznania i 
podziękowania należą się mieszkańcom naszej gminy, którzy z 
własnej inicjatywy, bezinteresownie pomagali sąsiadom i znajo-
mym w dostarczeniu artykułów spożywczych do ich domostw.  
Dziękuję !               

   Lidia Misztal

Komunikat organizacyjny

Eliminacje Mistrzostw Polski 
Amatorów PZN - Szczawnica 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w Eliminacjach Mistrzostw 
Polski Amatorów PZN (slalom gigant), które rozegrane zostaną 
na stoku Palenica I w Szczawnicy, w dniu 23 lutego 2020 r. (nie-
dziela).

Zgłoszenia elektroniczne zawierające dane, będzie można 
przesyłać od soboty (1 lutego br.) do dnia 22 lutego 2020 r. do 
godz. 18.00 na stronie internetowej - link: https://my.raceresult.
com/147865/

Zgłoszenia do Eliminacji będzie można również dokonać w 
Biurze Zawodów w dniu imprezy sportowej. 

Opłata startowa: 30 zł/osoba 

Opłata startowa pobierana będzie gotówką w Biurze Zawodów 
w dniu Eliminacji lub

online (przez system). 

Biuro zawodów (miejsce: taras restauracji „Pod Kolejką”) 
czynne będzie od godz. 8.00

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00 

Odbiór całodziennych skipassów dla zawodników odbywać 
się będzie w kasie (dolna stacja Kolei Linowej PALENICA) po 
okazaniu numeru startowego, cena 70 zł.

Informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod numerem 
telefonu 661920292 lub e-mailem  marketing@czorsztynski.com 

Wyniki zawodów dostępne będą na stronie www.live.s-time.pl

Ogłoszenie !
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczawnicy poszukuje 
osób do współpracy w ramach usług 
opiekuńczych świadczonych osobom 
starszym, niepełnosprawnym w miejscu 
zamieszkania oraz osób posiadających 
kwalifikacje w kierunku asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Zapraszam osoby za-
interesowane do kontaktu z ośrodkiem 
– tel. kontaktowy: 182621066 lub osobi-
ście w siedzibie ośrodka ul.Szalaya103. 

              
Lidia Misztal

- kierownik MGOPS w Szczawnicy

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Franek „Benzynka”
Kto to jest? Starzy szczawniczanie zapew-

ne go znają. Urodził się w Szczawnicy, jest 
pensjonariuszem Domu Dziennej Opieki w 
Jaworkach. Tu, gdzie dzisiaj mamy przysta-
nek autobusowy „przy słoniach”, stał kiedyś 
CPN, gdzie właśnie p. Franciszek pracował. 
Nazywa się Franciszek Mastalski, „Benzyn-
ka” to jego przydomek, który nadał sobie 
sam. Ukończył 92 lata. Tyle na razie o nim.

Jesteśmy w okresie noworoczno – karna-
wałowym. To czas, kiedy lubimy się spoty-
kać, odwiedzać czyli chodzić po kolędzie. 
Kiedyś to kolędowanie miało inny wymiar 
niż dzisiaj. Całymi rodzinami się odwiedza-
no, przynosząc ze sobą w gościnę własne 
wyroby wędliniarskie, pieczone ciasta, sma-
kowite baby. Dzisiaj ten zwyczaj się zmienił. 
Przyszła moda na organizowanie tzw. nowo-
rocznych opłatków przy muzyce, najczęściej 
przez organizacje społeczne. Ale dobrze, że 
chociaż tyle z tej tradycji zostało.

I tak Stowarzyszenie 60+ „Młodzi Ina-
czej” zorganizowało takie spotkanie 13 .01. 
w kawiarni „Zbójnicka” przy Pl. Dietla. Na 
to spotkanie z zaproszonych gości przybyła 
Pani Prezes PUTW Zofia krępa, za co ser-
decznie dziękujemy. Podczas wspólnego bie-
siadowania, tańców przy kapeli góralskiej, 
zrodziła się myśl odwiedzenia przez nas z ko-
lędą Seniorów z Domu Opieki w Jaworkach. 
Termin ustalono na 17.01.

Tego dnia przedstawiciele naszego Stowa-

rzyszenia, ubrani w góralskie stroje, pojawili 
się u Seniorów ku ich uciesze. Jak obyczaj 
każe, zabraliśmy ze sobą pieczone przez na-
sze gaździny ciasteczka, bo z pustymi ręka-
mi przyjść nie wypada. Zaczęło się śpiewanie 
kolęd i pastorałek – wspólnie i oddzielnie. 
Nawet Panie Opiekunki: Ela, Ewa, Beatka ze 
scholii przy parafii w Jaworkach też nam za-
śpiewały. Miło było posłuchać ich pięknych, 
młodych głosów. Potem złożyliśmy sobie na-
wzajem życzenie noworoczne, a Pani Kinga – 
kierowniczka zaprosiła wszystkich na wspól-
ną kawkę i herbatkę przy ciasteczku. Podczas 
biesiadowania jeden z pensjonariuszy zapy-
tał, czy może nam coś swojego przeczytać. I 
to był właśnie p. Franciszek Mastalski.

Pan Franek wyciągnął dość spory zeszyt, 
zapisany swoimi wierszami o rozmaitej te-
matyce. Każdy wiersz miał swój numer. W 
ten sposób mogliśmy się dowiedzieć cieka-
wostek z życia seniorów 
Domu w Jaworkach; o 
kolegach pana Franciszka, 
którym nadał swoje przy-
domki, o opiekunkach, 
kierowniczce Kindze, o 
wycieczkach, na których 
byli, o imprezach orga-
nizowanych w Domu Se-
niora itp. Wiersze czytał 
bardzo pięknie, wyraźnie 
i to bez okularów. Mia-
łam szczęście, że siedzia-
łam obok pana Franka, bo 
mogłam go o wiele rzeczy 

zapytać, np. od kiedy pisze wiersze, kiedy, 
gdzie itd. Okazało się, że pisze je od niedaw-
na - od czasu jak jest w Domu Seniora – w 
zaciszu domowym. No i tu powtarza się sta-
re porzekadło: „Pan Bóg rozdaje talenty lu-
dziom w różnym wieku, nie tylko młodym”. 
Zażartowałam, że tę wenę twórczą dały mu 
opary benzynowe, co spotkało się z uśmie-
chem na jego twarzy. 

W tej miłej, przyjacielskiej atmosferze 
przyszło nam się pożegnać, choć wierszy 
dużo jeszcze pozostało nieprzeczytanych. 
Ale mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

Dziękujemy Seniorom, Paniom Opiekun-
kom, Pani Kierowniczce Kindze za tak miłe 
przyjęcie i jeszcze raz życzymy Szczęść Boże 
w Nowym 2020 Roku.

Barbara Szela
Stowarzyszenie 60+ „Młodzi Inaczej”

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ
23.01.br. w sali widowiskowej MOK odbyło się X Spotkania z 

kolędą WTZ i ŚDS „Perła”.  Imprezę poprowadziły z uśmiechem 
p. kierownik WTZ Wiesława Sajdak - Tokarczyk i p. terapeutka 
ŚDS Marzena Tokarczyk. Wystąpili podopieczni „Perły”, którzy 
przepięknie wykonali najbardziej znane kolędy i mniej znane pio-
senki o tematyce świątecznej. Akompaniowała na fortepianie p. 
Ewa Zachwieja. Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomiki udzia-
łu i drobne upominki, a na zakończenie obejrzeli jasełka zapre-
zentowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, 
przygotowane pod okiem p. Ewy Walkowskiej i przy pomocy p. 
Moniki Hurkały. Gratulujemy wszystkim zdolnym artystom z 
„Perły” i ze szkoły!!! 
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
30 stycznia br. odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Nowotar-

skiego. 
W trakcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały o powierzeniu 

Gminom Czarny Dunajec i Jabłonka prowadzenia zadań z zakre-
su dróg publicznych. Sprawy dotyczą opracowania dokumentacji 
rozbudowy dróg powiatowych we wspomnianych gminach, głów-
nie w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Podjęto również uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościen-
ku nad Dunajcem. Możliwość kształcenia w Szkole Policealnej 
na kierunku technik usług kosmetycznych nie budziła zaintere-
sowania, stąd też propozycja likwidacji. Na terenie powiatu no-
wotarskiego działa wiele szkół policealnych prowadzonych przez 
podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i z ich 
oferty edukacyjnej korzystają uczniowie. Można podjąć również 
studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, 
na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Tar-
gu.

Radni wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 
kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg,  w za-
kresie realizacji zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg 
powiatowych. Kontrola nie wykazała żadnych zastrzeżeń.

Na koniec sesji wywiązała się dość ciekawa dyskusja na tematy 
dotyczące stanu powietrza, między innymi w uzdrowiskach. Te-
mat będzie kontynuowany, na jedną z kolejnych sesji zaproszeni 
zostaną ekodoradcy.

W trakcie sesji złożyłem 3 interpelacje. Pierwsza dotyczyła ak-
tualnego stanu inwestycji dotyczącej przebudowy mostu Świętego 
Jana. Druga interpelacja dotyczyła zainstalowania sygnalizacji 
świetlnej na przejściach dla pieszych przy szkołach podstawowych 
w Szczawnicy. W tej sprawie zwracałem się z prośbą również w 
zeszłym roku. Ostatnia interpelacja dotyczyła możliwości utwo-
rzenia przejść dla pieszych przy ulicy Szlachtowskiej, na wysoko-
ści ul. Maćka zza Ławy i Potoku. O tą sprawę szczególnie zabiegał 
Radny Miasta i Gminy Szczawnica, Pan Marek Słowik.

W międzyczasie uczestniczyłem w obradach Komisji Zdrowia 
i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji. 
Omawialiśmy sprawozdania z prac komisji w 2019 roku i plan 
pracy komisji na rok 2020.

14 stycznia br. na Spotkaniu Noworocznym Starosty Nowotar-
skiego mieszkaniec Szczawnicy, Pan Karol Zachwieja, działacz 
społeczny, propagator agroturystyki i turystyki wśród rolników, 
otrzymał Medal Pamiątkowy Podhala. Pan Karol pełni funkcję 
Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej 
w Nowym Targu, jest również Członkiem Zarządu Małopolskiej 
Izby Rolniczej w Krakowie. Serdeczne gratulacje!!!

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

     
  Tomasz Hamerski

Radny Powiatu Nowotarskiego

„Kto śpiewa,
dwa razy się modli” 

   -Św. Augustyn 

Pięknym, bożonarodzeniowym zwyczajem jest wspólne śpie-
wanie kolęd. Chór „Dominanta” Pienińskiego UTW hołdując tej 
tradycji przygotował, pod kierownictwem Pani Ewy Zachwiei, 
repertuar polskich kolęd i pastorałek. Dodajmy z niemałym tru-
dem jako, że jesteśmy, wprawdzie z pasją, ale jednak amatorkami. 
Uwieńczeniem i niemałym źródłem satysfakcji  tego trudu było 
danie 7 koncertów. Z pierwszym  wystąpiłyśmy w Małopolskim 
Instytucie Samorządu Terytorialnego I Administracji w Krako-
wie. Zaśpiewałyśmy także, na zaproszenie Księdza Proboszcza na 
mszach św. w kościołach na Jaworkach i w Szlachtowej, jak rów-
nież w Szczawnicy. Wzięłyśmy udział w Przeglądzie Kolęd oraz 

w Festynie Dobroczynnym organizowanym przez Szkołę Podsta-
wową nr 1 w Szczawnicy. Muzyka łączy pokolenia- tak było i tym 
razem bo wraz z nami prześlicznie i z zapałem śpiewały dzieci 
z zespołu Juhasy. Najwięcej emocji i wzruszeń  dostarczyło nam 
spotkanie z pensjonariuszkami Przytuliska Św. Alberta w Gry-
wałdzie. Ich serdeczny uśmiech był dla nas największa nagrodą.

Wszędzie przyjmowane byłyśmy z wielką wyrozumiałością i 
życzliwością, nagradzane gromkimi brawami a nawet nie obyło 
się bez standing ovation i bisów. Za co bardzo, bardzo gorąco 
dziękujemy. 

 Ale nie tylko śpiewem żyje  Pieniński UTW. Początek roku 
obfitował w wiele  wydarzeń, ciekawych zajęć i niezwykle inte-
resujących wykładów, o których możecie państwo przeczytać na 
naszej stronie internetowej: http://pieninskiutw.pl/. Przypomina-
my, że wszystkie organizowane  przez nas wykłady są otwarte 
–skierowane nie tylko do naszych słuchaczy lecz do wszystkich 
mieszkańców i gości Gminy i Miasta Szczawnicy – Serdecznie 
zapraszamy. 

Z.K.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...06.01.20 w Święto Trzech Króli mieliśmy przyjemność ko-
lędować po Szczawnicy Niżnej. Serdecznie dziękujemy za miłe 
przyjęcie i gościnę.

Styczeń to czas, kiedy odwiedzamy zaprzyjaźnione Odziały w 
czasie ich opłatkowych spotkań. Nasza delegacja wraz ze sztanda-
rem Pienińskiego Oddziału ZP gościła : 

04.01. w Łopusznej
05.01. w Ludźmierzu  - opłatek Zarządu Głównego
06.01. w Nowym Targu
18.01. w Tylmanowej
18.01. w Jazowsku
18.01. w Łącku
21.01. w Krakowie
19.01.20. odbyło się nasze spotkanie opłatkowe Pienińskiego 

Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy. Zgodnie z tradycją 
poprzedziła je uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. Jacka Słowika, ks. Tadeusz Wojciechowskiego 
oraz naszego kapelana ks. Grzegorza Salamona, który wygłosił 
kazanie. Licznie przybyłych na Mszę Świętą gości przywitała pre-
zes Oddziału Pienińskiego Elżbieta Wiercioch. Oprawę muzyczną 
w kościele jak i na posiadach przygotowała Kapela Białopotoca-
nie oraz Orkiestra Dęta ze Szczawnicy. Na uroczystość ze swo-
imi sztandarami przybyły delegacje innych oddziałów Związku 
Podhalan: z Krościenka n/D, Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej, 
Obidzy, Jazowska, Łącka,  Łopusznej, Nowego Targu, Żywca a 
także z Oświęcimia.  Władze Miasta i Gminy Szczawnica repre-
zentował  Burmistrz Grzegorz Niezgoda, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Zachwieja oraz Sekretarz Miasta Tomasz 
Ciesielka. Swoją obecnością zaszczycił nas również wiceprezes 
Zarządu Głównego ZP Alojzy Lichosyt. W czasie Mszy Świętej 
swoje ślubowanie złożyli nowi członkowie: Maciej Gębala, Ewa 
Ligas, Anna Malik, Anna Michalik, Adam Salamon, Urszula Sa-
lamon, Ewa Rudnicka-Danielska. 

Po nabożeństwie prezes Elżbieta Wiercioch zaprosiła wszyst-
kich gości i członków Oddziału na posiady opłatkowe do restau-
racji „Halka”. Wspólne biesiadowanie rozpoczęto od dzielenia się 
opłatkiem i składania życzeń. Uroczystość umilała kapela Biało-
potocanie wraz z grupą „Grywałdzkie Nucicki” i Szczawnicka 
Orkiestra Dęta. Wielką radość sprawił obecnym występ Stanisła-
wa Kozika z Brzyny, który przybył do nas z szopką. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli 
przygotować nasz Opłatek.

23.01.20. braliśmy udział w kolędowaniu w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Szczawnicy.

23.01.20. w kinoteatrze Pieniny graliśmy sztukę  „Przeor z Czer-
wonego Klasztoru.”

16. 02.20 o ile będą odpowiednie warunki, zapraszamy na Jawor-

ki- Bukowinki, gdzie planujemy Zawody o Pu-
char Prezesa ZP (szczegóły podamy na plakatach).

22.02.20. zapraszamy do naszej siedziby na ostatkową zabawę 
karnawałową. Oczywiście mile widziane przebranie.

Jak co roku, w marcu organizujemy wyjazd do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej na Drogę Krzyżową. Dokładne informacje zamieści-
my na plakacie  i w ogłoszeniach parafialnych.

Wszystkim lutowym Solenizantom i Jubilatom życzymy 
zdrowia, radości z każdego dnia, samych słonecznych chwil i 
wszelkiej pomyślności.

      
  Zarząd Pienińskiego Oddziału ZP

Wycieczka do  Sandomierza
Od 17.04. do 19.04.2020

 

Dzień 1
 Wyjazd ze Szczawnicy w godzinach porannych, przejazd 

do miejscowości Chęciny. Zwiedzanie Zamku Królewskiego w 
Chęcinach: lochów, skarbca, wejście na dwie baszty z punk-
tami widokowymi, przymierzanie elementów zbroi rycerskich 
oraz udział w pokazach strzelania z broni (armaty, hakownicy, 
piszczela). Przejazd do Jaskini Raj – jednej z najbardziej zna-
nych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich. Przejazd do 
Buska Zdrój.

Wypoczynek w basenach mineralnych oraz solankowo – 
siarczkowych. Następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg w okolicy Sandomierza.

Dzień 2
Śniadanie, przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie muzeum 

Ojca Mateusza. Czas wolny na rynku Sandomierskim. Prze-
jazd do winnicy sandomierskiej, zwiedzanie i degustacja win.

Powrót do hotelu, obiadokolacja ,nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie , przejazd do miejscowości 

Nowa Słupia.
Wyjazd kolejką na Święty Krzyż – zwiedzanie Sanktuarium 

Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz Krypty. Spacer na ga-
lerię widokową „Gołoborze”. W godzinach popołudniowych 
powrót do Szczawnicy (planowany przyjazd ok. godz.20)

Cena 570 zł/os         -     grupa        45 – 50 os
Cena 590 zł/os         -     grupa        40 – 44 os
 
Cena zawiera:

- Przejazd autokarem
- 2 noce z wyżywieniem HB (śniadania + obiadokolacja)
- bilety wstępu do: baseny mineralne (4,5 h), jaskinia Raj, Za-

mek Królewski w Chęcinach, Muzeum Ojca Mateusza, de-
gustacja win, kolejka na św. Krzyż

- opieka pilota/przewodnika
- ubezpieczenie NNW

     Zapisy u  Jolanty Ormianin  tel. 602-534-854    

 Z A P R A SZ A M Y                         



STRONA   13

Nr 329  -  LUTY 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 
12 stycznia: 

Marcin Ryszard Madeja-Folwarski; 
Szymon Borzęcki; 
Ksawery Józef Kowalczyk; 
Milan Michał Czaja

Sakrament małżeństwa przyjęli:
09 stycznia:

 Kamil Mateusz Grzegorczyk i Agnieszka 
Anna Klimańska

25 stycznia: 
Janusz Władysław Głuc i Urszula Franciszka 

Kamińska
Odeszli do wieczności:

Stanisława Mastalska
Zbigniew Marian Kapłaniak
Jan Marian Węglarz
Bronisław Franciszek Wolski

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęła: 
Roksana Porowska – Jaworki – 18.01.2020r.

Odeszła do wieczności:
Anna Majerczak, z Jaworek – 25.01.2020r.

Kronika Towarzyska

Opłatkowe kolędowanie
 
Nadszedł czas kiedy  członkowie POAK w Szczawnicy skła-

dali sobie życzenia i dzielili się  kruchym opłatkiem, który jest 
symbolem wielkiej nadziei, pojednania i przebaczenia, znakiem 
przyjaźni i miłości.

Miało to miejsce w środowy wieczór 8 stycznia 2020 roku w 
plebanii szczawnickiej. Podczas spotkania w uznaniu zasług w 
dziele budowania Królestwa Bożego w Parafii pw. św. Wojciecha 
wręczono wyróżnienia Przykładnego Parafianina Paniom Elżbie-
cie Czai i Michalinie Waligórze.

Pani Elżbieta została wyróżniona listem gratulacyjnym za 
opiekę nad kaplicą w Parku Dolnym, prowadzenie nabożeństw 
majowych i różańca w kaplicy, wieloletnią pracę w Parafialnym 
Zespole Caritas, uczynność w przystrajaniu ołtarzy na Boże Ciało 
i ofiarowywanie kwiatów do ołtarza w kościele, wieloletnią dzia-
łalność w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz opiekę nad 
grobem Ks. Jana Kozioła. Pani Michalina –  za chrześcijańską 
postawę na co dzień i zaangażowanie w życie Parafii, ofiarną po-

moc okazywaną oddziałowi Akcji Katolickiej i innym organiza-
cjom katolickim działającym na terenie parafii przy organizacji 
różnych uroczystości religijnych, troskę o kapłanów naszej parafii 
oraz to, jak służy im wsparciem, a także za zaangażowanie w pra-
ce podejmowane     w parafii oraz za dyskretnie pełnione dzieło 
miłosierdzia.

Spotkanie było okazją do wspólnego przeżywania wyjątko-
wego nastroju świątecznego, podczas którego panowała radosna, 
życzliwa i rodzinna atmosfera, gdzie nie zabrakło rozmów i kolęd.

W opłatku uczestniczyli ks. proboszcz Tomasz Kudroń, ks. prałat 
Franciszek Bondek, siostry ze zgromadzenia SS. Służebniczek NMP 
NP pw. MB Nieustającej Pomocy oraz wierni członkowie POAK.

Kolędowanie w Szlachtowej
12 stycznia br. w Parafii Szlachtowskiej, na zaproszenie Gospo-

darza parafii ks. proboszcza Tadeusza Wojciechowskiego, odbyło 
się spotkania opłatkowe w remizie OSP w Szlachtowej. Wzięli w 
nim udział członkowie i członkinie Róż Żywego Różańca, Rad 
Parafialnych, Scholi z 
Jaworek i Szlachtowej, 
Dziewczęcej Służby Ma-
ryjnej i LSO. Była okazja 
do złożenia sobie najlep-
szych życzeń, przełama-
nia się opłatkiem oraz 
wspólnego pośpiewania 
kolęd wraz z muzykan-
tami Kapeli Jaworcanie 
i Zbójnickiej, a także do 
wspólnego biesiadowa-
nia.

Królewski Kraków pozdrawia Polaków!     20.01.2020r.

Noblesse oblige (fr.) szlachectwo zobowiązuje
Szanowny Pan Krzysztof Oleś
Obywatel Szczawnicy i Szlachtowej, właściciel firmy „Kolex” spółka z.o.o.

Aplauz, uznanie, prestiż, aprobata,
Zalety i walory brata Polaka!
Akceptowany i aprobowany,
Potrafi współgrać z otoczeniem.
- Chociażby z Drużyną Piłki Nożnej „Jarmuta”
Dodając bodźce – zagrzewa do walki.
Wzbudzając sympatię w serdecznych odruchach.
Patriota
Społecznik
Katolik
Szlachetny Człowiek Najwyższych Cnót!
Rodzina, Firma, Pracownicy
- A na najwyższym miejscu Bóg.
Bo Chcieć, to Móc – vouloir c’est pouvoire (fr.)

Kapitan Wojska Polskiego
Stefan Wierzba „Stary Wiarus”
Major Polskich Drużyn Strzeleckich
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- Udało się naszej Parafii pw. św. Wojciecha w Szczawnicy po-
zyskać środki na remont domu parafialnego. Skąd?

Tym razem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Jesienią 2016 r. pojawił się program z puli 
przeznaczonej na ochronę środowiska, który dopuszczał również 
udział podmiotów kościelnych. Jako, że jest bardzo niewiele takich 
programów, a maksymalny procent dofinansowania wynosił 90:10, 
postanowiliśmy spróbować. Po konsultacjach z osobami z Rady 
Parafialnej doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić wszystko, żeby 
uratować ten historyczny a także bardzo już zniszczony budynek, 
który jest nie tylko częścią naszego parafialnego patrymonium, 
ale stanowi, obok plebanii, główne zaplecze dla duszpasterstwa. 
Tam przecież spotykają się wszystkie grupy parafialne, tam ćwiczą 
przed liturgią orkiestra i wszelkie zespoły, tam wreszcie organi-
zujemy różne spotkania (jak np. konkurs palm, kiermasz książek, 
spotkania z ciekawymi ludźmi). Przywrócenie do stanu z czasów 
świetności Sali św. Kingi otworzyłoby przed nami nowe możli-
wości (wystawy, występy, prelekcje i spotkania dla szerszego gre-
mium). W czasie wizyty duszpasterskiej, po tym co powiedziałem 
o remoncie w ostatnią niedzielę Adwentu, było sporo głosów mó-
wiących, że skoro nasi przodkowie wybudowali ten dom własnymi 
rękami i z własnych, ograniczonych przecież w tamtym trudnym 
czasie środków, to my powinniśmy zrobić wszystko, aby go urato-
wać. Jedna Pani ofiarowała mi nawet kilka zdjęć dawnej Szczaw-
nicy, wśród których znalazło się jedno szczególne. Widać na nim 
ks. Jana Kozioła w otoczeniu grupy szczawniczan pracujących 
przy fundamentach tego domu. Pani ta wskazała na nim swojego 
dziadka. Być może wielu parafian mogłoby też znaleźć w tej gro-
madzie swoich przodków. Mężczyźni i chłopcy z fotografii, choć 
w skromnym przyodziewku, to jednak ochotnie i z dumą pozują do 
tego zdjęcia, mając świadomość historycznej doniosłości tego wy-
darzenia. Takie też chyba były uczucia, które towarzyszyły im w 
czasie prac budowlanych przy tym obiekcie. Czy nie powinniśmy 
ich naśladować podejmując wyzwanie, jakim jest ten remont? 

- Zdecydowanie, tak. A jakie założenia towarzyszyły przy two-
rzeniu tego projektu?

Po zrobieniu audytów, przyjęliśmy taktykę polegającą na tym, 
że nie będziemy wyłącznie określać naszych potrzeb, ale że, na 
tyle na ile pozwoli na to wkład własny, dostosujemy nasz wnio-
sek do elementów najwyżej  punktowanych w programie. Dla 
przykładu: były punkty za nowoczesne technologie – projekt 
zawiera instalację fotowoltaiczną; były dodatkowe punkty za 
ekologiczne źródło ciepła – zaproponowaliśmy kocioł dwufunk-
cyjny na zrębki i pellet (nie można było umieścić tam jeszcze 
kotła na gaz, a hybryda z tej wielkości pompą ciepła wówczas 
przerastała nasze możliwości finansowe); były dodatkowo punk-
towane zespoły budynków i sieci ciepłownicze – połączyliśmy 
w projekcie dom parafialny i plebanię, na tej ostatniej umiesz-
czając źródło ciepła dla obydwu budynków. Drugie założenie, 
które nam towarzyszyło, to pamięć o tym, zakup określonego 
źródła ciepła to kilka procent kosztów przeznaczanych w pro-
jekcie na poprawienie izolacji termicznej budynków. A zatem 
podjęte w tym względzie rozwiązania, na starcie niejako skazane 
na szybką dezaktualizację ich atrakcyjności, nie stanowią dra-
matu, gdyż po uzyskaniu tych środków i zakończeniu trwałości 
projektu, można będzie w przyszłości, w zależności od sytuacji 
formalno-prawnej, ekonomicznej na rynku paliw oraz własnych 
możliwości, zmodyfikować obrane rozwiązania. Ze względu na 
zastosowanie zbiornika buforowego z możliwością kaskadowe-
go podpięcia dwóch źródeł ciepła takich możliwości już na dzi-
siejszy dzień jest kilka. 

- Jaki zatem konkretnie jest zakres tego remontu?

W zakresie prac kwalifikowalnych jest między innymi wymia-
na zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Parafial-
nym, ocieplenie ścian wraz na poziomie przyziemia i elewacji, 
zarówno w Domu Parafialnym, jak i na Plebanii; ocieplenie stry-

chów; wspólne źródło ciepła i kanał 
ciepłowniczy pomiędzy obydwoma 
budynkami; dostosowana do obecne-
go zużycia instalacja fotowoltaiczna i 
solarna na obydwa budynki; wymiana 
instalacji elektrycznej i źródeł światła 
na typu LED; odtworzenia a jeśli to 
technicznie niemożliwe, to wymiana 
wszystkich elementów architektury 
zgodnie z zaleceniami konserwatora 
zabytków; izolacja domu parafialnego 
od spodu z wymianą podłogi w Sali 
św. Kingi na posadzkę z ogrzewaniem 
podłogowym. Do tego dojdą jeszcze 
prace i koszty niekwalifikowane. 

- To takie też będą? 

Niestety tak. Po pierwsze każdy re-
mont związany jest z niespodzianka-

Nowy projekt w szczawnickiej parafii
(Rozmowa z ks. Proboszczem Tomaszem Kudroniem).

foto archiwum
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mi. Nawet najbardziej skrupulatna inwentaryzacja 
i częściowe odkrywki nie dają pełnego obrazu ca-
łości. Po drugie na dachach tam, gdzie jest podda-
sze - przegroda ciepło-zimno idzie na linii dachu i, 
z jednej strony, wymogi technologiczne sprawia-
ją, że folia musi iść nad krokiew i łaty aż poza 
obręb murłaty, zaś z drugiej konserwator wymaga 
odtworzenia, a wiadomo, że nie można zdemonto-
wać i zamontować na nowo starej blachy kładzio-
nej  tzw. na rąbek stojący, a to z kolei sprawia, że 
wymiana poszycia dachowego w tych miejscach 
jest kosztem kwalifikowalnym. Nie wszędzie jed-
nak tak jest (np. przestrzeń nad Salą św. Kingi), 
a trudno sobie wyobrazić pozostawienie części 
dachu i rynien w starym stanie, co w konsekwen-
cji sprawia, że ten wydatek będzie kosztem nie-
kwalifikowalnym. Oprócz tego, jak wyjaśniałem 
w grudniu, przedłużająca się ocena projektu (zło-
żono kilkaset a zostało kilkadziesiąt) sprawiła, że 
wzrost kosztów zmienił nie tylko montaż finanso-
wy, ale również podniósł koszty całości projektu, 
co zaowocowało tym, że różnica pomiędzy  kwotą 
na jaką podpisana została umowa z NFOŚiGW a 
kwotą, jaka pojawiła się po przeprowadzeniu po-
stepowania konkursowego na kontrakcie z wyko-
nawcą, też stała się kosztem niekwalifikowanym.  

 - Przygotowanie wniosku na termoizolację 
domu parafialnego na pewno wymagało współ-
działania wielu osób.

Jestem wdzięczny za wszelką pomoc, zarówno 
w tworzeniu projektu, jak i załatwianiu koniecz-
nych formalności, oraz w pozyskiwaniu funduszy. 
Pragnę podziękować wszystkim, którzy okazali 
życzliwość przy sprawnym zatwierdzaniu planów, 
a szczególnie p. Pawłowi Dziubanowi – kierow-
nikowi nowotarskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, p. Beacie Słowik – Ko-
walkowski – Naczelnikowi Wydziału Budownic-
twa Powiatu Nowotarskiego, oraz p. Rafałowi 
Rosteckiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochro-
ny Środowiska z Krakowa.  Dziękuję również na-
szym parlamentarzystom, p. Janowi Hamerskiemu 
i p. Annie Paluch, za wszelkie wsparcie dla tego 
projektu w dalekiej Warszawie. Nade wszystko 
dziękuję tym wszystkim, zarówno Drogim Para-
fianom jak i Życzliwym Gościom, dzięki ofiar-
ności których możemy podjąć próbę ratowania 
tej części patrymonium, dziedzictwa przodków. 
Mamy na to niewiele czasu – do końca tego roku, 
a pracy do zrobienia i wydatków jest sporo. 

 - Dziękuję Księdzu Proboszczowi za rozmowę i 
życzę, by udało się – jak Bóg da -  wykonać wszyst-
kie prace na czas.    

Rozmawiała Alina Lelito

Wezwanie z maryjnych objawień
Nie tylko w objawieniach z najważniejszych sanktuariów Maryjnych, jak 

Lourdes i Fatima, które Kościół uznał za autentyczne, ale również w wielu 
miejscach zjawień Maryi powtarza się to samo wezwanie: do nawrócenia, 
pokuty i odmawiania różańca. Maryja powtarza nie co innego, jak orędzie 
Chrystusa, które znalazło się w centrum Jego nauczania i mesjańskiej misji. 
Dla każdego z nas nawrócenie znajduje się u progu otworzenia się na Dobrą 
Nowinę o Królestwie Bożym, u progu otwarcia na Boga. Bez nawrócenia nie 
przyjmiemy Go i nie staniemy się prawdziwie chrześcijanami. Skoro Maryja 
ponawia ten apel za każdym razem, oznacza to nie tylko, że sprawa jest waż-
na, ale również, że jak na razie nie poszliśmy za tym wezwaniem. Może się 
nam zdawać, że wezwanie do nawrócenia dotyczy tylko wielkich grzeszników. 
Tymczasem jest ono skierowane do wszystkich – wszyscy jesteśmy grzeszni-
kami.

W objawieniach maryjnych czasem bardziej szukamy sensacji, niż wsłu-
chujemy się w to, co stanowi główne przesłanie Matki Bożej. Tymczasem 
w każdym objawieniu maryjnym powtarza się przede wszystkim wezwanie 
do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Czy znajduje ono w nas wystarczający 
oddźwięk? Może jeszcze, gdy idzie o odmawianie różańca, najczęściej sto-
sujemy się do tego wezwania. Gorzej ma się sprawa z nawróceniem i pokutą. 
Dzisiaj dla wielu jest to żądanie niezrozumiałe, traktowane jak nie na nasze 
czasy. Tymczasem wszędzie tam, gdzie jest grzech, potrzebna jest pokuta. 
Czyżby nie było już grzechów w dzisiejszych czasach?

I może nie jest tylko zbiegiem wydarzeń, ale zamierzonym przez św. Jana 
Pawła II aktem, ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej podczas obchodów 
Jubileuszu Odkupienia. Chciał nam wtedy właśnie przypomnieć to, co nale-
ży do istoty objawień maryjnych. Nie usłyszeliśmy żadnej sensacji, której tak 
wielu się spodziewało – i to zupełnie konkretnej, oczekiwanej sensacji, miano-
wicie ogłoszenia rychłego końca świata. Pytano o niego także Chrystusa – On 
odpowiedział, że dzień i godzina nie są znane nikomu prócz Boga i zachęcił 
do nieustannego czuwania. Bez czuwania serca nie ma mowy o nawróceniu i 
zrozumieniu potrzeby pokuty. Nie chodzi o taką pokutę, jaką znamy ze śre-
dniowiecza, ale o wyrzekanie się różnych rzeczy i spraw właśnie w ramach ek-
spiacji. Pokuta ma podwójne znaczenie: zadośćuczynne i oczyszczające. Wła-
śnie dlatego, że mieszka w nas brud grzechowy, potrzebujemy oczyszczenia 
(najczęściej bolesnego). Im większą słabość przejawiamy w jakimś kierunku, 
tym większego oczyszczenia potrzebujemy na tym polu. Zazwyczaj jednak 
wolimy plewić nikłe chwasty na obrzeżach duszy, niż wyrywać z jej środka 
pasożytnicze rośliny, które się tam ukorzeniły. Zawsze proces oczyszczania, 
użyźniania, jest bolesny, ale wydaje najwspanialsze owoce. Rozumny i od-
powiedzialny chrześcijanin poddaje się mu bez szemrania. Jednak nie każdy 
chrześcijanin chce się z tym pogodzić: „Również człowiekowi wierzącemu 
niezwykle trudno jest uznać, że ludzkość i on sam musi na drodze zbawienia, 
która jest przede wszystkim drogą oczyszczenia – via purgationis – przyjąć 
cierpliwie, to znaczy zaakceptować wiele bólów i trudów, wiele wyrzeczeń 
i braków” (A. Grres). Pokuta wypala w nas odwagę, a nawet zuchwałość, do 
czynienia zła.

Nieustanne wzywanie nas przez Maryję do nawrócenia, pokuty i modlitwy 
świadczy o tym, że wciąż ich światu brak. To droga życia, której nie możemy 
uniknąć, jeśli chcemy się stać rzeczywiście chrześcijanami. Pokuta to „chrzest 
w człowieczeństwie”. Bez człowieczeństwa nie ma chrześcijaństwa.

Maryja uczy nas nie bać się podejmowania trudów i wyrzeczeń. Ona w 
ciągu swego życia też pielgrzymowała do miejsca świętego, ale w Jej sercu za-
wsze żyło pragnienie słuchania Boga i pełnienia Jego woli. Maryja nie potrze-
bowała nawrócenia, jednak wciąż zwracała się całym swym sercem i duszą ku 
Chrystusowi, ku temu, co On powie, co uczyni, czego od Niej będzie oczeki-
wał. Również my mamy udawać się do sanktuariów nie tylko „po swoje”, ale 
przede wszystkim „po Boże” – z nastawieniem na słuchanie i posłuszeństwo. 
Maryja chce nas pociągnąć swym przykładem, byśmy jak Ona szli za Jezu-
sem, w pełni całkowitego posłuszeństwa i zawierzenia Mu.

Danuta Mastalska
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Śladami Polaków w Kanadzie
Sir Kazimierz Gzowski

Mieszkając w Kanadzie niejednokrotnie napo-
tykamy tu ślady wybitnych przedstawicieli naszego narodu. W 
pobliskiej nam miejscowości Niagara Falls, którą często wraz z 
moim mężem Januszem odwiedzamy, nieopodal wodospadu Pod-
kowa, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Kazimierzowi 
Gzowskiemu, jednemu z najwybitniejszych Polaków, którzy wnie-
śli olbrzymi wkład w rozwój i historię Kanady. Kazimierz Gzow-
ski był jedną z najbardziej romantycznych postaci dziewiętnasto-
wiecznej Kanady, polski arystokrata, żołnierz, prawnik, inżynier, 
przedsiębiorca, polityk, finansista i filantrop, sięgnął po sławę i 
renomę, szacunek i uznanie daleko od Polski. Został jednym z 
najbardziej zasłużonych dla dzisiejszej prowincji Ontario Kana-
dyjczyków XIX wieku i najbardziej znanym, polskim imigrantem 
w Kanadzie. Był to niezwykły człowiek z bardzo bogatym życio-
rysem, który warto tu przytoczyć.

Urodził się 5 marca 1813 roku jako syn hrabiego Stanisława 
Gzowskiego, herbu Junosza, ambasadora Anglii w Petersburgu. 
Kiedy Kazimierz Gzowski miał 17 lat,  wybuchło powstanie listo-
padowe, a on przyłączył się do walki jako żołnierz kawalerii. Brał 
udział w słynnej wygranej bitwie pod Stoczkiem w 1831 roku, 
później został ranny pod Warszawą i więziony przez Austriaków. 
Po dwóch latach niewoli Austriacy wydalili Polaków do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie Gzowski rozpoczął studia prawnicze. Pra-
cując jako początkujący prawnik w małym miasteczku Beaver w 
stanie Pensylwania, poznał  Williama Robertsa, budowniczego 
większości stanowych kanałów. Ten zlecił mu nadzór na niektó-
rych budowach i wkrótce Gzowski został mianowany inżynierem 
nadzoru, wytyczał i budował linię kolejową New York & Erie Ra-
ilroad. W tym czasie poznał swą przyszłą żonę, Marię Beebe, z 
którą miał później ośmioro dzieci; pięciu synów i trzy córki.

 W 1841 roku Gzowski przeniósł się do Kanady, ówczesnej 
kolonii angielskiej, aby koordynować budowę 43-kilometrowego 
kanału Welland, umożliwiającego żeglugę pełnomorskich statków 
między jeziorami Ontario i Erie z pominięciem wodospadu Nia-
gara. Gzowski przyjechał do Kanady na osobiste zaproszenie gu-
bernatora generalnego kolonii, lorda Sydenhama. Ponieważ miał 
bardzo dobre rekomendacje, bez większych trudności włączył się 
w życie przemysłowej i towarzyskiej elity ówczesnej Górnej Ka-
nady. Jego firma Gzowski & Co. odpowiadała za budowę licznych 

połączeń kolejowych. Gzowski zbudował m.in. tory i mosty po-
między miastami Guelph i Sarnia, a także most kolejowy na rzece 
Niagara, który prowadzi linię kolejową między miastem Fort Erie 
w Ontario, Kanada i miastem Buffalo, w amerykańskim stanie 
Nowy Jork, używany do dziś słynny International Bridge. Gzow-
ski był wspaniałym inżynierem i budowniczym, został on jednym 
z założycieli działającego do dziś Kanadyjskiego Stowarzyszenia 
Inżynierów Lądowych  (Canadian Society for Civil Engineers), a 
w latach 1889–1891 pełnił funkcję prezydenta tej organizacji. Z 
budową mostów wiązała się wycinka lasów, Gzowski był jednak 
wielkim miłośnikiem przyrody, chronił ją, tak więc przyczynił się 
do powstania parku narodowego na obszarze wodospadu Niagara, 
był założycielem tego parku i pierwszym przewodniczącym ko-
misji parku w Niagara Falls, tzw. Niagara Falls Parks Comission.

Okazały jak na owe czasy dom Gzowskiego w Toronto, stał 
otworem dla licznych gości. Historyczne dokumenty z tamtego 
okresu wskazują, że w jego domu bywali premierzy Kanady i 
gubernatorzy generalni, członkowie rodziny królewskiej i wybit-
ni przemysłowcy. Rezydencja Gzowskiego była jednym z lepiej 
znanych i częściej odwiedzanych przez elitę domów w Ontario. 
W jego domu gościli też wybitni muzycy, Gzowski był bowiem 
wielkim miłośnikiem muzyki i przez wiele lat przewodniczącym 
Toronto Philharmonic Society. 

Gzowski był człowiekiem o wielu zainteresowaniach i z wielką 
pasją do życia. Lubił sport, uprawiał szermierkę, a także szczegól-
nie lubił kręgle na trawie. Na obszarze jego posiadłości rozegrano 
wiele spotkań w tej dyscyplinie, a sam Gzowski był przez osiem 
lat honorowym przewodniczącym Ontario Bowling Association. 
Innym jego zainteresowaniem były wyścigi konne, to on przeko-
nał królową Wiktorię, by ufundowała nagrodę dla zwycięzcy w 
dorocznej gonitwie w Ontario i w 1860 roku, dzięki Gzowskiemu, 
odbyła się pierwsza gonitwa konna Queen’s Plate, do dzisiaj roz-
grywana na torze w Woodbine, Ontario. 

Gzowskiego pasjonowało także strzelectwo. Jako przewodni-
czący związków strzeleckich Dominion Rifle Association i To-
ronto Rifle Association, przez wiele lat finansował reprezentację 
Kanady na słynne zawody w Bisley, w Anglii, a później sam ufun-
dował puchar dla zwycięzcy dorocznych zawodów strzeleckich. 
Puchar Gzowskiego jest przyznawany do dzisiaj. 

W 1890 roku Kazimierz Gzowski został pasowany na rycerza 
przez panującą wtedy królową Wiktorię, otrzymując tytuł „Sir”. 
Zmarł 24 sierpnia 1898 roku w swojej rezydencji w Toronto. Kilka 
lat później jego żona sprzedała dom władzom miasta. Te jednak 
zburzyły wspaniałą rezydencję i zamieniły siedmiohektarową po-
sesję na publiczny park. Po Gzowskim pozostały do dziś zaprojek-
towane przez niego piękne ogrody w Niagara Falls, nad słynnym 
wodospadem, odwiedzane corocznie przez miliony turystów z 
całego świata. To tu znajduje się poświęcona Gzowskiemu tablica 
pamiątkowa. Natomiast miasto Toronto nadało jego imię niewiel-
kiemu parkowi nad jeziorem Ontario, gdzie dzięki kanadyjskiej 
Polonii wzniesiono pomnik Kazimierza Gzowskiego. Pomnik ten 
został odsłonięty 25 maja 1968 roku, przez ówczesnego premiera 
Kanady Pierre’a Trudeau. Ulice ontaryjskich miast m.in. Toronto, 
Fergus, Guelph i Kitchner, noszą imię Gzowskiego. 

W 150. rocznicę urodzin, 5 marca 1963 roku, kanadyjska pocz-
ta wydała pamiątkowy znaczek z wizerunkiem Gzowskiego, o 
nominale 5 centów. Także Poczta Polska w 1978 roku uwieczniła 
Kazimierza Gzowskiego na znaczkach pocztowych. Oba znaczki 
posiadamy w swojej kolekcji filatelistycznej. 

Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch
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Mistrz i Uczeń
 
Są wystawy, które od pierwszego spoj-

rzenia poruszają ludzkie serca. Dzieje się 
tak bardzo często w przypadku prezentacji 
prac nieżyjącego już twórcy. A jeszcze, gdy 
był to twórca uznany i rodzimego pocho-
dzenia, jak stało się to w przypadku ostat-
niej wystawy otwartej w sobotę 4 stycznia 
w Galerii Pijalni Wód Mineralnych, na 
której  znalazły się dzieła Henryka Za-
chwiei „Baltazara”, wrażenia rosną. To nie 
wszystko, co może przyciągnąć spragnioną 
wzruszeń publiczność na wystawę, gdyż na 
ekspozycji noszącej tytuł „Mistrz i Uczeń” 
znalazły się dzieła jeszcze jednego twórcy 
– siostrzeńca wcześniej wspomnianego ar-
tysty – Marka Dziedziny.

Obydwaj panowie wyspecjalizowali 
się w rzeźbie w drewnie, przy czym pra-
ce Henryka odnaleźć i rozpoznać można 
w wielu miejscach w Szczawnicy, m.in. 
w kapliczce na Sewerynówce, do której 
wykonał cały wystrój, czy na placu przed 
kościołem w Szlachtowej, gdzie stoi jedna 
z jego monumentalnych instalacji. Marek 
rzeźbi od niedawna, ale w pracy jego rąk 
rozpoznać można spory wpływ tematów i 
stylu zdolnego wujka, aczkolwiek młody 

twórca coraz chętniej eks-
perymentuje na własną rękę. 
Na wystawie podziwiać 
można więc postacie zwie-
rzęce: ptaki M. Dziedziny 
i niedźwiedzia H. Zachwiei 
oraz całą serię jego monstru-
alnych pająków i owadów. 
Jest tematyka obyczajowa, 
obecna w góralskich scen-
kach rodzajowych i sakral-
na. Piękne szopki Henryka, 
jego Matka Boska Często-
chowska pokazana na zdję-
ciu i świątki Marka. 

Wystawa dowodzi, jak 
ważna dla zachowania au-
tentycznej kultury jest niedoceniana często 
relacja mistrz - uczeń - podkreśla Agniesz-
ka Żarska, kierownik Galerii, prowadząca 
spotkanie. - Szczawnica ma bardzo bogate 
dziedzictwo regionalne. Dziś mam przy-
jemność zaprezentować twórczość dwóch 
pokoleń artystów pienińskich.

Podczas wernisażu o pracach i twór-
czości obu artystów mówiła Anna Mali-
nowska, prezes szczawnickiego oddziału 
TPSP. „W twórczości Heńka stykały się 
dwie sfery – sacrum, widoczne choćby 
w szopkach czy Madonnach z profanum 

– gdy rzeźbił diabły, demoniczne stworki 
albo górali. Niektóre prace Marka są po-
dobne, ale pracuje coraz bardziej nad wła-
snym stylem i jest na najlepszej drodze do 
jego osiągnięcia”. 

Wieczór uatrakcyjnił występ kolędowy 
i góralski Kapeli Zbójnickiej, w której na 
basach gra Marek Dziedzina.

Wystawa „Mistrz i Uczeń” dostępna bę-
dzie do zwiedzania  do 1 marca.

Organizatorem wystawy jest Grupa 
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica 
oraz Fundacja Andrzeja Mańkowskiego.

Alina Lelito

W rocznicę Powstania Styczniowego udostępniamy 
piękną kartę z Księgi Pamiątkowej Szczawnicy 
znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowe-

go w Krakowie. Autorem malunku jest powstaniec styczniowy, 
mieszkający w tamtym czasie w Szczawnicy, artysta malarz An-
toni Kozakiewicz. Poniżej malunku wpisy powstańców stycz-
niowych, którzy przebywali w Szczawnicy w 1902 r.

Izydor Karlsbad ur. r. 1844 w Warszawie, słuchacz szkoły 
wojsk, w Genuy i Cuneo, służył jako szeregowiec, następnie ka-
pitan w oddziale Langiewicza, Czachowskiego, Chmielińskiego 
i Bosaka. Walczył pod Chrobrzą, Grochowiskami, Grabowem, 
Stefankowem, Boryą, Rzeczniowem, Rusinowem, Ratajami, 
Blizinem, Rudnikami, Iłżą, Obiechowemi Opatowem, gdzie 
został rannym. Po powstaniu urzędnik Banku hip. we Lwowie, 
czynny w Towarzystwie uczestnik powstania z r. 1863/64.

Zygmunt Stanisław Drągowski ur. w r. 1843 w Ostrożu na 
Wołyniu. Jako pomocnik aptekarski pracował w organizacji 
rewolucyjnej powiatu Dubieńskiego. Aresztowany, siedział w 
więzieniu do 1864 r., w którym, jako austriacki poddany, był 
wydalony zagranicę.

Feliks Wiśniewski - dzierżawca uzdrowiska Szczawnica w l. 
1893 - 1909 - ur. w Krakowie, r. 1846, służył w żuawach Beche-
truna i w oddziale Czachowskiego. Walczył pod Miechowem, 
Stefankowem, Grabowcem, Ostrowcem i Rzeczniowem w ran-
dze podchorążego, a następnie porucznika. Później pracował 
w Lubelskiem w organizacji. Z wiosną 1864 został przydzielo-
nym do 8-go pułku Stopnickiego, pod dowództwem pułkowni-
ka Rębajły i walczył pod Opatowem, później pozostał w ran-
dze adiutanta majora Rozenbacha, aż do chwili wzięcia go do 
niewoli pod Sandomierzem. Zasądzony na ciężkie roboty, lecz 

wskutek starań dyplomatycznych, w kwietniu 1860 zwrócony do 
Krakowa, został wyrokiem sądu wojennego na Wawelu skazany 
na 6 miesięcy więzienia.

Ciekawostki  z Muzeum Pienińskiego
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Szkolny Przegląd Kolęd 2020 za nami. Eksperyment 

zakończenia dnia wywiadówek półrocznych wspólnym 
kolędowaniem udał się. Tradycyjne i mniej znane ko-
lędy zabrzmiały w sali gimnastycznej 23 stycznia, a 
o każdej z nich kilka słów wprowadzenia powiedzieli 
prowadzący: Kinga Moskalik i Kacper Koterba. Wystą-

pili zaproszeni Goście: Chór Dominanta z Pienińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Związek Podhalan, Orkiestra Dęta OSP 
w Szczawnicy, Rada Rodziców, uczennica LO w Krościenku oraz 
nauczyciele i uczniowie szkoły. Większość wykonań przygotowa-
no na lekcjach muzyki, często z udziałem instrumentów, na któ-
rych grali uczniowie. Zaangażowani byli wychowawcy klas, pan 
Roman Wiercioch oraz rodzice uczniów. Wystąpił także zespół 
muzyczny, który dzięki instrumentom zakupionym przez Radę 
Rodziców, ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań mu-
zycznych. Czasem odwiedza go na próbach pan Dyrektor, który 
wsparł grą na gitarze sceniczny występ. Dziękujemy panu Krzysz-
tofowi Czai ze szczawnickiego MOK, który nagłośnił cały kon-
cert. Nieoceniony jest też udział w całym wydarzeniu pani Anny 
Manowskiej oraz pracowników obsługi a także korpusu uczniów 
- wolontariuszy.

23 stycznia odbył się XLIV Wojewódzki Przegląd Młodych 
Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia-Florka w Białym 
Dunajcu. Nasza miasto reprezentowali: Klaudia Szczygieł, Mar-
tyna Ciesielka, Marcin Szczepaniak, Klara Słowik, Anna Ciesiel-
ka, Daria Waruś i Justyna Strama. Wszyscy pięknie recytowali 
wiersze pienińskich twórców ludowych, a wyróżnienia otrzymały: 
Klaudia Szczygieł z SP1 i Martyna Ciesielka z SP Szlachtowa w 
kategorii recytatorzy klas 0-3 oraz  Anna Ciesielka z SP1 w kate-
gorii recytatorzy klas 7-8. Gratulujemy!

Kolędowanie bez barier
W dniu 24 stycznia uczniowie zerówki gościli swo-

ich rówieśników z Ośrodka Rehabilitacyjno –Eduka-
cyjno -Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej. Celem 
spotkania było przełamywanie lęków przed kontaktami 

dzieci zdrowych z dziećmi posiadającymi deficyty rozwojowe, 
akceptacja dziecka niepełnosprawnego przez pełnosprawnych ró-
wieśników, kształtowanie w dzieciach postawy otwartości, wraż-
liwości i życzliwości wobec osób chorych i niepełnosprawnych. 
Innymi słowy pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie, 
nie wszyscy są w pełni sprawni, co nie oznacza, że są gorsi od 
pełnosprawnych.

Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 2 ze zniecierpliwieniem 
oczekiwały swoich gości. Jedne zaciekawione wypytywały, jacy 
są ich rówieśnicy, inne podekscytowane zerkały przez okno lub 
przygotowywały rysunki dla swoich niepełnosprawnych kolegów, 
pozostałe chętnie pomagały wychowawczyni przygotować mały 
poczęstunek. Szczawnickie dzieci bardzo ciepło przyjęły swoich 
kolegów z ośrodka w Ochotnicy i po krótkim powitaniu przez pa-
nią dyrektor oraz wzajemnym zapoznaniu natychmiast zaprosiły 
do wspólnej zabawy. Dzieci natychmiast znalazły nic porozumie-
nia i bawiły się zupełnie nie zważając na jakiekolwiek ułomności. 
Wychowankowie OREW w Ochotnicy również czuli się bardzo 
swobodnie w nowej grupie i z radością uczestniczyli w zabawach 
integracyjnych prowadzonych przez p. M. Tabasz.

Spotkanie pokazało, że uczenie społeczeństwa tolerancji i 
oswajanie z odmiennością powinno się zaczynać już od najmłod-
szych lat, aby w przyszłości zaowocowało wrażliwością na potrze-
by drugiego człowieka i chęcią pomagania mu.

WOŚP w Szczawnicy
30 wolontariuszy ze sztabu działającego przy SP nr 2 wyru-

szyło 12 grudnia o 9.00 rano na ulice Szczawnicy, Szlachtowej 
i Jaworek oraz Krościenka, aby kwestować w 28. Finale WOŚP 
2020. W tym roku WOŚP grała pod hasłem „Wiatr w żagle”. 
Uczniowie kwestowali na zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiego-
wej. Mimo chłodu wolontariuszom dopisywał dobry humor, bo 
pomaganie rozgrzewa serca. W szkole czekała na nich ciepła her-
bata. Dzięki hojności i życzliwości napotkanych ludzi w tym roku 
udało się zebrać 13977,99 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w 
tę piękną akcję, a ofiarodawcom za wsparcie i życzliwość. Pamię-
tajmy, że okazane dobro zawsze wraca.

 



STRONA   19

Nr 329  -  LUTY 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

XVI Koncert Kolęd i Pastorałek 
-19 stycznia 2020

W roku Św. Jana Pawła II oraz w 100. rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły, uczniowie naszej szkoły, której Patronem jest Św. Jan 
Paweł II, przygotowali tegoroczny koncert pod hasłem: ,,Objawiła 
się miłość Boża do nas”. Podczas koncertu można było wysłuchać 
fragmentów homilii z Pasterki w Bazylice Św. Piotra z 25 XII 
1997 r., którą odprawiał Jan Paweł II. Rozważane słowa przeplata-
ne były krótkimi scenkami bożonarodzeniowymi. Dzieci wcieliły 
się w rolę aniołków, pastuszków, Józefa, Marii, dzieci z różnych 
kontynentów, trzech króli oraz chór. W kościołach w Jaworkach 
i Szlachtowej rozbrzmiewały kolędy tradycyjne oraz współczesne 
pastorałki z wykorzystaniem dzwonków chromatycznych. W cza-
sie koncertu wszyscy zgromadzeni mogli zaśpiewać wraz z Janem 
Pawłem II kolędę ,,Oj, Maluśki, Maluśki”. Na zakończenie, w 
podziękowaniu za obecność, dzieci wręczyły pamiątkowe kartki, 
wykonane z własnych rysunków. Koncert dedykowany był rów-
nież wszystkim babciom i dziadkom w związku ze zbliżającym się 
ich świętem w podziękowaniu za miłość, cierpliwość i codzienne 
oddanie. Dziękujemy Panu Andrzejowi Dziedzinie - Wiwrowi, 
za obecność na naszych koncertach i ciepłe słowa. Dziękujemy 
rodzicom pomagającym w przygotowaniu strojów dla dzieci i or-
ganizacji koncertu. Dziękujemy za obecność wszystkim Przyja-
ciołom naszej szkoły!

Młodzież z seniorami

Seniorzy z Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób 
Starszych z Krościenka 27.01.2020 odwiedzili dzieci i młodzież w 
Szkole Podstawowej w Szlachtowej. Młodzi gospodarze przedsta-
wili gościom widowisko słowno-muzyczne pod kierownictwem 
Ewy Walkowskiej o istocie Świąt Bożego Narodzenia.

Było poważnie i wzruszająco, ale nie zabrakło też humory-
stycznych fragmentów. We wspólne śpiewanie kolęd włączyli się 
uczniowie szkoły, co było bardzo naturalnie ożywiło spotkanie. 
Ich odwiedziny zbiegły się z Dniem Babci i Dziadka, z tej okazji 
zostali oni obdarowani różami zrobionymi w szkole przez dzieci. 
To międzypokoleniowe spotkanie było prawdziwą lekcją pogody 
ducha.

EW/szkoła

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer- NIEBOROK -

Mioł mały Jaś iś do skoły
Ale mu sie nie basz kciało
Tata przyryftuwoł woły
Zaros z rona ino dniało

By zacióngnóńć nieboroka
Bo ton wcale sie nie zbiyroł
Wzioł przywiózoł sie do krzoka
I razo sie śnio łopiyroł

Cióngły woły z całe siły
Jak w lecie po ziomi sónki
Jaze wreście Boze Miły
Stargały do cna postrónki
Widzi Łociec nie da rady
Dumo - dumo Mocny Boze
Gowo ma nie łod parady
A wydumać nic nie moze

Wreście dziesi przed połednio
Znalos śpas na tego gada
Myśl to była straśnie przednio
Miost cióngnóńć - zapchom do zada

Zacół tak jak skómbinuwoł
Pusco podłóg Jasia wole
Nim sie Jasiu zmityguwoł
Calutki - ros dwa był w skole

Śmioli sie tys poto śniego
Wspominajónc mu te woły
A strasyli nio kozdego
Jak fto nie kcioł iś do skoły
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Orły, guziki i klucze
Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szlachtowej już niejeden 

raz zapraszało na spotkania z ciekawymi osobami. 30 stycznia br. 
otworzyło swe podwoje dla wszystkich chętnych, którzy pragnęli 
się spotkać z dyrektorem Muzeum Katyńskiego – oddziału Marty-
rologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – p. Sławo-
mirem Frątczakiem.

Zacnego gościa oraz wszystkich przybyłych przywitała dyrek-
tor Muzeum Pienińskiego Barbara Węglarz. Szczególną okazją 
do spotkania stała się tegoroczna 80 rocznica mordu katyńskiego, 
tym bliższa mieszkańcom Szczawnicy, że wśród ofiar znalazło się 
trzech mieszkańców naszego miasta: Antoni Zachwieja, Jan Ma-
stalski oraz Franciszek Tadeusz Chełmecki. Na spotkaniu obec-
ni byli m.in. członkowie rodzin dwóch pierwszych, rodowitych 
szczawniczan.

Dyrektor Frątczak przybliżył tło historyczne epoki i kontekst 
dziejowy mordu oficerów Wojska Polskiego i służb mundurowych 
- jeńców obozów w Katyniu, Ostaszkowie i Starobielsku, w kwiet-
niu 1940r., kiedy to zbrodnia ta zaistniała jako fakt. Wskazał też 
na prawdopodobne przyczyny zbrodni katyńskiej m.in. brak sza-
cunku dla życia ludzkiego, dla jednostki, w świadomości narodu 
rosyjskiego i jego przywódców, co spowodowało łatwość złamania 
konwencji genewskiej dobrego traktowania jeńców wojennych czy 
też chęć odwetu  na Polakach za przegraną wojnę 1920r. i śmierć 
żołnierzy radzieckich. Fakt, że jeńcy trafili „pod opiekę” nie sądu 
czy władz wojskowych, ale NKWD, też świadczy, iż ich los był z 
góry przesądzony. Pakt Ribbentrop – Mołotow o współpracy Niem-
ców z ZSRR spowodował, iż naród polski stał się wrogiem dla obu 
stron, a wroga najlepiej zniszczyć likwidując jego elity, by stał się 
narodem podbitym i uległym. Została udokumentowana śmierć 22 
tysięcy ofiar katyńskich.

Gość pokazał także na slajdach jak tworzyło się Muzeum Ka-

tyńskie, najpierw w Fortach na Sadybie - otwarte w grudniu 1992r., 
a potem przedstawił projekt i realizację budowy Muzeum w nowej 
siedzibie w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej, wg projektu Jerze-
go Kaliny. Prace przy adaptacji budowli i terenu, wartości 88 mln. zł 
(z czego 8 mln zł przypadło na wyposażenie Muzeum)  rozpoczęły 
się 10 września 2013r. , a uroczyste otwarcie nastąpiło 17 września 
2015r. Dyrektor Frątczak pokazał, co znajduje się w muzeum, m.
in. eksponaty wykopane z dołów śmierci (w czym także sam brał 
udział w 1991r.), listy, tablice z  nazwiskami pomordowanych, nie-
śmiertelniki... 

Muzeum Katyńskie, choć jest miejscem doskonale przygoto-
wanym i dostosowanym do przybliżania martyrologicznego frag-
mentu XX.wiecznej historii Polski, jest słabo uczęszczane. Może 
dzięki takim spotkaniom, jakie miało miejsce pod koniec stycznia 
w Muzeum Pienińskim, i w 80. rocznicę mordu katyńskiego, zosta-
nie ono bardziej rozpropagowane i częściej odwiedzane? Dyrektor 
Sławomir Frątczak serdecznie zaprasza do Warszawy – ul. Jana Je-
ziorańskiego 4 (Cytadela Warszawska).

 Alina Lelito

Od 14 grudnia 2019r. do 10 marca br. 
w nowym budynku wystawienniczym, 
należącym do Muzeum Pienińskiego w 
Szlachtowej, czynna jest wystawa zatytu-
łowana Ewa Polak – Trajdos i Marian 
Romuald Polak – twórczość. Znalazło się 
na niej część prac, z ok. 200 ofiarowanych 
przez prof. Tadeusza Trajdosa Muzeum kil-
ka lat temu, a będących dziełem jego matki 
i dziadka. Profesor Trajdos jest  history-
kiem mediewistą, doktorem habilitowany 
nauk humanistycznych, profesorem Mazo-
wieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Pedagogicznej w Łowiczu, pracownikiem 
naukowy Instytutu Historii PAN, od 2010 
profesor w IH PAN, znanym miłośnikiem i 
popularyzatorem tematyki Spisza.

Na ekspozycji prezentowane są więc 
akwarele, tempery, oleje Mariana Romual-
da Polaka przedstawiające pejzaże, widoki 
miasta, drzewa, bukiety kwiatów i liści, 
pastele o tematyce sakralnej, a także mi-
tologicznej oraz akwaforty, litografie i sta-
loryty oraz szkice o różnorakiej tematyce, 
w tym także akty. Uwagę zwracają piękne 

autoportrety artysty wykonane 
różnymi technikami malarskimi. 

MARIAN ROMUALD POLAK 
(1887 – 1966) artysta – malarz i 
grafik (sztycharz), był jednym z 

twórców polskiego znaczka pocztowego.
Z dzieł Ewy Polak  - Trajdos, obok prac 

malarskich: akwareli, pasteli, obrazów 
olejnych  na wystawie znalazły się także 
rzeźby w glinie zarówno z kręgu sacrum, 
jak i profanum. Wzrok przyciąga ikona z 
lat 70. XX wieku, będąca rekonstrukcją 
ikony św. Filipa Apostoła, która niegdyś 
znajdowała się w ikonostasie jaworczań-
skiego kościoła, a po jego kompleksowym 
odnowieniu, trafiła 
do zbiorów Muzeum 
Pienińskiego. 

EWA POLAK - 
TRAJDOS (1923 
-1979) dr historii 
sztuki, badaczka 
sztuki gotyckiej w 
Małopolsce  i na 
Spiszu, odkryła dla 
nauki dorobek dwóch 
wielkich twórców: 
rzeźbiarza i malarza 
Jakuba z Sącza oraz 
Mistrza Maciejowic-

kiego autora ołtarzy malowanych. Zajmo-
wała się też twórczością plastyczną: ma-
lowała obrazy (tematy religijne, pejzaże, 
martwe natury) i rzeźbiła w glinie, potem 
wypalanej i glazurowanej lub polichromo-
wanej.

Na ekspozycji można zapoznać się z 
bardziej szczegółowymi życiorysami oby-
dwojga artystów, autorstwa prof. Tadeusza 
Trajdosa. Wystawę warto zobaczyć, by po-
znać niezwykle ciekawe prace utalentowa-
nej, wielopokoleniowej rodziny Trajdosów 
oraz zachwycić się bogactwem prezento-
wanych przez nich technik i tematów.

Alina Lelito

Ewa Polak 
– Trajdos i Marian Romuald Polak 
– twórczość w Muzeum Pienińskim
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Życie na biegunach

REMONT ŻYCIA
Na drewnianej, starej jak świat, podłodze leżą trzydzieści czte-

ry paczki z Ikei i pewnie mają niezły ubaw widząc nasze przera-
żenie. Ikea jest super, wie o tym każdy, kto choć raz wybrał się 
tam na zakupy, wypchał drobiazgami, stoliczkami, lampionikami 
za jedyne 4,99 błękitną i wielką, jak ocean torbę, a ostatecznie 
stanął jak wryty przy kasie modląc się, by w panice nie zapo-
mnieć czterech cyferek układających się zgrabnie w PIN. Ikea jest 
super, zwłaszcza jak po kilkugodzinnym, niedzielnym spacerze w 
oparach potu można odetchnąć w przydługiej kolejce z cieknącą 
ślinką na widok brązowych, jak psia kupka pulpecików w towa-
rzystwie pluszowego puree. Do Ikei jedzie się trochę jak do rodzi-
ny na święta, z wyobrażeniem idealnym, listą życzeń i marzeń, z 
planami na przyszłość i nowy salon, z pragnieniem nowej sofy, 
która przecież może zmienić cały świat. Do Ikei wchodzi się z 
głową pełną pomysłów i nadziei, z tęsknotą za ciepłem rodzinnego 
domu, z wielką wiarą w siebie i mocą podejmowania dojrzałych 
decyzji.  W końcu, jak się wie, jaką chce się mieć kuchnię, to 
już przecież coś. Wchodząc przez obrotowe drzwi i zostawiając za 
sobą szaro-bury świat w oczy od razu kłuje zaaranżowany pięknie 
święty spokój, beztroska, żurnalowa rodzinka, designerskie krze-
sło, dziecięcy pokoik w ferii barw. Istna radość, zero trosk. Space-
rując alejkami między pachnącymi skandynawską nowością me-
blami, można się zatracić, można dać się ponieść melancholii, albo 
wielkiej euforii na widok najtańszej z lamp. Można spacerować za 
rękę albo gęsiego, jeśli akurat, czyli właściwie zawsze, nie pozwa-
la na romantyczny spacer spragniony konsumpcji dziki tłum. Jak 
miło położyć zmęczoną wizjami nowego wnętrza głowę na sprę-
żystym jak guma balonowa materacu, który uzdrowi każde plecy 
i każde małżeństwo. Cudownie jest wtulić ramiona w aksamitny 
fotel i zmrużyć na chwilę powieki niczym podczas popołudniowej 
drzemki przy kominku. Przy odrobinie wyobraźni i odporności 
na otaczający zgiełk można nawet uwierzyć, że taki fotel jest w 
stanie otulić nas czymś, czego szukamy od lat. Och jaki piękny 
jest ten nie nasz świat, ten na wyciągnięcie ręki, albo kredytowej 
karty. Pakujemy więc co się da, na co nas tylko stać i układamy na 

metalowych wóz-
kach po sufit auta, 
po czubek głowy, 
po horyzont. Prze-
wijamy się przez 
strefę porządku, 
kont ro lowa nego 
nieładu i pozornego 
absolutu i wędru-
jemy grzecznie po 
strzałach do celu, 
do kas.

Czasami wresz-
cie spełnieni, cza-
sami z niedosytem zostawiamy w końcu gdzieś w tyle błękitno 
żółte magiczne chwile, jak zostawia się rodzinny dom. Idziemy 
grzecznie w wyznaczonym kierunku bogatsi o nowe wizje, szafę, 
szorstki jak wąs taty dywan i miękki jak włosy mamy pled. Z 
otchłani odhaczonych marzeń wyrywa nas niepokój i trzask. Ktoś 
nerwowo uderza drzwiami, ktoś krzyczy na kogoś innego, że kła-
dzie święty karton wspak. Ktoś komuś zastawił drogie auto, ktoś 
czerwony ze złości jak ketchup z hot-doga krzyczy na dziecko, 
które jeszcze nie wie, co to Ikea Family.

Siedzimy zdyszani w busie w kolorze owoców dzikiej róży 
popijając kawę tanią jak barszcz. Ja przyglądam się eleganckiej, 
zadbanej kobiecie w kaszmirowym płaszczu, jej niesamowicie 
alabastrowym policzkom, kiedy zauważam, że po jednym spływa 
perłowa łza. Jej przystojny jak aktor filmowy mąż między karto-
nami i lampami wierzga się jak dziki koń. Coś mruczy pod nosem, 
coś szepcze złośliwe, że ona zawsze wie lepiej, a on nie odróżnia 
kolorów, że jest nieudacznikiem życiowym, kawałkiem chama, że 
go nie ma wtedy, kiedy być powinien, że co z niego z facet, jak na-
wet nie wie, jak do lśniącego purpurą auta włożyć szezlong, lampę 
oraz długi i niemy jak droga powrotna - stół.

Nam jakoś udaje się przebrnąć przez tę idyllę bez większych 
emocjonalnych strat. Może dlatego, że nie jesteśmy małżeństwem, 
ani nawet rodziną? Może dlatego, że lubimy się mimo różnych gu-
stów, zarysowanych szafek, ukruszonych kafelków, ogołoconego 
konta, mimo ciągle pustego salonu i kuchni pełnej wad.

Kasia Kołodziejska

„Perła” na podium

Sześciu uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Perła” w Szczawnicy wzięło 
udział w I Igrzyskach Wspinaczkowych dla 
osób z niepełnosprawnością, do których 
zgłosiło się ok.180 osób z całej Polski. Or-
ganizatorem zawodów był p. Miłosz Nycz 
– instruktor wspinaczkowy, który pozyskał 
dodatkowe środki od sponsorów na organi-
zację imprezy.  Zawody rozegrane zostały 
14 stycznia br. w hali wspinaczkowej AVA-
TAR Centrala Ruchu w Krakowie i zostały 
skierowane do osób, które posiadają dia-
gnozę o zaburzeniu rozwojowym (spek-
trum autyzmu, zespół Aspergera, zespół 
Downa) lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności intelektualnej lub fizycznej. Celem 
wydarzenia była integracja oraz współza-
wodnictwo osób z niepełnosprawnością z 
różnych środowisk oraz ośrodków przez 
wspólne uprawianie wspinania.

Dla zawodników przewidziane zostały 
trzy konkurencje wspinaczkowe, dosto-
sowane dla osób z niepełnosprawnością: 
wspinaczka na trudność, wspinaczka na 
czas, bouldering; dla uczestników strefy 
wolnego wspinania – dwie drogi wspinacz-
kowe (bardzo łatwa i łatwa), atrakcje lino-
we, nauka wiązania węzłów, poznawanie 
sprzętu wspinaczkowego, gry i animacje 
związane ze wspinaczką.

Szczawnicką placówkę w 
ww. zawodach reprezentowali: 
Dariusz Ciesielka, Kinga To-
karczyk i Piotr Koterba z ŚDS 
oraz Anna Piszczek, Sebastian 
Olszewski i Celina Liptak z 
WTZ. Właśnie ostatnia zawod-
niczka zdobyła III m. w kate-
gorii kobiet starszych i stanę-
ła na podium. Nasza drużyna 
pojechała na zawody wraz ze 
swymi paniami rehabilitantka-
mi i opiekunkami – pp. Agatą 

Wróbel i Anitą Gąsienicą – Piszczek, któ-
re podkreśliły, iż igrzyska były doskonałą 
okazją do spotkania się i integracji osób z 
niepełnosprawnością oraz promocji sportu 
i zdrowego trybu życia. W przyszłym roku 
„Perła” na pewno wyśle swoich reprezen-
tantów na II edycję igrzysk! Gratulujemy 
sukcesu naszej medalistce i całej ekipie!

Red.
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Szczyt Schilthorn – z wizytą u Agenta 007

Powitanie Nowego Roku chcieliśmy uczcić w wielkim stylu. 
Jako, że w tym czasie byli u nas z wizytą nasi przyjaciele, to po-
wód ku temu okazał się być jeszcze bardziej szczególny. A do tego 
prognoza pogody w wysokich górach zapowiadała się bajecznie! 
Idealnie więc by wejść w Nowy Rok w przepięknej zimowej sce-
nerii. Po prostu lepiej nie można było sobie tego wymarzyć…

W Nowy Rok wstajemy trochę się ociągając ale już z przygo-
towanym planem wjechania kolejką na szczyt Schilthorn, poło-
żony w Berner Oberland w Alpach Zachodnich. Jest to całkiem 
ciekawa góra, na której czubku znajduje się panoramiczna a do 
tego kręcąca się całe 360o restauracja Piz Gloria, położona na 
wysokości 2970 m n.p.m. Z niej podziwiać możemy otaczają-
ce nas inne alpejskie szczyty ze sztandarowymi Eiger, Mönich 
i Jungfrau na czele. Co więcej Schilthorn zawdzięcza swoja sła-
wę Agentowi 007, który zaznaczył tutaj swoją obecność w filmie 
„W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości” z 1969 roku. To właśnie 
na potrzeby produkcji filmu wybudowano tam lądowisko dla he-
likopterów, które teraz pełni funkcję tarasu widokowego. Masyw 
Schilthorn i okolice to także raj dla narciarzy, których baza wy-
padowa znajduje się w Mürren. Znajdziemy tam trasy o różnym 
stopniu trudności a dla zaawansowanych uciechą na pewno będzie 
zjazd z samego szczytu czarna trasą.

Niestety z powodu awarii kolejki w Nowy Rok nie udaje nam się 
wjechać na sam szczyt góry. Następnego dnia zbieramy się wcze-
śnie i we mgle ciągnącej się znowu aż prawie do Lautenbrunnen 
docieramy ponownie do Stechelberg. Godzinę mamy dobrą ale i 
osób w kolejce do gondoli jest co nie miara! Narciarze, turyści i 

wszędobylscy Azjaci… . Znowu pojawiają się u nas wątpliwości, 
czy na pewno dziś dostaniemy się na sam szczyt… . Jedziemy! 
Jak na złość na tablicy informacyjnej po raz kolejny wyświetla się 
awaria dokładnie tej samej kolejki co wczoraj. Tylko nie to! Tro-
chę zestresowani docieramy do Mürren i tam na szczęście idzie 
już gładko. Awarii już nie ma i w miarę szybko dostajemy się do 
Birg ( 2667 m n.p.m.), przedostatniej stacji kolejki. Już tu wido-
ki są po prostu bajeczne! Ostatnia przesiadka i pojawiamy się na 
szczycie Schilthorn! 

Cudo! Jesteśmy mega uradowani! 
Zjeżdżając w dół co stację wysiadamy i plątamy się po oko-

licy. Super atrakcje dla turystów przygotowane są na stacji Birg. 
Dostępna jest tam do przejścia Trill Walk i Skyline Walk. Nasz 
Czarek jest zachwycony chodzeniem po linie nad przepaścią, 
szklaną ścieżką i przejściem przez tunel zrobiony z drucianej siat-
ki! My po części również.

Te kst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.pl

Styczniowe wydarzenia w TPSP

W styczniu mieliśmy przyjemność gościć po 
raz drugi w galerii TPSP na ul. Zdrojowej 2 duet 
Vis a Vis z Nowego Sącza. Tym razem wysłucha-

liśmy koncertu kolęd. Była to jednocześnie okazja do promowania 
ich nowej płyty z utworami związanymi z okresem świąt Bożego 
Narodzenia pt. ,,….my tu z kolędą”. Koncert odbył się 10 stycz-
nia i doskonale wpisał się w atmosferę poświątecznych spotkań 
kolędniczych. Duet tworzą Katarzyna Chruściel- śpiew i gitara 
i Rafał Gondek- śpiew, gitary i harmonijki. W repertuarze zna-
lazły się głównie kolędy własnego autorstwa jak i dobrze znane 
w tradycji ,,Mizerna cicha”, ,,Jezus malusieńki” , ,,Wśród nocnej 
ciszy”. Duet tworzy nastrojową, klimatyczną muzykę i wprowa-
dza własną narrację, nawiązując kontakt z publicznością, co stwa-
rza sympatyczną i kameralną atmosferę. Teksty autorskie to nie 
tylko odwoływanie 
się do tradycji, ale 
przede wszystkim 
współczesne spoj-
rzenie na dobrze 
znany temat. To 
współczesne realia 
i ciekawa adora-
cja Bożego Naro-
dzenia. Dlatego z 
przyjemnością wy-
słuchaliśmy me-

lodyjnych kolęd głoszących radosną nowinę o narodzinach Zba-
wiciela. Mamy nadzieję, że doczekamy się kolejnych występów 
sympatycznego duetu w gościnnych progach naszej galerii.

 
O jedną kondygnację wyżej w Małej Galerii Eglander Caffe, 

tuż nad  naszym lokalem, członkowie szczawnickiego oddziału 
TPSP prezentowali swoje prace na zbiorowej wystawie inicjując 
kolejny rok działalności Towarzystwa. W styczniowej wystawie 
brali udział: Anna Madeja, Joanna Dziubińska, Anna Spodnik, 
Irena Aksamit, Maria Lizoń-Śliwa, Jadwiga Łuczak, Marek 
Dziedzina, Zofia Drążkiewicz, Anna Niezgoda, Grzegorz Za-
chwieja, Adam Michałczak, Jan Niezgoda i Anna Malinow-
ska.  Chociaż od lat można oglądać ich prace w gościnnej galerii 
to jednak zawsze warte są  obejrzenia i zakupu. Mogą być dosko-
nałym okolicznościowym prezentem. Są dziełem lokalnych twór-
ców, a ponadto promują region pieniński i jego kulturę. Życzymy 
wszystkim twórcom naszego oddziału udanego i twórczego no-
wego roku.
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Traktacik 
o roślinnych woniach

Kwiaty większości roślin 
mają nie tylko niezwykłe 
kształty i odznaczają się 
wspaniałymi barwami, ale 
także pięknie pachną, jak 
choćby róże, zwane królo-

wymi wonności. Jednakże bogini Flora nie 
wszystkie rośliny lubi jednakowo. Niektóre 
wyróżniła darując im piękny zapach, inne 
„pokrzywdziła” przydając im wonie, delikat-
nie mówiąc, nieprzyjemne. Oto kilka przykła-
dów takich pokrzywdzonych roślin. 

Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus ti-
tanum) – zwykle zakwita po kilku latach, a 
gdy już przyjdzie odpowiedni moment wydaje 
pojedynczy kwiatostan o wadze do 50 kg(!), 
osadzony na wysokiej łodydze, dochodzą-
cej nawet do 3 m wysokości. Ze względu na 
powalający smród jaki wydziela, nazywane 
bywa  trupim kwiatem. Roślinę odkrył włoski 
botanik Odoardo Beccari w 1878 r. w lasach 
deszczowych Sumatry. Ten sam botanik od-
krył w Sarawaku, największym obecnie stanie Malezji, położonym 
w północnej części wyspy Borneo, gatunek storczyka, nazwany 
na jego cześć Bulbophyllum beccari. Jest to roślina o kwiatostanie 
złożonym z setek niepozornych, małych, żółtawych kwiatów, cuch-
nących niemiłosiernie, jak gnijące mięso. Sam odkrywca orzekł, 
że wonieją jak „tysiąc martwych słoni”. Gdy w końcem XIX w. 
obydwie te rośliny zostały sprowadzone do Kew Gardens (ogrodu 
botanicznego w Anglii), córka dyrektora ogrodu, malarka Matyl-
da Smith, ambitnie postanowiła je namalować (fotografowanie nie 
było jeszcze nazbyt rozpowszechnione). Nieszczęsna niewiasta, w 
trakcie wykonywania podobizn cuchnących obiektów zapadła na 
zdrowiu i… nie zdołała dzieła dokończyć. Inny niemile pachnący 
storczyk to himantoglossum cuchnące (Himantoglossum hircinum), 
zwane też storczykiem jaszczurczym ze względu na podobieństwo 
kształtu kwiatów do tych gadów. Ma najbardziej rozległy zasięg 
spośród wszystkich przedstawicieli swego rodzaju. Występuje 
głównie w basenie Morza Śródziemnego, ale sięga na północy po 
Wielką Brytanię i Niemcy. Wydziela zapach… kozła.

Trudno nie wspomnieć o roślinie rosnącej w puszczy tropikalnej 
Borneo i Sumatry, mającej największy na świecie pojedynczy kwiat 
o średnicy do 1 metra (czerwony z żółtymi cętkami). Kwitnie przez 
kilka dni i wtedy śmierdzi z odległości kilkunastu metrów niczym 
gnijące mięso. To pasożyt, który atakuje korzenie jednej z lian z 
rodzaju Tetrastigma. Nazywa się raflezja Arnolda (Rafflesia arnol-
dii), a została odkryta w 1818 r. przez angielskiego podróżnika dok-
tora Josepha Arnolda. Na odmianę australijski krzew, wysoki na 
5-6 m, grewilla (Grevillea leucopteris), wytwarza wiele wspania-
łych żółtobiałych kwiatów. Niestety, ich zapach przypomina smród 

starych, przepoconych skarpetek. Dlatego jedna z angielskich nazw 
to „old socks” (stare skarpetki). Jedna z roślin rosnących w lasach 
angielskich, o ładnych fioletowych i białych kwiatach, to Iris foeti-
da czyli kosaciec cuchnący. Nazwa wzięła się stąd, że te zachwyca-

jące kwiaty pachną zgoła mało zachwycająco, 
aczkolwiek zdania na ten temat są podzielone. 
I tak, jedni twierdzą, że to zapach pieczonej 
wołowiny (a więc do zniesienia), a inni, że 
przypalonej gumy albo nadpsutego mięsa (to 
już gorzej).

Na koniec poniuchajmy jak pachną zgnie-
cione liście ciemiernika cuchnącego (Hellebo-
rus foetidus) z Anglii oraz skupni cuchnącej 
(Symplocarpus foetidus) z podmokłych tere-
nów wschodniej części Ameryki Północnej. 
W obydwu wypadkach wydzielają one woń 
podobną do zapachu skunksa, a więc niewąt-
pliwie ostrą i nieprzyjemną.

Niemiłe zapachy roślin to temat może nie 
nazbyt atrakcyjny, ale warto zdawać sobie 
sprawę, że przykre dla ludzkiego nosa wonie 
w większości służą wymienionym roślinom do 
tego, co w życiu każdego żywego organizmu 
najważniejsze – do skutecznego rozmnażania, 
poprzez przynęcanie różnych, zwykle owa-
dzich, zapylaczy, którym owe wonie są… miłe. 

Dziwidło olbrzymie
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           zaprasza na
      W SZCZAWNICY - JABŁONCE
CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP

  
    SZCZAWNICA - JAWORKI BIAŁA WODA  

11:00 – Otwarcie Biura Zawodów (wydawanie pakietów 

startowych do godz. 11:30), 13.30 – Występ grupy rekonstrukcyjnej, 

13:15 – Ceremonia wręczenia nagród, 

12:30 – Start biegu na dystansie 5 km, 

12:00 – Start biegu na dystansie 1963 metrów 

14.00 – Zakończenie.  

Niedziela, 1 marca 2020r. Szczawnica, Jaworki - 

Biała Woda

11:30 – Otwarcie Biegu, wystąpienia zaproszonych 

gości, 

13:30 – Poczęstunek, 

   
    O godz. 9:00 Msza św.  w Kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Jaworkach w intencji Żołnierzy Wyklętych


