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Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

- JAK KARZEŁEK -

Ej co by to cłowiek
 i nie jono w mowie
Umioł sobie furgać
 tak jako ptoskowie

Lotoł by se lotoł
 wysoko pod chmury
Noi świat caluśki
 łobziyroł hoń z góry

Dziwuwali by sie
 ludzie - ejze mili
A moze by i tys
 wielce zozdrościli

A jo byf se lotoł
 niby jak jaskółka
Do góry i na dół
 abo do łokółka

Jaze do znudzonio
 nad swiato kołuwoł
Z wysokości lotu
 byf sie nio cuduwoł

Ale coze z tego
 nimom jo skrzydełek
Po świecie nie lotóm
 chodzo jak karzełek

Wręczenie nagrody w XX Ogólnopolskim 
Konkursie Papieskim

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Od narodzin do świętości – 
obraz z życia Św. Jana Pawła II zorganizowanego przez Komendę Główną OHP, 
Małopolską WK oraz Hufiec Pracy w Wadowicach dobiegła końca. Wśród 389 
nadesłanych prac główna nagroda w kategorii fotografia powędrowała do naszego 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce. I miejsce w tej 
kategorii zdobyła wychowanka Juliana Cotachaci Lema, swoją niezwykłą i wymow-
ną fotografią pt. Jeszcze będzie pięknie tylko załóż wygodne buty.

Nagroda ta, ma szczególne znaczenie, ze względu na jubileuszowy rok 2020, 
ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Świętego Jana Pawła II. 
Tegoroczna edycja konkursu wpisała się w obchody 100. rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II. Stała się hołdem złożonym naszemu Patronowi. Jego 
celem było przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych 
wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II. Uroczyste wręczenie nagród ze 
względu na pandemię przebiegło inaczej niż dotychczas. 

21 maja nasze Centrum, jako 
pierwsze, osobiście odwiedził 
Komendant Główny Ochot-
niczych Hufców Pracy, Pan 
Bogdan Ścibut w towarzystwie 
Wojewódzkiego Komendanta, 
Pana Krzysztofa Świerczka. 
Zaproszonych gości przywitał 
Dyrektor Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Szczaw-
nicy- Jabłonce, Pan Jan Jurek.  
Spotkanie rozpoczęło się od 
ulubionej pieśni św. Jana Pawła Ii, czyli Barki oraz krótkiej prezentacji dotyczącej 
Papieża- Jana Pawła II. Komendant Główny OHP wraz z Wojewódzkim Komendan-
tem osobiście pogratulowali sukcesu laureatce i wręczyli nagrodę oraz podziękowali 
za trud pracy włożony w wychowanie młodzieży. Gratulacje otrzymała także pani 
wychowawczyni, Anna Marzec, która od lat zajmuje się prowadzeniem fotograficz-
nego koła w naszej jednostce opiekuńczo- wychowawczej. Sukces naszej wycho-
wanki to duże wyróżnienie i radość dla nas wszystkich, bowiem poziom konkursu 
jest wysoki.

Był to wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, także dla laureatki, która przybyła 
osobiście, by odebrać gratulacje i nagrodę główną w kategorii fotografia. Po spo-
tkaniu Komendant Główny OHP wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP oraz 
Dyrektorem CKiW w Szczawnicy- Jabłonce udali się pod Pomnik Papieski nad Du-
najcem, by złożyć wiązankę, ku pamięci św. Jana Pawła II. 

„Nie lękajcie się” słowa, którymi rozpoczął swój pontyfikat Jan Paweł II, niech 
pozostaną z nami na wieki. Odszedł człowiek ogromnej wiary w Boga i człowieka. 
Nigdy nie zwątpił, nigdy nie zrezygnował z walki o człowieka, nigdy nie zrezygno-
wał ze swoich zasad, które przekazywał gdziekolwiek się znalazł. Pozostawił nas z 
tym wszystkim, czym żył i czego nauczał. Teraz tylko od nas zależy, czy będziemy 
potrafili, na miarę każdego z nas, Jego naśladować. Dzielmy się zatem z całym świa-
tem tą siłą nadziei, którą zostawił nam jako swoje dziedzictwo. Zwłaszcza w tym 
trudnym czasie. Pamiętajmy zawsze słowa św. Jana Pawła II i miejmy je w sercu:

 Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i 
nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Pro-
szę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali 
zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją 

znajdowało, abyście od Niego nigdy 
nie odstąpili, abyście nigdy nie utra-
cili tej wolności ducha, do której On 
„wyzwala” człowieka, abyście nigdy 
nie wzgardzili tą Miłością, która jest 
„największa”, która się wyraziła 
przez Krzyż, a bez której życie ludz-
kie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Opr. Kierownik Internatu
Katarzyna Mastalska
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Szczawnica,  02 czerwca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 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 02 czerwca  2020 r. do  23 
czerwca 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
1. działka ewid. nr 239/1 o powierzchni 0.2171 ha położona w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na 

okres 3 lat
2. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni ok. 0.0010 ha położonej w Szczawnicy na osiedlu Dwudziestolecia na okres 3 lat
3. działki ewid. nr 1112/11 o powierzchni 0.0187 położonej w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem na okres 3 lat

Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy, podjęte 
na XXII zwyczajnej sesji w dniu 28 maja 2020 roku

Nr XXII/137/2020 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXII/138/2020 w sprawie ustanowienia służebności dro-
gi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr XXII/139/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXII/141/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2020,

Nr XXII/142/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Nr XXII/143/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2020,

Nr XXII/144/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2020,
Nr XXII/145/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020,
Nr XXII/146/2020 w sprawie przekazania skargi do rozpatrze-

nia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
Nr XXII/147/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 11 

lutego 2020 roku, 
Nr XXII/148/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 21 

lutego 2020 roku, 
Nr XXII/149/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 27 

lutego 2020 roku, 
Nr XXII/150/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 3 

marca 2020 roku, 
Nr XXII/151/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 3 

marca 2020 roku, 
Nr XXII/152/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 13 

kwietnia 2020 roku, 
Nr XXII/153/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 20 

kwietnia 2020 roku, 
Nr XXII/154/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 24 

kwietnia 2020 roku.

I Plebiscyt 
na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 

– Najpiękniejsza Gmina 
Miejsko-Wiejska

Szczawnica wzięła udział w I Plebiscycie na Najpięk-
niejszą Gminę Małopolski – Najpiękniejsza Gmina Miej-
sko-Wiejska. Do niedzieli 17 maja, a dokładniej do godziny 
21 można było oddawać głosy i wybrać cztery gminy z po-
wiatów bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, myśle-
nickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego oraz wa-
dowickiego, które awansują do finałowego głosowania (29 
czerwiec – 12 lipiec). Głosowanie odbywało się za pośred-
nictwem portalu M jak Małopolska. Każdy mógł oddać głos 
raz na 24 godziny.

W plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Miejsko-Wiejską 
podzielono Małopolskę na cztery regiony. 

Pierwszy region to gminy miejsko-wiejskie z powiatów 
bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, myślenickiego, 
nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego oraz wadowickiego: 
Andrychów, Brzesko, Czchów, Dobczyce, Kalwaria Zebrzy-
dowska, Maków Podhalański, Myślenice, Nowy Wiśnicz, 
Rabka-Zdrój, Sułkowice, Szczawnica i Wadowice.

Szczawnica zajęła II miejsce w rankingu Najpiękniej-
szych Gmin Miejsko-Wiejskich w Małopolsce.

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Szczawnicy  
zachęcamy do głosowania w finale plebiscytu na nasza 
urokliwą miejscowość. Głosować można raz na dobę  w dniach 
29 czerwca-12 lipca 2020r. na portalu mjakmalopolska.pl
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1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to este-
tyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy:
 I kategoria :
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,
 II kategoria :
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzin-

nych zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź 
przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawi-
ciela UMiG  Pani Jolanty Poręby nr tel: 18 262 2203 
wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2020r.

Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesła-
nie fotografii posesji na adres e-mail: 

 geodezja@szczawnica.pl

4. Ocena wyników: 
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :

• dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.

5. Skala ocen : od 1-10 punk-
tów za:
• dobór i różnorodność kwia-
tów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość

6. Termin rozstrzygnięcia: 
Komisja Konkursowa w 

okresie od 16.06.2020 r. do 
30.09.2020 r. dokonywać 
będzie oceny posesji, a usta-
lenie wyników nastąpi w  
terminie do 15 października 
2020 r.

7. Nagrody:
I kategoria:
- prywatne posesje przy bu-

dynkach jednorodzinnych

I miejsce   1.500,00 zł
II miejsce      800,00 zł
III miejsce      500,00 zł
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzin-

nych i wielorodzinnych
I miejsce    1.000,00 zł
II miejsce       600,00 zł
III miejsce       400,00 zł
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady 

Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2020 r. w 
zależności od terminu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komi-
sja Konkursowa.

10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bez-
pośrednio związane z Organizatorem niniejszego 
konkursu.

11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wy-
łącznie do Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Grzegorz Niezgoda

REGULAMIN  KONKURSU  NA  NAJPIĘKNIEJSZE  
UKWIECENIE POSESJI  PRYWATNYCH  

PRZY  BUDYNKACH  JEDNORODZINNYCH NA  TERENIE  
MIASTA  I  GMINY  SZCZAWNICA  W  ROKU  2020
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JAK TRZYMA SIĘ PUTW?
Szczególny czas, jakiego ostatnio doświadczamy, zmu-

sił nas do pozostania w domu i refleksji -  co dalej? kiedy 
będzie normalnie, jak dawniej? Na pewno wielu członków 
naszego uniwersytetu zadaje sobie takie pytania.  Nie wiadomo, 
kiedy nasz Uniwersytet zacznie normalnie funkcjonować. Tyle 
dziedzin życia zostaje „odmrożonych”, a w dalszym ciągu nie ma 
nadziei na spotkania, systematyczne zajęcia, wspólne inicjatywy 
nas, seniorów. Młodzi ludzie zasugerują prowadzenie działalno-
ści on line, e-learningowe metody  edukacji. Obecnie wydaje się 
to takie oczywiste i efektywne. Nie jest to takie proste z pozycji 
seniora, dla którego technologia informatyczna nie zawsze jest je-
dynym oknem na świat, bo lubi przebywać z ludźmi i nie zawsze 
sprawnie obsługuje multimedia. 

A może jednak uda mi się zachęcić szczawnickich seniorów, 
słuchaczy i sympatyków PUTW do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej?

Prof. Ludwik Frey, z którym mieliśmy spotkać się na prelekcji  
w maju, zaproponował zamieszczenie swojego wykładu i przy-
gotowanej do niego prezentacji na stronie Pienińskiego UTW. 
Wykład bardzo ciekawy, analizujący  wirydarz klasztorny  jako  
miejsce zastępujące raj na ziemi, do tego równie interesująca  pre-
zentacja znajduje się  już na naszej stronie:  

www.pieninskiutw.pl 
Faktycznie  treść wykładu nieco przystaje do aktualnej sytu-

acji. Długa izolacja domowa wzmogła zapewne w nas tęsknotę za 
przestrzenią, wiosennym obliczem natury – łąką, ogrodem… I tu 
profesor proponuje nam chwilę zadumy, czym są dla nas ogrody  
„czy rajem odzyskanym lub – lepiej powiedzieć - odzyskiwanym, 
jako że człowiek pragnie posiąść na powrót to, co niegdyś utra-
cił?”  Specyficzne ogrody – wirydarze miały swoją symbolikę i 
komponenty, o których także w wykładzie.  W zakończeniu pada 
pytanie, co z nadzieją powrotu do Raju? Jest tam próba odpowie-
dzi ... Szkoda, że w wykładzie Profesora nie możemy uczestni-
czyć WSPÓLNIE, w tradycyjnej formie, by podyskutować z 
sympatycznym człowiekiem i naukowcem, podzielić się swoimi 
przemyśleniami.  Tak by się chciało znowu razem  przedsięwziąć 
różne działania. Istnieje bowiem obawa, że seniorów pozostają-
cych długo w odosobnieniu trudno będzie nakłonić „po długiej 
przerwie” do podjęcia aktywności społecznej. Już zastanawiamy 
się, jak to zrobić. Jak wzbudzić nową falę entuzjazmu z faktu, że 
nasz PUTW jakoś się trzyma i … już snujemy plany na najbliższą 
przyszłość. 

bn

„LUBIĘ WRACAĆ TAM, 
GDZIE BYŁEM JUŻ…”

Jest takie miejsce, idealne do spacerów, wielokroć przemierza-
ne  nie tylko przez odwiedzających Szczawnicę turystów i kuracju-
szy, ale i jej mieszkańców. To istniejąca już prawie od dziesięciu 
lat promenada. My seniorzy chętnie  odwiedzamy ten urokliwy, 
malowniczy deptak, organizując  tam między innymi zajęcia  z  
nordic walking.  Pandemia i wprowadzone w związku z nią zaka-
zy przebywania na bulwarach rzecznych i odbywania dłuższych 
spacerów oraz akcja #zostańwdomu# ograniczyły naszą  aktyw-
ność w dotychczasowej formie.  Mamy nadzieję, że już wkrótce 
powrócimy do naszych cyklicznych spotkań.  Wówczas znowu 
„przekroczymy” Grajcarek  po stylowych mostkach.  Może  dłużej 
zatrzymamy się na Moście Zakochanych, przyjrzymy  umocowa-
nym tam kłódkom miłości? Podobno zwyczaj zawieszania kłódek 
miłości został spopularyzowany przez pisarza Federico Moccia 
w powieści „Tylko Ciebie chcę”, w której główni bohaterowie, 
na znak miłości, przypinają kłódkę na rzymskim moście Ponte 
Milvio, a kluczyk wrzucają do Tybru.

Liczne, różnorodne kłódki pewnie obudzą  wspomnienia o  
czasach, gdy rodzące uczucie uwieczniało się inicjałami zakocha-
nych wyciętymi w korze drzew lub na parkowych ławkach. Wtedy 
też poczytywane to było za przejaw wandalizmu, ale surowa kry-
tyka nie studziła zapału sentymentalnych  Don Juanów do takiej 
formy deklaracji wielkiego afektu. 

Ciekawe, ile osób pamięta o symbolu gorącego uczucia przy-
mocowanym do szczawnickiego Mostu Zakochanych? Czy wraca-
ją wspomnieniami do tego miejsca, czasu, do tych emocji?

Zapraszamy właścicieli kłodek miłości do powrotu na szczaw-
nicką promenadę, po … wspomnienia zostawione tu. 

Podobno „wspomnienia tak dobrze nam służą; budzimy się 
rano i smarujemy nimi jak kremem to rąk. Dzięki temu dni nie 
wysuszają nas na wiór” /Jonathan Carroll/

bn
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Zachowaj nas, Panie.
Modlitwy w czasie zarazy i epidemii

Czas pandemii koronawirusa 
covid-19 i przymusowa zmiana 
trybu życia na bardziej domowy 
i zamknięty, spowodował w wie-
lu przypadkach zweryfikowanie 
naszych ludzkich potrzeb i prio-
rytetów. Do tej pory zabiegani 
i pochłonięci codziennością, 
zaczęliśmy zwracać baczniej-
szą uwagę na sprawy natury ro-
dzinnej, uczuciowej i duchowej. 
Trudności w uczestniczeniu w 
niedzielnej Mszy św., sprawowa-
nie kultu w formie audio i video, 
spowodowały silną tęsknotę i 
wzmożoną potrzebę samodziel-
nych poszukiwań religijnych, 
przynajmniej u części wierzącego i praktykującego społeczeń-
stwa.

Odpowiedzią na niepewność, co do losu człowieczego, na 

strach przed epidemią i obawy o przyszłość może być… modli-
tewnik zatytułowany „Zachowaj nas, Panie. Modlitwy w czasie 
zarazy i epidemii”. Został wydany przez Wydawnictwo Diece-
zjalne i Drukarnię w Sandomierzu, a wyboru tekstów dokonał 
Jarosław Błażusiak, rodem ze Szczawnicy, obecnie mieszkaniec 
Podhala. Znalazły się w nim dawne modlitwy  i litanie, pocho-
dzące ze starych modlitewników, ale z uwspółcześnioną pisownią. 
Są wśród nich m.in. modlitwy i litanie do św. Rocha i św. Ro-
zalii – patronów od morowej zarazy i innych świętych Pańskich, 
Modlitwy o miłosierdzie, Modlitwy w chorobie, za konających i 
o szczęśliwą śmierć, są Suplikacje w pełnej formie (o którą ape-
lował w swoim liście do redakcji w poprzednim numerze 332 „Z 
Doliny Grajcarka” p. Kazimierz Majerczak),  modlitwy i prośby 
do Matki Bożej o uzdrowienie, ale także teksty zadośćczyniące 
do Pana Boga. Interesujący jest Dodatek, w którym znalazły się 
rozważania o Mszy św. i Komunii duchowej oraz szereg modlitw 
w drastycznych momentach życia, takich jak klęska głodu, pożar, 
zaraza.

W Bibliografii wymienione są modlitwy i modlitewniki po-
chodzące z połowy XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX.

Pozycja to na pewno ciekawa i dla kolekcjonerów i dla ludzi 
głębokiej wiary. Polecam!

Alina Lelito

Jan Gwóźdź

Sonety Pienińskie 
w fotografiach
Są książki, obok których nie można 

przejść obojętnie. Taką z pewnością stanie 
się wydana w bieżącym roku pozycja zatytu-
łowana „Sonety pienińskie w fotografiach”. 
Tytuł jest niezwykle trafnym ujęciem tego, 
co potencjalny czytelnik ujrzy otwierając 
jej karty. Wewnątrz natrafi na 31 wierszy o 
tematyce pienińskiej, zanurzonych wprost 
w bogactwie zdjęć z tego pięknego zakątka 
świata.

Autorem wierszy, a zarazem wydaw-
cą książki jest Jan Gwóźdź, mieszkaniec 
Nowego Sącza, rocznik 1962, dla którego 
wspomniane wydawnictwo jest… debiu-
tem poetyckim. Do tej pory zdarzyło mu 
się tylko pisać wiersze „do szuflady”, a i to 
nieliczne… Jest za to od szeregu lat zakocha-
ny w Pieninach i zauroczony ich atrakcjami 
krajobrazowymi, przyrodniczymi, kulturo-
wymi, architektonicznymi, historycznymi 
i turystycznymi. Swą miłość postanowił 
przelać na papier, zamykając ją w poetycką, 
niezwykle kunsztowną i wymagającą for-
mę sonetu, o bardzo ścisłych i rygorystycz-
nych wymogach formalnych. Sonet,  utwór 
liryczny ukształtowany w XIII w., złożony 
z 14 wersów, zgrupowanych w 2 strofach 
4-wersowych i w 2 strofach 3-wersowych, 
ma określony układ rymów (dwie pierw-
sze zwrotki  - abba, abba, dwie kolejne – z 
różnym układem rymów c i d, np.  ccd, dcc) 
oraz  regularny rytm.  Sonety pisali wybitni 
poeci różnych okresów literackich, w Pol-
sce np. J. Kochanowski, M. Sęp Szarzyń-
ski, A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Asnyk, 
M. Konopnicka, J. Kasprowicz, K. Przerwa 

Tetmajer, L. Staff, B. Leśmian czy 
S. Barańczak. Sięgnięcie więc do 
tak ambitnej kompozycji wiersza 
budzi niemały szacunek. A trzeba 
przyznać, że poeta przestrzega za-
sad rymotwórczych i rytmicznych 
z żelazną konsekwencją, z rzadka 
tylko pozwalając sobie na drobne 
odejścia od regularnego trzyna-
stozgłoskowca.

Jan Gwóźdź rozpoczyna od 
utworu „Uciec w Pieniny”, a koń-
czy „Pienińskim snem”. Po drodze 
pojawiają się utwory poświęcone 
m.in. Dunajcowi, Trzem Koronom, 
Kotuńce, sośnie na Sokolicy, Nie-
dzicy, pienińskim zamkom w Nie-
dzicy i w Czorsztynie, Maniowom. 
Autor uwiecznia niezwykłe miejsca 
jak Wąwóz Homole, Białą Wodę, 
Wysoką, Muzyczną Owczarnię, 
Bacówkę, ale też Ławeczkę w par-
ku czy Drogę Pienińską. Poświęca 
strofy takim wydarzeniom, z któ-
rych znany jest region jak Spływ 
Dunajcem czy Redyk. Opisuje 
Szczawnicką oreadę, Spotkanie z konnicą, 
Sannę, piękno Jesieni i Świąteczny spacer. A 
zapewniam, że to nie wszystko.

Ilustracją do poetyckich utworów stały się 
piękne, artystyczne zdjęcia Zbyszka Lacha i 
Sebastyona Mężyka, a obok nich także po-
jedyncze fotografie Beaty Hussak, samego 
autora oraz pochodzące z Bukowiańskiego 
Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej 
i Foto Archiwum. Zostały one doskonale 
zestawione z tematyką sonetów i niezwykle 
zgrabnie skomponowane w spójną całość. 
Ich ilość i wspaniała jakość powoduje, że ten 
debiutancki tomik wierszy (formatu A-3!) 
jest zarazem ciekawym wydawnictwem al-
bumowym, prezentującym bogactwo i urodę 

rejonu Pienin, w dodatku pięknie wydanym.
 „Sonety pienińskie w fotografiach” sta-

ną się zapewne obowiązkową pozycją w 
biblioteczce wszystkich miłośników ziemi 
pienińskiej oraz doskonałym prezentem dla 
każdego. 

Alina Lelito

P.S. „Sonety Pienińskie” można nabyć 
w Szczawnicy w sklepie papierniczym - ul. 
Główna3, w Nowym Sączu - w księgarni 
„Alfabet” - ul. Jagiellońska 5, i filii księgarni 
w  Starym Sączu - na Rynku oraz w Nowym 
Targu w księgarni „Book, Book” - Rynek 
24, a także zakupić przez internet na str.:  
www.sonetypieninskie.pl
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
W związku z pandemią koronawirusa w dalszym ciągu posie-

dzenia poszczególnych komisji oraz Sesja Rady Powiatu odbywa-
ły się w formie zdalnej, za pośrednictwem specjalnej aplikacji. 
Brałem udział w obradach wszystkich trzech komisji, których je-
stem członkiem, tj. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisji Kultury, Promocji 
i Rozwoju. 

Sesja Rady Powiatu odbyła się 28 maja 2020 r. Podjęliśmy 
uchwały korygujące tegoroczny budżet oraz uchwałę umożliwia-
jąca zaciągnięcie kredytu. Sporo emocji wzbudziła kwestia skargi 
na działalność Dyrektora Szpitala, którą złożyła zwolniona dyscy-
plinarnie położna. Sprawa trafi do Sądu Pracy, który rozstrzygnie, 
kto w tym sporze ma rację.

Rada Powiatu podjęła rezolucję w sprawie przywrócenia funk-
cjonowania małego ruchu granicznego na drogowych i pieszo-ro-
werowych przejściach granicznych ze Słowacją. Projekt rezolucji 
skierowanej do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Mi-
nistra Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewody Małopolskie-
go oraz Parlamentarzystów z naszego regionu, przygotował Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Słowacja jest Państwem, które 
w europejskich statystykach zajmuje I miejsce przed Polską, w 
walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Omówiono również temat związany z przyjęciem Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowotarskim 
na lata 2020-2022. Programem mają być objęte głównie dzieci do 
7 roku życia, które wg Ustawy, od 1 stycznia 2012 roku m.in. nie 
mogą być kierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej z wy-
jątkiem placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozwiązaniem 
jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, która ma na celu 

zapewnienie mu bezpieczeństwa, odpowiednich warunków roz-
woju i wychowania, usamodzielnienie życiowe wychowanka oraz 
rekompensatę deficytów reintegracji z rodziną, z której pochodzi. 
Jest to zadanie niezwykle trudne zarówno dla dziecka, jak i dla 
rodziny biologicznej oraz zastępczej. Program ma również pomóc 
w spełnieniu wymogów i standardów nakładanych przez przepisy 
prawa w zakresie wsparcia i udzielania pomocy rodzin w trudnych 
sytuacjach. Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia umożliwi w 
kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczeń dzieci w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych umożliwiając im powrót 
do domu lub ich adopcję. Realizatorem i koordynatorem projektu 
jest Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. 

Trwa modernizacja Drogi Powiatowej łączącej Szczawnicę z 
Krościenkiem. Wykonywane prace są częścią projektu realizowa-
nego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 
Polska-Słowacja. Partnerami projektu są: Preszowski Kraj Samo-
rządowy, Województwo Małopolskie oraz Powiat Nowotarski. W 
Szczawnicy na odcinku ulicy Głównej, od Biedronki do skrzy-
żowania z ulicą Pienińską, zostanie przebudowane oświetlenie 
uliczne. Wzdłuż pasa drogowego pojawiają się słupki, a droga 
zostanie wzbogacona o nowe oznakowanie poziome i pionowe. 
Modernizacja drogi potrwa do września 2020r.

Stopniowo łagodzone są zasady obsługi Klientów w Staro-
stwie Powiatowym w Nowym Targu. Od 1 czerwca br. czynna jest 
kasa. Zachęcam Państwa do korzystania z możliwości składania 
wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Wnioski przyjmuje także Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po 
wcześniejszym umówieniu terminu w systemie na stronie: www.
rejestracja.nowotarski.pl

W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzę wszystkim 
uczniom, nauczycielom oraz zaangażowanym w zdalne nauczanie 
rodzicom zasłużonego odpoczynku.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Biblioteka w dobie 
koronawirusa

W związku z ogłoszonym stanem epide-
mii koronawirusa działalność i funkcjono-
wanie bibliotek w całym kraju uległy zmia-
nie i ograniczeniu. Biblioteka Narodowa 
opublikowała zalecenia, jak postępować ze 
zbiorami po ustaniu epidemii. Poza stoso-
waniem się do ogólnych zasad bezpieczeń-
stwa, jak prawidłowe mycie rąk i unikania 
dotykania twarzy, to szereg działań ma-
jących zminimalizować ryzyko rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pra-
cownicy przyjmujący powracające książki 
powinni pamiętać o rękawiczkach, a same 
publikacje należy poddawać kwarantannie 
trwającej do 14 dni. Nie wolno dezynfe-
kować zwracanych zbiorów preparatami 
opartymi na detergentach i alkoholu. Od-
każać trzeba natomiast powierzchnie ma-
jące kontakt z materiałami oddawanymi do 

biblioteki. Wszystko po to, aby zapewnić 
bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Szczawnicy wznowiła działalność 11 
maja br. wyłącznie w zakresie wypoży-
czeń i zwrotów książek bez wolnego dostę-
pu do zbiorów. 

Dokładamy wszelkich starań, aby za-
chować możliwie najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. Zwrot książek odbywać 
się będzie przy specjalnie przygotowanym 
stanowisku w korytarzu biblioteki. 

Prosimy o stosowanie się do następu-
jących zaleceń:

- do Biblioteki wchodzimy pojedynczo, 
pozostałe osoby proszone są o czekanie 
na zewnątrz w odstępach 2 metrowych;
- zobowiązujemy Czytelników do przycho-

dzenia w maseczkach i w rękawiczkach;
- po wejściu prosimy o dezynfekcję rąk;
- książki będą wybierane przez biblioteka-

rzy (brak wolnego dostępu do półek);
- książki zwracane przez Czytelnika muszą 

przejść kwarantannę, będą odkładanie w 
wydzielonym pomieszczeni.; sprawi to, 
że zbiory będą bezpieczne.

- przed przyjściem do biblioteki prosimy 
o przygotowanie listy książek lub zare-
zerwowanie ich on-line poprzez katalog 
lub telefonicznie; odbiór osobisty w cią-
gu 3-dni.
Rezygnujemy (do odwołania) z następu-

jących usług w naszej  palcówce:
- świadczenia usług kserograficznych,
- dostępu do internatu dla czytelników,
- korzystania ze zbiorów na miejscu,
- spotkań, warsztatów, organizacji wyda-

rzeń w bibliotece.
W związku z panującą epidemią obowią-

zują nowe godziny pracy: od poniedziałku 
do piątku od godz.8.00 do godz.16.00.

Wszelkich informacji udzielamy pod 
numerem telefonu: 18 262 23 58

Stanisława Waruś
dyr MBP w Szczawnicy
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Miêdzy nami, gó ra la mi... W maju spotykaliśmy się na nabożeństwach majowych, które 
odprawiane były w gronie naszych członków.

18.05.20r. przypadło  100 - lecie urodzin św. Jana Pawła II. Nie 
mogło zabraknąć naszych przedstawicieli wraz ze sztandarem 
na uroczystej Mszy Świętej z tej okazji i majówce.

27.05.20r. 20- lecie święceń kapłańskich obchodził nasz kapelan 
ks. Grzegorz  Salamon. Życzymy mu dalszych lat posługi ka-
płańskiej w zdrowiu i błogosławieństwie Bożym.

28.05.20r. uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym, z ka-
pelą, łodzioni po góralsku w ostatniej ziemskiej drodze nasze-
go wieloletniego członka śp. Jana Majerczaka.

Będzie nam Ciebie Jaśku bardzo brakowało, Twoich opowieści, 
śpiewu i radości, którą dzieliłeś się z wszystkimi. Odpoczywaj 
w spokoju.

  Wszystkim czerwcowym jubilatom i solenizantom życzymy 
dużo zdrowia, zadowolenia z każdego dnia i spełniania marzeń. 

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Kraków, okno na Franciszkańskiej 18.05.2020r.

Bene meritus (łac.) dobrze zasłużony
Cum debita reverentia (łac.) z należnym szacunkiem

Naszemu Mądremu Bratu,
- Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi !!,

Karolowi Wojtyle,
W 100. Rocznicę Urodzin

Kapitan W.P. Stefan Wierzba
- poświęcam

Ecce homo

Od seminarium
Do powołania – przez Najwyższego Pana,
Czynił i czuł co robił, tchnięty Charyzmatem Bożym,
- Podobny Człowiekowi
Jak Polski Żołnierz, oddany Bogu i Ojczyźnie,
Żywił dobroć noszoną w sobie,
- Przystała Ojcu Rodziny – Mężczyźnie.
Swe Powołanie Boże wypełniał jak zwykły człowiek.
Chłonność umysłu, dar postrzegania, obce języki,
Uszlachetniały osobowość erudyty,
Emanującą ciepłem Złotoustego Kaznodziei
- Jawiącej się ekstazą i zachwytem!
A kiedy Odszedł, wiatr szarpał i zamykał karty Pisma Świętego,
By na ostatku ciężką okładką,
Zamknąć Kres via Dolorosy Jego”.
A potem ponadzmysłowa Cisza,
Trwająca, Aż Do Dzisiaj…

Morowe powietrze, głód - to te strasz-
ne plagi, które niejednokrotnie nawiedzały 
wioski pienińskie. Susza albo mokra aura 
była powodem nieurodzajów a co za tym 
głodu. 

Michał Marczak – historyk, etnograf 
pochodzący z Grywałdu (1886-1945) 
wspominał, iż największa plaga przyszła 
do PIENIN w okolicach daty WOJNY 

WĘGIERSKIEJ (1847 -1849). 
Pamięć o tamtej pladze w Pie-
ninach przetrwała długi czas. 

Najpierw miała nastać niespotykana susza. 
Na św. Józefa (19 marca) było tak gorąco, 
jakby to miało być na św. Jana (24 czerw-
ca). „Deszczu ani krzty”. Trawa wyschła, 
najgrubszym gazdom wyzdychała połowa 
„statku”. A potem przyszły takie deszcze, 
że nikt słonka nie zobaczył od Matki Bo-
skiej Śnieżnej (5 sierpnia) do Św. Michała 

(29 września). „Zboża 
w polu porosły, gru-
le pogniły, motylica 
i motaska wygubiła 
owce”. Gazdowie dar-
li poszycie z dachów 
i dodawali do sieczki 
dla hodowanych zwie-
rząt. Do mąki dosy-
pywano trocin, po to, 
żeby było jej więcej. 
Spożywano zioła i 
chwasty, wszystko co 
rosło po miedzach, 
najczęściej surowe nie 
czekając ugotowania.

 Zabójcza okazała się babka zwy-
czajna „kto jadł ją parokrotnie na-
bawiał się śmiertelnej puchliny”. 
Niejeden dostał obłędu. Przy tym po 
wsiach krążyła cała masa żebraków, któ-
rzy marli po drogach, rowach, na progach 
chat. Od powietrza, moru, głodu, ognia i 
wojny zachowaj nas Panie! - rozbrzmiewa-
ło w kościołach pienińskich i przy kaplicz-
kach przydrożnych. I jak to zwykle bywa w 
tym nieszczęściu zdarzali się ludzie chci-
wi, którzy na krzywdzie dochodzili mająt-
ków, ale i prawi jak „starzy wybrańcy gry-
wałdzcy bracia Stanisław i Jan Hrycowie, 
którzy żebrakom i nędzarzom nie żałowali 
kromki chleba, łyżki bryjki albo kawałka 
pieczonego kwaka”. Podobnie czynił Jan 
Marczak, a w Krośnicy Jan Prawda – Ko-
walczyk.

Największą pomoc okazali właściciele 
dóbr ziemskich ze Spisza - z Haligowiec 
i Hanuszowiec, którzy wysłali duże ilości 
zboża do dotkniętych głodem wiosek pie-
nińskich.

fot. Michał Marczak 
Archiwum MBP w Sandomierzu

Ciekawostki z Muzeum Pienińskiego
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 
Marcelina Paulina Budz  -  10.05.2020 
Marcel Janusz Synowiec  - 16.05.2020  

Odeszli do wieczności:
Andrzej Wiercioch - 4.05.2020 
Adelajda Barwińska - 10.05.2020 
Bożena Czesława Szczepaniak -17.05.2020 
Władysław Ciesielka - 26.05.2020
Jan Majerczak - 28.05.2020
Mieczysław Stanisław Piecyk - 31.05.2020

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 
Alicja Krystyna Maj – 16.05.2020 – Jaworki
Fabian Gąsienica – 24 .05. 2020r. – Jaworki
Jagoda Maria Hurkała – 30.05.2020r. – Szlachtowa

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Jacek Tomasz Spyrka i Paulina Dorota Kozłecka  

– 30.05. 2020r. -Szlachtowa

Odszedł do wieczności:
Jan Giemza, 29.05. 2020 – Szlachtowa

31.05. Szlachtowska parafia świętowała swój 
odpust ku czci Matki Boskiej Pośredniczki Łask. 
Mszy św. odpustowej w kościele w Szlachtowej 
przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. dr To-
masz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
w Polsce. Uroczystość uświetniły swoją obecnością 
poczty sztandarowe OSP Szlachtowa i OSP Jaworki 
oraz Orkiestra Dęta OSP w Szczawnicy.

Kronika Towarzyska

„Dobrze jest dawać, kiedy o to proszą,  
ale jeszcze lepiej dawać tym, co nie proszą, 

pojmując ich pragnienie.” 
K. Gibran

Dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczawnicy składają serdeczne podzię-
kowanie za  przekazanie  nieodpłatnie  książek  
dla  biblioteki

D a r c z y ń c o m

Panu Andrzejowi Dziedzinie - Wiwrowi za 
tomik poezji „Maluwone kwiotki”

Panu Markowi Misztalowi Prezesowi PTTK 
za Prace Pienińskie 2019.

Państwa dar przyczynił się do pomnożenia ra-
dości, jaką daje czytanie! 

              Dziękujemy!

28 maja br. odszedł na połoniny niebieskie śp. Jan Majer-
czak „Student”, szczawnicki „zaczarowany dorożkarz”. 

Był także flisakiem, członkiem Związku Podhalan, 
wspaniałym gawędziarzem, recytatorem i śpie-
wakiem obdarzonym mocnym, czystym głosem, a 
także jednym z najbardziej zasłużonych obywateli 
miasta w dziedzinie kultywowania tradycji regio-
nu pienińskiego i promocji Szczawnicy. 

Będzie nam Go brakować. Rodzinie Zmarłego 
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Pracownicy MOK Szczawnica i redakcja „ZDG”

31 maja swoje imieniny, a także urodziny, świętuje Pani Aniela Krupczyńska, która 
dokładnie 50 lat temu, 1 maja, oficjalnie przejęła pieczę nad Zespołem Regionalnym im. 
Jana Malinowskiego i była jego długoletnią Kierowniczką.

Z tej potrójnej okazji składamy najlepsze życzenia wielu lat życia w zdrowiu, radości 
i zadowoleniu. Wszystkiego najlepszego, Pani Anielu!

Pracownicy MOK Szczawnica i redakcja „ZDG”

Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, po raz pierwszy od czasów koncertu 
kolęd, szczawnicka orkiestra dęta OSP wystąpiła i wzięła udział w odpuście Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w kościele w Szlachtowej. Bez przemarszu i procesji orkiestra zagrała 
na Mszy w szlachtowskiej świątyni. 

Po Mszy Św., w remizie OSP, ks. Grzegorz Salamon, kapelan OSP przyjął życzenia z 
okazji 20- lecia święceń kapłańskich.

Jeszcze raz dużo zdrowia i wszelkiego dobra oraz obfitych łask Bożych na każdy 
dzień posługi duszpasterskiej.

członkowie Orkiestry Dętej OSP
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Gorejące 
Ognisko Miłości

W Litanii do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa znajduje się wezwanie: „Serce Jezu-
sa, Gorejące Ognisko Miłości, zmiłuj się 
nad nami”. Gorejące Ognisko Miłości... 
Kiedyś św. Franciszek z Asyżu, odkryw-
szy wielką podstawową prawdę o Bogu, że 
jest On Miłością, wołał przejęty: „Miłość 
nie jest kochana!”.  Każdy z nas, tak samo 
jak Franciszek, jest zdolny do tego same-
go odkrycia. Jeśli go nie dokonujemy, to 
właśnie dlatego, że pozostajemy obojętni 
na Bożą Miłość. I jest to sytuacja jak naj-
bardziej paradoksalna. Ponieważ nikt jak 
Bóg, nic jak sama Miłość, nie zasługuje 
bardziej na naszą odpowiedź miłości. I 
może nie szczególnie dlatego pozostaje-
my na nią obojętni, że tak postanowili-
śmy, ale dlatego, że żyjemy nieuważnie, 
powierzchownie, mało zastanawiamy się 
nad najbardziej podstawowymi prawdami i 
oczywiście za mało się modlimy... Nie od-
dajemy więc Bogu tego, co Mu jest od nas 
najbardziej należne: naszej miłości.

Owszem, także my sami z powodu bra-

ku tej naszej odpowiedzi miłości Bogu 
gubimy się, błądzimy, czujemy się rozbici, 
niezaspokojeni, smutni... Wokół nas robi 
się zimno, ciemno i pusto...

Zdecydujmy się zatem wreszcie zbliżyć 
się do Jezusa-Gorejącego Ogniska Miło-
ści, którym jest Jezus. Ogrzejmy przy Nim 
nasze wyziębłe i skołatane życiem serca. 
Rozpalmy się tą miłością, która jest w 
Jego Sercu i emanuje na nas z niespotyka-
ną siłą, gdy otworzymy na nią nasze serca. 
Trwajmy zawsze blisko tego Ogniska – tuż 
przy Sercu Jezusa – gdyż z oddali możemy 
jedynie zobaczyć, że promieniuje na swe 
otoczenie, ale nam nie oświeci drogi, gdy 
stoimy z daleka, ani nas nie ogrzeje.

Rozpalajmy więc Jego Miłością nasze 
wystygłe serca. Trwajmy w niej. Pan Jezus 
mówi: „Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie” 
(J 14, 21). Co to oznacza? Tę prawdę, że 
Boga poznaje się przez miłość. Jeśli Go nie 
kochamy, oddalamy się od Niego i tracimy 
wiarę, bo po prostu: nie znamy już Boga. 
Kiedy jednak trwamy w Jego miłości, On 
„odkrywa” się przed nami i ukazuje nam 
Boże piękno, swoją wewnętrzną prawdę, 

ale też piękno naszego istnienia. Nie mó-
wiąc już o tym, że człowiek wówczas prze-
żywa swe głębokie, niezmącone niczym 
szczęście; że potrafi je w sobie nieść mimo 
życiowych trudności, burz i cierpień. Dzię-
ki płonącej w nim miłości jest człowiekiem 
chrześcijańskiej nadziei, optymizmu, ra-
dości. Taką osobą była w pełni Maryja – 
popatrzmy, jak Jej bliskość, komunia miło-
ści z Bogiem utworzyły w Niej niezwykłą 
harmonię, piękno, a zarazem odwagę i siłę 
w znoszeniu trudów i cierpień.

Jezus zapewnia każdego, kto zbliża się 
do Niego przez miłość: „Jeśli Mnie kto mi-
łuje (...) Ojciec mój umiłuje go, i przyjdzie-
my do niego, i będziemy u niego przeby-
wać” (J 14, 23). Człowiek miłujący Boga, 
staje się Jego mieszkaniem; jest mieszka-
niem Trójcy Świętej, gdyż to sam Duch 
Święty, będący Więzią Miłości między 
Ojcem i Synem, „zagarnia” również nas 
w krąg Ich wzajemnej miłości. Zostajemy 
włączeni we wspólnotę miłości z Bogiem i 
z tymi wszystkimi, którzy Go kochają. Nie 
traćmy więc ani chwili, by czym prędzej 
dać się ogarnąć ciepłu i światłu Gorejącego 
Ogniska Miłości.

Danuta Mastalska

Niech zstąpi Duch Twój…
Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi…

Te słowa Jana Pawła II – Papieża nosi w sercu każdy Polak, 
któremu jest droga wiara, nadzieja i miłość. To droga, którą po-
dążamy. Mówił też: „Człowiek ma po to rozum, aby żyć prawdą”. 
Masz ciało, ale jesteś z duchem. Ciało jest zawsze poddane ducho-
wi, w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa i zagrożenia 
życia, musimy troszczyć się o ducha, odkrywać na nowo dobro, 
które jest w Kościele. Czas izolacji, kwarantanny, samotności, 
uczy pokory, refleksji nad sensem życia. To okres wyrzeczenia, by 
docenić ważne wartości, których nie dostrzegaliśmy, gdy żyliśmy 
w pędzie dnia. Pewne działania umierają, aby mogły narodzić się 
nowe. Tak jak Chrystus umarł, aby mógł narodzić się na nowo

Dnia 18 maja w Szczawnicy w kościele św. Wojciecha odbyła 
się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 100.lecia urodzin Pa-
trona Akcji Katolickiej Jana Pawła II. Mszę poprowadził ksiądz 
prałat Franciszek Bondek, a wzięli w niej udział członkowie Akcji 
Katolickiej i Związku Podhalan wraz ze sztandarami. Ze względu 
na stan epidemiczny i zaostrzenia sanitarne w uroczystości mo-
gło wziąć udział nie więcej niż 56 osób, nie mogła także odbyć 
się procesja. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania pieśni 
„Barka”, a uczestnictwo we Mszy św. było wielkim wydarzeniem 
duchowym, wyróżnieniem w tym trudnym, nienormalnym czasie 
różnych zakazów i nakazów. Zamiast homilii tego dnia zostały 
przeczytane słowa Papieża Benedykta XVI wiele mówiące o życiu 
i postawie Jana Pawła II.

„Moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce”.
Ta pieśń i rocznica papieska przywołuje wspomnienia, kiedy to 

górale szczawniccy w dniu 7 czerwca 1997r. spotkali Papieża Po-
laka w Ludźmierzu. Tysiące uczestników z całej Małopolski, 12 
wielkich sektorów w 4 rzędach ABCD, a my byliśmy najbliżej pa-
pieża, pamiętny sektor A – 1. Od rana radosne śpiewy pieśni z ty-
sięcy gardeł w cudownym chórze… Te czarne chmury, które były 

na niebie wokół nas… Tam gdzieś obok padał deszcz, a nad nami 
było niebieskie niebo i świeciło słońce. To niesamowite zjawisko 
natury zaskoczyło wszystkich. Godz. 17.15 – odmawianie różańca 
św. prowadzone przez Jana Pawła II. To zostaje w pamięci do koń-
ca życia. W niejednym domu jest album zdjęć z tego pamiętnego 
dnia. Na karcie wstępu do sektora wypisana była intencja:

„…Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was. Zapraszam, 
odmawiajcie różaniec”.

Wiem z autopsji, że różaniec wszystko pokona. To wielka moc 
hartowania ducha. Pomaga w cierpieniu, rozjaśnia umysł. Wiedzą 
o tym chorzy, seniorzy. Ciało boli, ale wolny duch wiary nie po-
zwala się poddawać przeciwnościom i zwycięża. Mieliśmy wiel-
kie szczęście uczestniczyć w spotkaniu z człowiekiem, który jest 
wzorem do naśladowania i który za naszego życia został świętym.

Święty Jan Paweł Wielki – tak nazywa go Papież Franciszek. 
Tylko dwóch papieży w historii nosiło dotychczas przydomek 
„Wielki”, za swoje czyny, za moc ducha. Papież Polak jest trzeci! 
Zawsze o Nim i o Jego słowach do nas pamiętajmy.

Elżbieta Zawalska - Czajka
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Pisz¹ do nas...

Szanowna Redakcjo,

Pragnę podzielić się z Czytelnikami gazety „Z Doliny Grajcar-
ka” historią, którą usłyszałam w dzieciństwie od mojej Babci Ma-
rii Waligóry z domu Niezgoda, a która dotyczy miejsca leżącego 
w bliskości mojego domu rodzinnego.

Korzystając z chwili wolnego czasu, postanowiłam zobaczyć 
czy zostały jeszcze ślady po dawnej karczmie. Znajdowała się ona 
na Cubie nad Huliną. Znalazłam jeszcze resztki murów i zapadnię-
tą ziemię nad piwnicami.

Próbowałam sobie przypomnieć to, co moja Babcia opowiadała 
mi, gdy pytałam się, co się tam znajdowało. Według słów Babci 
w tym miejscu stała karczma z tarasem widokowym. Istniała ona 
do czasów II wojny światowej. W okresie przedwojennym Huli-
na była własnością dr. Kołączkowskiego, a mnie się wydaje, że 
według słów Babci karczmę prowadził Żyd. Być może źle zapa-
miętałam, albo faktycznie dzierżawił ją od dr. Kołaczkowskiego. 
Goście i letnicy wychodzili do góry ścieżką, która prowadziła od 
obecnej ścieżki pieszo – rowerowej. W książce „Na szczawnickim 
deptaku” Barbary Aliny Węglarz jest zdjęcie tej ścieżki, znajdują-
ce się w Muzeum Pienińskim. Nie pamiętam czy codziennie, czy 
tylko w weekendy grał na skrzypcach w karczmie Cygan. Moż-
na było sobie potańczyć. Były tam też organizowane przyjęcia 
weselne. Wieczorem goście przy blasku pochodni (fakieł) byli 
sprowadzani do Szczawnicy. Pamiętam, że towary były wywożo-
ne drogą od strony Pienin, dokąd drogi wystarczyło  - na wozie. 
Dalej, pozostały odcinek – wynoszone. Babcia opowiadała mi, że 
wraz z dziadkiem byli w karczmie, kiedy żołnierze niemieccy we 
wrześniu 1939r. wkraczali od Słowacji Drogą Pienińską (Hulina 
była niezadrzewiona). Goście, którzy wraz z nimi przebywali na 

tarasie widokowym, myśląc że to polskie wojsko, zaczęli wiwato-
wać. Dopiero seria z karabinu spowodowała, że wszyscy uciekli 
z tarasu.

Karczma spłonęła od uderzenia pioruna. Część murów została 
rozebrana przez sąsiadów i wykorzystana do budowy. Żałuję bar-
dzo, że nie spisałam tej historii dokładnie za życia Babci. Babcia 
zamieszkała na Groniu w 1929 roku po ślubie.

Anna Niezgoda
P.S.- od redakcji
Ten list, z bardzo ciekawą historią, nieznaną ogółowi szczawni-

czan, przysłała do redakcji wraz ze zdjęciami mieszkanka Gronia. 
Losy karczmy aż proszą się, by je dokładniej zbadać i opisać. Jeśli 
Państwo, Szanowni Czytelnicy, posiadacie jakiekolwiek informa-
cje na jej temat, np. jak nazywał się Żyd prowadzący karczmę, od 
kiedy do kiedy dokładnie ona prosperowała, ile osób mogła po-
mieścić, co serwowała, itp. -  bardzo prosimy o kontakt z redakcją.
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1. W marcu br. sytuacja w działalności uzdrowiskowej, 
ze względu na pandemię koronawirusa Covid – 19, zamarła.  
Od 18 maja powoli zostają przywrócone usługi zdrowotne.  
W jakim zakresie? Kiedy możemy się spodziewać rozszerzenia 
puli świadczeń, przyjazdu pierwszych kuracjuszy?

Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epi-
demicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało zaistnienie 
nowej rzeczywistości gospodarczej. Konsekwencje tego stanu 
dotknęły wszystkich funkcjonujących na rynku: pracowników 
spółek, urzędów, szkół. Powoli jednak zaczyna się ogólnopolskie 
„odmrażanie gospodarki”. Nasza działalność również zostaje 
stopniowo uruchamiana przy zachowaniu wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Od 15 maja uruchomiliśmy Pijalnię Wód Leczniczych 
na Placu Dietla, od 18 maja wznowiliśmy wykonywanie zabie-
gów w Sanatorium Inhalatorium z zakresu rehabilitacji leczniczej  
w ramach skierowań z NFZ na fizjoterapię ambulatoryjną. Re-
alizujemy także zabiegi bez skierowań w ramach oferty pełno-
płatnej. Od 15 czerwca planowane jest uruchamianie działalności 
sanatoryjnej. 

Każdy fizjoterapeuta przyjmuje około 10 pacjentów dziennie 
zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, zasady dezynfekcji  
i ograniczając kontakt pomiędzy pacjentami, dzięki umawianiu 
ich na konkretną godzinę.  Wprowadzamy odpowiednie środki  
i zasady, aby każdy pacjent czuł się bezpieczny. Dbamy przecież 
przede wszystkim o ich zdrowie.

Wznowiliśmy działalność poradni alergologicznej. Pacjenci 
umawiani są telefonicznie do specjalisty alergologa dr n. med. 
Marcela Mazura na konsultacje, ale również na odczulania.  
Te wszystkie działania nie są dla nas nowością – od zawsze obo-
wiązywały u nas procedury higieny na bardzo wysokim poziomie, 
a teraz dostosowaliśmy je do aktualnych zaleceń. Dbamy także, 
aby pacjenci mimo obowiązujących zasad czuli się u nas bardzo 
komfortowo, niezależnie od tego co dzieje się wokół nas, dlatego 
wiemy, że kuracjusze będą niezmiennie chętnie do nas wracać.

Odpowiada Gabriela Kierzyk Prezes Zarządu Uzdrowisko 
Szczawnica S.A.

2. Jak Państwo przetrwaliście najtrudniejszy moment bra-
ku gości kuracyjnych, świadczenia usług 
hotelowych i gastronomicznych. Czy były 
wykonywane jakieś szczególne prace? 

Obsługa Gości w czasie epidemii zosta-
ła wstrzymana. Głównie skupiliśmy się na 
wdrażaniu rozwiązań, które pozwoliły nam 
utrzymać zatrudnienie. Jako grupa zatrud-
niamy ok. 180 pracowników. Są to osoby 
ze Szczawnicy i bliskich okolic, pracujący  
z nami od lat. Priorytetem dla nas było 
utrzymanie tych miejsc pracy. Dla zacho-
wania jakości oferowanych przez nas usług, 
wykonywaliśmy także różne prace remon-
towe w naszych obiektach. Skupiliśmy się 
także na dostosowaniu naszej działalności 
do nowych realiów prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Liczymy więc na sło-
neczną pogodę, która umożliwi naszym 
Gościom odpoczynek i relaks po czasie 
kwarantanny w pięknych okolicznościach 
pienińskiej przyrody. 

Na Placu Dietla są też wykonywane prace związane z gazyfika-
cją Szczawnicy. Jest to inwestycja Miasta.  

Odpowiada Gabriela Kierzyk Prezes Zarządu Uzdrowisko 
Szczawnica S.A.

3. Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica to jeden z naj-
większych zakładów pracy na terenie Szczawnicy. Czy były 
zwolnienia pracownicze? Czy skorzystacie Państwo z Tarczy 
Kryzysowej?

Sytuacja epidemii miała silny wpływ na przedsiębiorstwa 
w naszym kraju. Wiemy, że przez tą sytuację, wiele dużych 
firm w regionie podjęło drastyczne środki - zdecydowało się 
na masowe zwolnienia. Rodzina Mańkowskich zdecydowała, 
że ochrona miejsc pracy jest w tym czasie najważniejsza. Dział 
HR Grupy Thermaleo i Uzdrowiska Szczawnica pracował nad 
tym, aby przeanalizować i dobrać odpowiednie rozwiązania dla 
naszej firmy, aby spełnić ten cel. Wszelkie działania podjęte  
w zakresie zatrudnienia były podyktowane dobrem naszych pra-
cowników oraz ich rodzin. Zależało nam, abyśmy przetrwali ten 
trudny czas i wspólnie rozpoczęli prace nad nowymi wyzwaniami 
jakie nas teraz czekają. Wspólnie z Zarządem Grupy Thermaleo 
i Uzdrowiska Szczawnica zrobiliśmy wszystko, aby ochronić jak 
najwięcej miejsc pracy w naszej Grupie. Tarcza Antykryzysowa 
to dobre narzędzie, aby pomóc firmom w tym trudnym czasie. 
Na dzień dzisiejszy, jeśli otrzymamy potwierdzenia możliwości 
skorzystania z tarczy antykryzysowej – 95% pracowników naszej 
grupy zostanie objętych jej rozwiązaniami.

Odpowiada Angelika Chmielewska Dyrektor HR Grupa 
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica

4. Na kiedy planowane jest otwarcie bazy hotelowej, kawiar-
ni Galerii w Pijalni Wód, Muzeum Uzdrowiskowego? Przed 
nam letni sezon, chyba najbardziej niepewny od lat. Czym  
i jak Thermaleo &Uzdrowisko Szczawnica pragnie zachęcić 
gości do przyjazdu?

Cafe Helenka, Pijalnia Wód Leczniczych, Butik ‘I love Szczaw-
nica’ zostały już udostępnione dla odwiedzających Szczawnicę. 
Oczywiście musieliśmy przystosować je do nowej rzeczywistości  

i wymogów, aby zarówno pracownicy jak  
i Goście czuli się bezpiecznie. Pozosta-
łe obiekty będą otwierane systematycznie  
w zależności od możliwości przed letnim 
sezonem. Zdecydowaliśmy także o otwar-
ciu Modrzewie Park Hotel, Hotelu Nawiga-
tor i Willi Marta od 10 czerwca, aby Goście 
mogli odwiedzić nas na Długi Weekend 
Czerwcowy. Nasze obiekty przygotowały 
świetne oferty pobytowe dla wszystkich, 
którzy planują swój urlop w Pieninach. 

Obiekty dostosowujemy do nowych wa-
runków sanitarnych. Wiemy jednak, że 
nie tylko dlatego Goście będą je wybierać. 
Oczywiście bezpieczeństwo naszych Gości 
jest bardzo ważne. Jednak Goście odwie-
dzają nas ze względu na unikatową ofertę  
w regionie, dbałość o jakość, z której jeste-
śmy znani oraz nasze wieloletnie doświad-
czenie - to one zawsze sprawiały, że tury-
ści czują się u nas wyjątkowo. Oczywiście 

Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na przyszłość
 

(Rozmowa z przedstawicielami firmy Thermaleo &  Uzdrowisko Szczawnica) 

fot. Piotr Stępniewski
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nie możemy zapomnieć o tym, że do Szczawnicy odwiedzają-
cych przyciągają także świeże powietrze, niezwykłe widoki oraz 
unikatowa natura – tego właśnie brakowało nam przez ostatnie  
2 miesiące kwarantanny. Teraz doceniamy piękno przyrody jesz-
cze mocniej. Nie chcemy więc przytłaczać Gości informacjami  
o zasadach dezynfekcji, które mamy wrażenie, że zawładnęły 
obecną komunikacją.  

Odpowiada Nicolas Mańkowski – Prezes Zarządu Therma-
leo Plus 

5. Od dłuższego czasu trwa remont najwyższego i najwyżej 
położonego szczawnickiego sanatorium, dawnego „Hutnika”. 
Obiekt miał zostać otwarty w zeszłym roku, co nie nastąpiło. 
Kiedy możemy się spodziewać zakończenia robót i otwarcia 
nowego hotelu? Jakie atrakcje czekają tam na potencjalnego 
klienta? 

Modernizacja już istniejącego obiektu czasami bywa trudniej-
sza od budowy nowego, a projektanci napotykają na różne niespo-
dzianki w istniejącej strukturze. Pieniny Grand będzie jednym 
z najwyższych budynków w naszym regionie, dlatego tak ważne 
jest, aby budynek spełniał wszystkie normy i przepisy. Szczególną 
uwagę skupiliśmy na bezpieczeństwie przeciwpożarowym. 

Stan epidemii miał wpływ na liczbę pracowników pracujących 
przy modernizacji, powodując dodatkowe opóźnienie. Jednak ca-
łym zespołem pracujemy nad tym, aby móc powitać pierwszych 
Gości jeszcze w tym roku. 

Pieniny Grand, oprócz unikatowego i imponującego budynku, 
posiadał będzie także bardzo szeroką ofertę. Niesamowita strefa 
SPA z 18 gabinetami, bogata strefa wellness, strefa dla dzieci wraz 
ze specjalną ofertą SPA, Sky Bar na 13 piętrze z widokiem na 
panoramę Pienin. Ofertę rozbudowujemy także o aktywności de-
dykowane rodzinom, dzieciom, osobom aktywnym, jak i tym szu-
kającym wyciszenia, czy regeneracji zdrowotnej. Pieniny Grand 
będzie także dopełnieniem unikatowej oferty konferencyjnej, któ-
ra poparta była ciągłym badaniem potrzeb Gości, aby jak najlepiej 
dostosować ją do potrzeb rynku. 

Dodatkowo szykujemy także unikatową na skalę kraju ofertę, 
która będzie dla Państwa niespodzianką. Dlatego warto śledzić 
nasze kanały Social Media, w których na bieżąco przekazujemy 
informacje o Pieniny Grand.

Odpowiada Nicolas Mańkowski – Prezes Zarządu Thermaleo Plus 

6. Koronawirus wcześniej czy później 
odpuści, a przynajmniej taką wszyscy 
mamy nadzieję. Jaka przyszłość czeka 
Thermaleo &Uzdrowisko Szczawnica, 
gdy sytuacja wróci do normy? Czy pla-
nowane są jakieś perspektywiczne działa-
nia, mające na celu rozwój firmy?

Jesteśmy przekonani, że ludzie nadal 
chcą cieszyć się życiem, a teraz jeszcze bar-
dziej tą radość doceniają. Wszyscy szukamy 
chwili na odpoczynek w gronie przyjaciół, 
czy rodziny. Wirus miał silny wpływ na nas 
wszystkich. Uważam, że określiliśmy nowe 
priorytety głównie dlatego, że znaleźliśmy 
się w nowej rzeczywistości. Wielu z nas 
czas kwarantanny wykorzystało na przemy-
ślenia co w życiu naprawdę jest ważne. Je-
steśmy przekonani, że to, co Szczawnica ma 
do zaoferowania, odpowiada temu, czego 
ludzie szukali i zawsze będą szukać, czyli 
chwil pełnych szczęścia. 

Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem, cieszyć się 
jazdą na koniach, na rowerze, spacerami, sportami ekstremalnymi, 
pięknymi widokami, noclegami w przytulnych hotelach, delekto-
waniem się pysznymi smakami… Szczawnica nadal to proponuje. 
Wirus nie zabrał nam piękna otaczającej nas natury – to pozostało 
niezmienne. Wierzymy, że zamknięcie granic może skłonić tury-
stów do częstszych podróży po kraju i uświadomić nam jak piękna 
jest Polska. Wybierzemy się poznawać nowe, nieodkryte przez nas 
zakątki. Polacy przekonają się, że w ich kraju jest mnóstwo cieka-
wych rzeczy i pięknych miejsc takich jak Szczawnica – szukajmy 
pozytywnych aspektów tej sytuacji.

Jeśli chodzi o inwestycje, to wszystkie nasze plany na przy-
szłość nie uległy zmianie, niektóre tylko będą przesunięte w cza-
sie. Renowacja sanatorium Papiernik, budynków Palma, Świer-
ków, sklepy, nadal są planowane, nie zwalniamy tempa.

Odpowiada Nicolas Mańkowski – Prezes Zarządu Therma-
leo Plus 

7. Specjalną sympatią cieszyła się w Szczawnicy, jako jej 
niepisany symbol, figura kobiety z dzbanem, stojąca przy 
fontannie na Placu Dietla. W 2012r. żelbetową figurę kobiety  
o rubensowskich kształtach, dzieło artysty plastyka Stanisła-
wa Marcinowa, wykonane w 1957r., zastąpiła rzeźba z brązu 
- panny o dużo bardziej smukłej sylwetce,  autorstwa artysty 
plastyka Michała Batkiewicza. Dawna „pani fontanna” po-
szła w odstawkę. Po licznych pytaniach i interwencjach w jej 
sprawie, do mediów trafiła informacja, że figura jest w reno-
wacji, a po jej ukończeniu znajdzie się dla niej godne miejsce 
w Szczawnicy. W maju, wciąż nieco popękana, stanęła…przy 
oczku wodnym w stadninie koni RAJD w Jaworkach, należą-
cej do firmy Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica. Czy jest to 
owo „godne miejsce” dla niej i czy pozostanie tam już na stałe? 
Czy jej postać, przez długie lata związana z Uzdrowiskiem, nie 
powinna, według sugestii wielu mieszkańców, pozostać gdzieś 
na jego terenie? 

Tak jak Pani zauważyła obecna lokalizacja figury nie jest jej 
ostateczną lokalizacją. Nad wodą w Stadninie Rajd przebywa 
jedynie tymczasowo. Wciąż szukamy dla niej godnego miejsca 
wśród naszych obiektów – najprawdopodobniej finalnie znajdzie 
ona miejsce w okolicach Dworku Gościnnego lub w Parku Dol-
nym tak, aby każdy mieszkaniec, czy turysta mógł cieszyć się jej 
widokiem i jej historią. 

Odpowiada Nicolas Mańkowski – Pre-
zes Zarządu Thermaleo Plus 

8. Życzę powodzenia w działalności ho-
telowo – uzdrowiskowej, w tak trudnych 
dla nas wszystkich czasach i dziękuję 
wszystkim Państwu za rozmowę.

Szczawnica nadal rozwija się pod kątem 
inwestycyjnym. Jako grupa będziemy na-
dal pracować nad utrzymaniem tego trendu, 
poszerzać działalność i ofertę, zapraszać 
nowych inwestorów partnerów do współpra-
cy. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni 
na przyszłość, chcemy dzielić się z innymi 
pięknem Pienin i Szczawnicy. 

Dziękujemy za rozmowę.
Odpowiada Nicolas Mańkowski 
– Prezes Zarządu Thermaleo Plus

Rozmawiała Alina Lelito
fot. Alina Lelito
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PIERWSI UCZNIOWIE WRACAJĄ DO SZKOŁY

Od 25 maja rozpoczęliśmy zajęcia opiekuńczo - wy-
chowawcze w kolejnych klasach, tym razem w klasach 
1 - 3. Wraz z pracującą już wcześniej „zerówką” liczba 
dzieci w szkole przekroczyła 20. Dzięki środkom au-

diowizualnym, technice komputerowej i internetowi, możemy wi-
dzieć się z koleżankami i kolegami w domach i wspólnie uczyć się 
w trakcie spotkań w MS Teams.

DZIEŃ MATKI
Każdy z pewnością osobiście przytulił swoją mamę i złożył Jej 

najlepsze życzenia. A wirtualnie również zamieszczaliśmy życze-
nia dla wszystkich naszych mam.

FABIAN KURNYTA - II MIEJSCE W KONKURSIE PIO-
SENKI ANGIELSKIEJ ON - LINE

Fabian Kurnyta zajął 
drugie miejsce w XVIII 
Ogólnopolskim Konkursie 
Piosenki Angielskiej! 

Przesłuchania miały od-
być się w marcu w Nowym 
Targu jednak ze względu 
na zaistniałą sytuację kon-
kurs został przeprowadzo-
ny online. Fabian, który 
konkurował z najstarszymi 
w kategorii klasy 8 i szko-
ły średnie, nagrał swoją 
wersję utworu Queen „Too 
much love will kill you”. 
Jego świetne wykonanie 
zostało docenione przez 
komisję. Gratulacje! 

 Święto Patrona Szkoły
29 maja 2020 r. o godz. 9.00, w Dniu Święta Patro-

na naszej szkoły, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy 
Świętej w intencji społeczności SP2, której przewod-
niczył ks. proboszcz Tomasz Kudroń.

W czasie homilii ks. Krzysztof Węgrzyn przypo-
mniał sylwetkę naszego Patrona ks. prof. J. Tischnera i warto-
ści, którymi w życiu się kierował jako duchowny, duszpasterz, 
filozof, ale przede wszystkim człowiek. Skierował prośbę do 
uczniów, aby czerpali jak najwięcej z mądrości księdza profe-
sora.

Na Mszy Świętej obecni byli: dyrektor szkoły pani Anna 
Szczepaniak, reprezentanci poszczególnych klas, rodzice, na-
uczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Organ Pro-
wadzący reprezentował Sekretarz Miasta i Gminy pan Tomasz 
Ciesielka.

Z powodu pandemii nie mogliśmy być w tym ważnym dla 
szkoły dniu wszyscy razem.

Dziękujemy ks. proboszczowi za możliwość uczestnictwa po-
zostałych uczniów we Mszy Świętej poprzez jej udostępnienie 
na FB parafii.

Bardzo dziękujemy również naszemu absolwentowi Mikoła-
jowi Tokarczykowi - obecnie uczniowi Liceum Muzycznego w 
Krakowie, za oprawę muzyczną nabożeństwa.

Tydzień Bibliotek
Tydzień bibliotek za Nami , chociaż w tym roku obchodzony 

w innej formie, to wiele działań udało się zrealizować.
Konkurs fotograficzny: zatytułowany ” Zdjęcie z książką”, 

konkurs na interpretację hasła tegorocznego tygodnia bibliotek, 
czyli ZASMAKUJ W BIBLIOTECE/ KSIĄŻCE, rysunki zwią-
zane z ulubionymi książkami. W ciągu całego tygodnia biblioteka 
rozsyłała swoim czytelnikom zarówno tym młodszym jak i star-
szym rebusy, łamigłówki i quizy. Wszystkich miłośników książek 
już dzisiaj zapraszamy do świętowania w przyszłym roku.

100 serc na 100- lecie urodzin Jana Pawła II
18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Wielkiego Po-

laka, Piotra Naszych Czasów – Jana Pawła II. Pragnąc włączyć 
się w ogólnonarodowe obchody tej rocznicy biblioteka szkolna 
zainicjowała wśród uczniów akcję pt. „100 serc na 100- lecie 
urodzin”. Pomysłowość i kreatywność naszych uczniów była 
ogromna. 
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Papież Wiosny!
Sto lat temu pięknego wiosennego dnia, a do-

kładnie 18 maja 1920 roku przyszedł na świat 
Karol Józef w domu Emilii i Karola Wojtyłów, w 

Wadowicach. Wszyscy znamy jego życiorys , ale dzisiaj w ten ma-
jowy dzień 2020 roku, uświadamiamy sobie, jaką wiosną wolno-
ści dla naszego narodu był jego pontyfikat, ile pięknych wzruszeń, 
ożywień i radości do naszych serc i myśli wnosiły spotkania z 
Nim. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II leży na szlaku jego 
wędrówek, uczniowie podążają śladem swojego Patrona - przyja-
ciela, wspominając go wciąż ze wzruszeniem i szacunkiem.

18 maja 2020 w Szlachtowej, w samo południe na Anioł Pański 
zabrzmiały dzwony, zawyły 
strażackie syreny w 100 –le-
cie urodzin Św. Jana Pawła 
II. Pod pomnikiem naszego 
Papieża uroczystej modlitwie 
przewodniczył proboszcz ks. 
Tadeusz Wojciechowski. Go-
spodarzem spotkania była 
dyrektor szkoły P. Beata Ko-
walska. Wiązanki kwiatów 
złożyli: Pani sołtys Jolanta 
Salamon z synami, przedsta-
wiciele Rady Rodziców: Pan 
Andrzej Koza, Pani Kata-
rzyna Zabrzeska, Pani Maria 
Michałczak ze swoją córeczką 
Milenką, która reprezentowa-
ła wszystkich uczniów.

Sara Kaczorowska zdobywczynią wyróżnienia I stopnia 
w 18 Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej!

Do konkursu zgłosiło się 85 solistów z całego kraju. Organiza-
torzy podkreślali, że poziom wykonań konkursowych był bardzo 
wysoki, a repertuar zróżnicowany. Solistów oceniała komisja w 
składzie: Agnieszka Burkat – Liszka nauczyciel języka angielskie-
go w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, Agnieszka Bester 
nauczyciel języka angielskiego Man-
chester, Weronika Jahn nauczyciel for-
tepianu w Szkole Muzycznej I stopnia 
w Brzesku. 

Uczniowie musieli wysłać nagranie 
jednej piosenki po angielsku. Sara wy-
śpiewała swoją nagrodę piosenką „Mo-
onlight” Ariany Grande.

Konkurs organizowany był przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym 
Targu, Szkołę Podstawową nr 1 oraz 
Szkołę Podstawową nr 11 w Nowym 
Targu. Nad całością konkursu czuwali: 
Dorota Kret oraz Tomasz Szlaga.

Sara, bardzo cieszymy się z Twoich osią-
gnięć i życzymy Ci dalszych sukcesów!

Konkurs Pięknego Czytania
Kolejny raz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachto-

wej zorganizowała międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania 
w gronie rodzinnym. Inicjatywa sprawdziła się w dobie COVID 
19. Występy uczestników oceniali profesjonaliści, w skład Jury 
weszli: P. Alina Lelito – teatrolog oraz P. Jerzy Pal – aktor Teatru 
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, podkreślając wyjątkowość 
każdego występu.

Oto wyniki: 

Kl. I – III
I m. Bartosz Mastalski kl. III SP Szlachtowa 
https://youtu.be/y29r3Qzej7g 

Nagroda za ładne przygotowanie prezentacji, dbałość o przedsta-
wienie książki i staranność wykonania .

II m. Michał Niegłos kl. III SP 2 Szczawnica 
https://youtu.be/u8Muw4YtWTg 

Nagroda za pracowitość i wytrzymałość , a przede wszystkim 
samodzielność ucznia. 
III m. Wiktor Dulak kl. II SP Szlachtowa 

https://youtu.be/F4gqkxzoISU 
Nagroda za emocjonalne zaangażowanie w występ zarówno 
dziecka, jaki i mamy.

Kl. IV – VI 
I m. Bartłomiej Zabrzeski kl. V SP Szlachtowa 

https://youtu.be/4eBbpehcQ6s 
Nagroda za staranność przygotowania się tak ucznia, jak i rodzi-
ca oraz piękną scenografię harmonizującą z ideą konkursu. 
II m. Marcin Szczepaniak kl. V SP 2 Szczawnica 

https://youtu.be/iv5BsAUYM_o 
Nagroda za pokazanie radości wspólnego czytania.

Kl. VI – VIII 
I m. Łucja Tokarczyk kl. VIII SP 2 Szczawnica 

https://youtu.be/oSH2xEEAa6Q 
Nagroda za stworzenie klimatu, wpisującego się w krajobraz i 
odgłosy natury, nawiązującego do tematyki książki.

 
Szanowne Jury przekazało kilka ważnych uwag, oto niektóre z 
nich:

P. Alina Lelito:,, …jestem pod wrażeniem samej inicjatywy, 
propagującej piękne czytanie, integrującej członków rodziny oraz 
zachęcającej ich do wspólnej zabawy w teatr. Bo takie wystąpie-
nie, to prawie jak premiera!” 

P. Jerzy Pal:,, Podczas nagrań trzeba też przygotować sobie 
„obraz”, który zobaczymy, my widzowie. Wizerunek czytających, 
ich postawę, ubiór, sposób siedzenia przed kamerą. Bo niepotrzeb-
ne szczegóły (zbytnia nonszalancja w sylwetce, drapanie się po 
głowie, noga w skarpetce założona na nodze) odwracają uwagę 
widza od opowiadanej historii. Ale to marginalne rzeczy. Nie o 
to w tym konkursie chodzi. Napisałem o nich tylko dlatego, żeby 
zwrócić uwagę na wizerunek. (może przydadzą się, kiedy indziej). 
Tu chodziło o opowia-
danie historii w rodzin-
nym gronie) i jestem 
pod wrażeniem. Było 
super. Gratuluję wyko-
nawcom.” 

Dyrektor szko-
ły – Beata Kowalska 
serdecznie dziękuję P. 
Alinie Lelito i P. Je-
rzemu Palowi za po-
święcony czas i cenne 
uwagi. Ten zwyczajny, 
skromny konkurs na-
brał wyjątkowego cha-
rakteru dzięki Państwa 
obecności i ocenie. Na-
grody zasponsorowała 
Rada Rodziców.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Sekwoja 
- największe drzewo świata

Planowanie wycieczek i wakacji, podczas światowej pandemii 
koronawirusa, to tylko marzenie. Przez kilka tygodni zamknięte 
były lasy i parki przyrody, zatem wykorzystałam ten czas na “wir-
tualne” spacery po lasach, które tak bardzo lubię. Choć dziś może-
my już udać się do lasu i obserwować przyrodę z bliska, to jednak 
robimy to w swoim najbliższym rejonie, dalsze wyjazdy wciąż 
odkładamy na “później”.  Jedną z moich, takich “odłożonych” na 
lepsze czasy wycieczek, jest wyjazd do Parku Narodowego Se-
kwoi, położonego w północnej części Kalifornii, na zachodnich 
stokach gór Sierra Nevada, w pasie pomiędzy 1500 a 2500 metrów 
nad poziomem morza, a słynnego z rosnących tam gigantycznych 
drzew – sekwoi.   

Sekwoja olbrzymia, inaczej Mamutowiec olbrzymi, to najwięk-
sze drzewo świata pod względem obwodu pnia. Pod względem 
wysokości ustępuje jedynie swojej krewniaczce sekwoi wiecznie 
zielonej. Poprzez tysiące lat, sekwoje znane były tylko rdzennej 
ludności, a pierwsi biali osadnicy zobaczyli te drzewa dopiero 
podczas tzw. “gorączki złota” w połowie XIX wieku. Sekwoje ol-
brzymie mogą osiągać około 100 metrów wysokości, ich obwód 
może mieć do 9 metrów, a największa osiągnęła aż 18 metrów w 
obwodzie. Sekwoje rosną bardzo szybko i rosną bez końca, przez 
całe ich życie. Żyją one bardzo długo, najstarsza znana sekwoja 
ma ponad 3250 lat. Sekwoje są bardzo odporne na działanie szko-
dników, grzybów, a nawet pożaru. Najczęściej uśmierca je wiatr, 
łatwo je wyrwać z korzeniami, gdyż mają płytkie korzenie, wiatr 
często łamie też korony drzew, co przyspiesza ich obumieranie. 
Drzewa te wymagają bardzo spulchnionej i wysoko mineralnej 
gleby, zadeptywanie ziemi wokół drzew też sprzyja ich obumie-
raniu. Niezwykle gruba kora sekwoi, która może osiągać pomię-
dzy 60 do 90 centymetrów, jest bardzo bogata w taniny działające 
aseptyczne i zabijające bakterie i grzyby. Kora jest też bardzo od-
porna na szkodliwe działanie ognia, który jest właściwie życiodaj-
ną siłą dla tego drzewa i pomaga się mu rozmnażać. Pożar, czę-
ściej niż upalna pogoda, przyczynia się do uwolnienia nasionek z 
szyszek, które otwierają się pod wpływem gorącego powietrza. 
Sekwoje lubią rosnąć w pełnym słońcu, zatem ogień wypala też 
wszelką konkurencję w postaci innych roślin, a  pozostałości po 
spalonych roślinach dodatkowo użyźniają glebę. Kiedy na tereny 
porośnięte przez sekwoje wkroczyli osadnicy z Europy i zaczęto 
walkę z ogniem w lasach, okazało się, że przestały wyrastać nowe 
drzewa.

Pierwszym z białych, który dotarł do gigantycznego lasu se-
kwoi, tzw. Giant Forest, był Hale Tharp, poszukiwacz złota, który 
wraz ze swoim szwagrem zbudował chatkę w wydrążonym pniu 
sekwoi (chatka ta stoi do dzisiaj i można ją zwiedzać). Z czasem 
porzucili oni poszukiwanie złota i zajęli się wypasem bydła. Nie-
stety zaczęli przybywać tu nowi osadnicy, którzy na widok wiel-
kich sekwoi chwycili za piły i rozpoczęli masową wycinkę tych 
gigantycznych drzew, chcąc utrzymywać się ze sprzedaży drew-
na sekwoi. Drewno okazało się jednak bardzo miękkie i łatwo 
pękało, nadawało się tylko na sztachety i zapałki. Dziś szacuje 
się, że wycięli oni nawet kilka tysięcy drzew. Gdy w XIX wieku 
kolonizatorzy odkryli to miejsce, nikt nie chciał uwierzyć w ich 
opowieści o olbrzymich drzewach, to przyczyniło się do wycinki 
kolejnych drzew, bowiem plastry pnia zaczęto rozsyłać po całym 
świecie, jako dowód na ich istnienie. Jeden z takich plastrów po-

chodzących z sekwoi, nazwany „Mark Twain”, można oglądać w 
brytyjskim Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. 

Wycinkę gigantycznych sekwoi zakończyło dopiero powsta-
nie Parku Narodowego Sekwoi w 1890 roku. Do jego powstania 
przyczynił się John Muir, znany też jako John z Gór, miłośnik 
przyrody, który całe swoje życie poświęcił górom Sierra Nevada, 
Ojciec Parków Narodowych w USA.  W swoich pracach tak pisał 
on o sekwojach: „Nigdy nie widziałem, aby Wielkie Drzewo ob-
umarło śmiercią naturalną. Wydaje się być nieśmiertelne, odpor-
ne na wszystkie choroby, które dotykają innych drzew. Nieznisz-
czone przez człowieka, żyją w nieskończoność, dopóki nie zostaną 
całkowicie spalone, zniszczone przez piorun lub powalone przez 
wiatr.”  

W obrębie Parku Narodowego Sekwoi o powierzchni 1,635 km2, 
w lesie Giant Forest, rośnie największe drzewo na świecie, bio-
rąc pod uwagę jego powierzchnię, to sekwoja nazwana General 
Sherman, a drugie największe drzewo na świecie, zwane General 
Grant, też rośnie w okolicy. Giant Forest jest domem dla połowy 
(5 z 10ciu), największych i najdłużej żyjących drzew na Ziemi. 
Poruszanie się wśród takich archaicznych kolosów, na pewno robi 
wrażenie, człowiek musi się czuć jak krasnoludek z bajki, a za-
mieszczane w Internecie liczne fotografie, pokazują jak niewielką 
istotą jest człowiek. Przebywanie wśród gigantycznych sekwoi to 
na pewno niezwykłe przeżycie, ale zapewne pierwsi biali osad-
nicy, którzy dotarli w to miejsce, musieli czuć jeszcze większe 
zdumienie i podziwhj niż my, ludzie współcześni, którzy widzieli 
już wszystko wcześniej na zdjęciach. Na terenie Parku Narodo-
wego Sekwoi, podziwiać można nie tylko sekwoje, ale też liczne 
wodospady, jeziora, granitowe monolity oraz liczną zwierzynę, 
włącznie z niedźwiedziami. 

Ja na razie oglądam sekwoje tylko dzięki filmom i fotografiom 
zamieszczonym w Internecie, ale mam wielką nadzieję, że uda mi 
się kiedyś naprawdę zobaczyć te niezwykłe drzewa. W między-
czasie, zachęcam wszystkich do spacerów po pienińskich lasach, 
dla odprężenia, zdrowia i zachwytu!    
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Pies w czasach koronawirusa, 
czyli o tym jak nie zwariować 

w czterech ścianach

Czuję się mocno zaniepokojona tym, co dzieje się w Polsce i na 
świecie. Czuję ciężar na piersiach i obserwuję, jak z dnia na dzień 
mój oddech staje się płytszy. Boję się, że w końcu się uduszę albo 
wyschnę jak Jezioro Aralskie.

Na każdym kroku docierają do mojej świadomości wieści, któ-
re przyprawiają mnie o tak dobrze znany stan „zamrożenia”. Na-
wet jeśli mój umysł próbuje być racjonalny, ciało pamięta panikę, 
strach, lęk. Cały mój organizm automatycznie reaguje na bodźce 
i słowa klucze „śmierć”, „choroba”. Mam wyjątkowo wyczulony 
układ nerwowo-mięśniowy zważywszy na to, czego w życiu do-
świadczyłam. Ale założę się o worek karmy, że nawet ktoś, kto 
nie doświadczył w życiu traumy może również zareagować na to 
wszystko zespołem objawów charakterystycznych dla nerwicy.

Kompulsywne mycie rąk, obsesyjne mierzenie temperatury 
ciała, natrętne myśli, problemy ze snem, poczucie niepokoju i bra-
ku zaufania do otaczającego świata. Sprawy nie ułatwiają napły-
wające z każdej strony informacje o kolejnym zgonie, o kolejnych 
zarażonych, o konsekwencjach ekonomicznych pandemii. Nasze 
poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli nie spada do poziomu zera, 
niczym marcowa lawina śnieżna, zostaje mocno nadwyrężone, 
nadszarpnięte jak nogawka podchmielonego listonosza.

Sama świadomość napływających objawów to już dużo. Taki 
zdefiniowany lęk staje się lękiem okiełznanym. Mnie zajęło to 
dwa tygodnie. Mniej więcej tyle czasu wypierałam niepokój zwią-
zany z koronawirusem. Doskonale mi znane „mnie to nie dotyczy” 
udało się w końcu złapać za ogon, na gorącym jak rozżarzony piec 
uczynku i zamienić na „ok, widzę co się dzieję i czuję niepokój, 
lęk o moich bliskich, boję się chorób, jak cholera i kolejnej śmierci 
jak ognia, ale chcę odszukać w sobie spokój, bo go mam, choć 
schował się na pawlaczu, albo w szopie pod stertą kurzu lub w 
jednej z obgryzionych przez szczeniaki-korniki bud”.

Od bud już blisko do psów. Psy ratują mnie na każdym kroku, 
więc sięgam po to antidotum na pandemię lęku i dzielę się z Tobą 
tym, co stosuję ja.

PO PIERWSZE – SPACER. ŚWIADOMY I NIE DLA CIE-
BIE, A DLA PSA.

Jedna z moich wirtualnych guru mówi, że Twoja świadomość 
jest tam, gdzie jest Twoja uwaga. Zaczynam więc od prostego ćwi-
czenia przekierowania uwagi z niepokoju i natrętnych myśli na „tu 
i teraz”. Spacer z psem wygląda wtedy zupełnie inaczej. Idąc leśną 
dróżką lub chodnikiem (jeśli w okolicy masz tylko Lasy Państwo-
we) całą swoją uwagę skupiam na moim psie. Bacznie przyglądam 
się jego krokom, ruchom tułowia ogona i kufy, skupiam się na 
jego, błyszczącej w świetle słońca, sierści, patrzę jak się mieni 
i łapie promienie, obserwuję go namiętnie i pozwalam mu prze-
jąć inicjatywę. Niech to będzie jego spacer, nie mój. Na co dzień 
spacer to jeden z obowiązków. Dziś spacer to zbawienie. Chwila 
tylko dla nas, bez pośpiechu, bez echa depczącej nam po stopach 
codzienności. Dziś daję się psu wyprowadzić ze sfery niepokoju 
i marazmu. Idąc tak jego rytmem, udaje mi się oczyścić umysł 
przez skupienie na moim najlepszym towarzyszu życia.

PO DRUGIE – CIĄGŁE POGŁĘBIANIE WIĘZI.
Czy pamiętasz, kiedy siedząc z psem na kanapie, na podłodze, 

na sofie patrzyłeś, patrzyłaś mu głęboko w oczy masując jego roz-
grzane po spacerze futerko? Nie mylcie tego z głaskaniem od nie-
chcenia pieska po brzuszku podczas oglądania Netflixa czy czy-

tania „Pamiętników Bridget Jones”. Od dziś głaskanie psa to Twój 
nowy rytuał. Medytacja. Relaksacja. Włącz muzykę, którą lubisz 
najbardziej, a która kojąco wpływa na Twój, zmęczony dzieleniem 
włosa na czworo, umysł. Ułóż się wygodnie koło Twojego pupila i 
głaszcz go powoli i świadomie, od kufy po ogon. Jeśli Twoje myśli 
odpływają w rewiry, których nie chcemy, skup się dodatkowo na 
oddechu. Długi wdech – jeden ruch dłoni, długi wydech – dru-
gie pociągnięcie od uszu po zad. Jeśli to dla Ciebie zbyt nudne 
wykonaj psu masaż. Twój mózg poczuje się bardziej zaangażo-
wany i łatwiej będzie Ci okiełznać natłok myśli. Masuj psu łapki 
od opuszków po staw barkowy. Delikatnie ugniataj chowające się 
pod futerkiem mięśnie, obserwuj przy tym czule psa, jego wzrok i 
uszy „podpowiedzą” Ci, co sprawia mu największą przyjemność.

ZABAW SIĘ W TRESERA.
Kto z nas nie marzy o wyszkolonym, posłusznym piesku, który 

chodzi przy nodze na luźnej smyczy i wodzi wzrokiem za panem/
pańcią ignorując każdy bodziec, zapach, innego psa? Ja. Osobiście 
nie przepadam za robieniem z psa-robota, ale lubię uczyć moje 
pieski dobrych manier, więc radzę, jak wykorzystać ten oto czas. 
Pies męczy się nie tylko przez wysiłek fizyczny, ale i psychiczny, 
dlatego szczególnie, jeśli nie masz możliwości wyrwać się z czte-
rech ścian lub boisz się długich spacerów, zmęcz psa tresurą. Twój 
pies wszystko umie? OK. Spróbuj nauczyć go rozróżnia kolorów 
(pamiętając, że wg badań pies widzi świat w barwach szaro-nie-
biesko-czarno-biało-żółtych), wyjmowania skarpetek z pralki lub 
wyłączania światła. Niemożliwe? Nic bardziej mylnego, ale wy-
maga cierpliwości i setek powtórzeń, ale masz przecież czas.

STAŃ SIĘ PSEM.
To moja ulubiona zabawa, szczególnie polecam właścicielom 

szczeniaków i młodych psów. Można się też bawić całą rodziną, 
będzie weselej. Tym razem również przyda się muza, ale żywa, 
wesoła, taka której sam tytuł wprowadza Cię w dobry nastrój. 
Ostrzegam, że pies na początku może czuć się zdezorientowany, 
ale im lepiej wczujesz się w rolę, tym większa frajda dla Was oboj-
ga. Muza już w tle, pies na kanapie czy swoim posłaniu odpoczy-
wa jakby nigdy nic. Wtedy Ty wskakujesz na kolana i zaczynasz 
zachowywać się jak czworonożny przyjaciel w czasach młodzień-
czego amoku. Z łóżka na podłogę, z podłogi na legowisko, wą-
chasz, niuchasz, grzebiesz nosem w karmie, nosisz w zębach pił-
ki, szarpaki a nawet ulubione lakierki. Słowem – robisz wszystko 
to, co Twój pies lubi najbardziej. Im bardziej się zaangażujesz, 
tym szybciej Twój Azor dołączy do zabawy. Twój pies nie jest 
głupi i doskonale wie, że Ty to Ty, śmierdzisz tak samo na dwóch 
łapach jak i na czterech. Nie chodzi więc tu o to, by go oszukać, 
czy wprowadzić w zakłopotanie, chodzi o to by, nie zwariować.

Kasia Kołodziejska 

Życie na biegunach
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Podróże małe i duże Oeschinensee 
– morskie oko Szwajcarii

Tym razem naprawdę bomba! Niekoniecznie męcząca, ale jak-
że urzekająca swoim pięknem wycieczka nad jedno z najbardziej 
fotografowanych i rozpoznawalnych jezior Szwajcarii. Chyba 
śmiało można je porównać do naszego polskiego Morskiego Oka. 

Trochę faktów
Oeschinensee to górskie jezioro w gminie Kandersteg w Kan-

tonie Bern. Położone jest na wysokości 1578 m n.p.m. pośrodku 
wspaniałych gór  Blüemlisalp, Oeschinenhorn i Doldenhorn na 
południu oraz Dündenhorn i Zallershorn na północy. Rozmiary 
jeziora Oeschinensee to 1,6 km długości, a szerokością sięga pra-
wie kilometra. Jezioro ma również ponad 50 m głębokości! Co 
ciekawe w letnich miesiącach, kiedy temperatura wody wzrasta 
do ok. 20oC nie brakuje tutaj amatorów pływania. Nie ma co się 
dziwić, bo kąpiel w takich okolicznościach to prawdziwa petarda!

W przeciwieństwie do lata, mroźną zimą powierzchnia jeziora 
zamarza i możliwa jest tam jazda na łyżwach lub przynajmniej 
spacer po zamarzniętej powierzchni. My, będąc nad Oeschinen-
see w połowie kwietnia natrafiliśmy jeszcze na lekką zmarzlinę, 
co szczególnie dodawało uroku temu miejscu i jeszcze 
bardziej podkreślało jego niesamowitą błękitną barwę.

Wędki w górę!
Kolejną atrakcją, która również przyciąga tu spo-

ro ludzi jest możliwość wędkowania. W tym górskim 
jeziorze możemy wziąć na wędkę golca zwyczajnego, 
pstrąga tęczowego oraz jeziornego a także palie tęczo-
wą. Wędkowanie jest dozwolone zarówno z brzegu, jak 
i z łodzi. Od stycznia do marca w jeziorze można rów-
nież łowić ryby pod lodem! Właśnie takich widoków, 
zapuszczanych wędek, tym razem również nie brako-
wało. Śmiało przyznajemy, że spora cześć ludzi znaj-
dujących się w dniu naszej wycieczki nad jeziorem, to 
właśnie wędkarze! Taka złowiona tu rybka na pewno 
smakuje wyśmienicie! 

Wędrowanie
Jednak przede wszystkim okolice Oeschinensee to 

raj dla miłośników pieszych wędrówek. Nad samo je-
zioro możemy dostać się wygodną opcją kolejki gondo-

lowej i dopiero ze stacji górnej rozpocząć wędrówki po okolicy lub 
tak jak my wędrować ze stacji dolnej w Kandersteg szlakiem tury-
stycznym. Tu również mamy przynajmniej dwie opcje do wyboru. 
Tą łagodniejszą i tą bardziej wymagającą kondycyjnie (bardziej 
strome podejście). Samo jezioro daje kolejne możliwości dalszych 
wycieczek górskich na okoliczne szczyty. Te są już jednak bar-
dziej wymagające. 

W bliskiej okolicy jeziora znajdują się również 2 wodospady. 
Pierwszy z nich, teraz przy niskim poziomie wody jest łatwo do-
stępny, a i teraz w kwietniu nie brakowało przy nim amatorów 
wodnych kąpieli.  Gdy poziom wody jest wyższy, do wodospadu 
prowadzi wytyczona ścieżka, ubezpieczona miejscami linami. 

Choć to było nasze pierwsze spotkanie z Oeschinensee, już 
wiemy, że nie jest to ostania wizyta! I na pewno nie ograniczy-
my się tylko do pobytu nad samym jeziorem. Mimo, iż gondolka 
nie kursowała nad jeziorem, to przybywało tu coraz więcej ludzi. 
Wiele z nich wybrała się tutaj, aby zapalić ognisko. Byli też ludzie 
szykujący się na spędzenie nocy w namiocie pod rozgwieżdżo-
nym niebem… Mega!

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

Flisacy ruszają 
- region nabiera oddechu...
Tradycyjnie od wielu lat spływ Dunajcem ruszał 1 kwietnia. 

Owszem, zdarzały się małe zmiany tego terminu, ale tak nie-
pewnej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Przez wiele dni nikt nie 
mógł przewidzieć co będzie dalej. Teraz już wiemy

Spływ przełomem Dunajca w tym roku ruszył 1 maja. To bar-
dzo dobra informacja dla regionu, musimy jednak pamiętać o 
wprowadzonych obostrzeniach. 

Na łódce w maju mogło być tylko sześcioro turystów plus 
dwóch flisaków. Od 1 czerwca - 12 osób jak dawniej.

Niestety zawieszone zostają wszystkie ulgowe bilety dla dzieci 
do lat 10-ciu oraz młodzieży szkolnej.

 Łodzie będą  wypływać z przystani po opłaceniu podstawo-
wego kosztu w wysokości 6 osób dorosłych plus karty wstępu 
na szlak wodny, zgodnie z obowiązującym cennikiem (spływ do 
Szczawnicy - 336 zł /za całą łódź/ plus karty wstępu do PPN).

Wszystkie osoby korzystające ze spływu Dunajcem zobowiąza-
ne są zasłaniać usta i nos maseczkami, chusteczkami lub szalikami.

Spływ Dunajcem to jedna z największych atrakcji regionu pie-
nińskiego - jego uruchomienie oraz wprowadzenie następnego 
kroku „odwilży” - czyli możliwości wynajmowania kwater. Jest 
to duża szansa na ożywienie naszego regionu, który bez wątpienia 
żyje z turystyki. 

jd
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Łowcy
Grupa roślin, o której dzisiaj chciałbym po-

gawędzić jest dość specyficzna w swoich za-
chowaniach lub „obyczajach”, jakie absolutnie 
nie przystoją prawdziwej roślinie. Bo cóż to jest 
„prawdziwa roślina”? Bardzo upraszczając: or-
ganizm, który przytwierdzony nieruchomo do 

podłoża pobiera z niego wodę i konieczne do życia substancje 
odżywcze. Tymczasem omawiane dzisiaj rośliny są… łowcami 
– polują i zjadają swe zdobycze, a są nimi zwierzęta. Zapewne 
domyślamy się już, że chodzi o rośliny zwane początkowo owado-
żernymi, a obecnie coraz częściej mięsożernymi. Jak się bowiem 
okazało, zjadają nie tylko owady, ale też inne drobne żyjątka, np. 
rozwielitki, ślimaczki lub pająki. Ci straszni mięsożercy nie czy-
nią tego z powodu wrodzonego okrucieństwa lub dlatego, że spra-
wia im to perwersyjną przyjemność. Wiąże się to z ich trybem 
życia i stanowiskami, gdzie można ich spotkać. A są to zwykle 
miejsca bardzo ubogie w łatwo przyswajalne związki azotu, bę-
dącego jednym z najważniejszych dla roślin pierwiastków. Skoro 
nie mogą z gleby, czerpią go z ciał upolowanych zwierząt. War-
to zaznaczyć, że roślinami mięsożernymi nazywamy tylko te, 
które potrafią strawić ciało schwytanego zwierzęcia za pomocą 
wydzielanych przez siebie enzymów. Roślinni łowcy wykształcili 
pułapki, czyli powabnie oraz aparaty chwytne i trawienne bardzo 
zróżnicowane pod względem kształtu i sposobu działania. Można 
wyróżnić co najmniej cztery zasadnicze typy: wydzielające lepki 
śluz (mogą działać czynnie lub biernie), na wzór tzw. wilczych do-
łów, do których ofiara spada z dużej wysokości, dwie szybko za-
mykające się klapki, wreszcie - z klapką otwieraną tylko do wnę-
trza. Przez długi czas nie umiano sobie wytłumaczyć fenomenu 
mięsożerności roślin. Ograniczano się jedynie do opisu zjawiska. 
Niekiedy wykorzystywano je bardzo praktycznie, jak np. osobniki 
z rodzaju zwanego rosolistnikiem. Portugalscy wieśniacy w odle-
głych czasach używali jego lepkich liści jako muchołapek. Zauwa-
żono, że jest to bardzo „żarłoczna” roślina, bowiem jednoroczny 
okaz złowił ponad 200 much. Pierwsze przypuszczenia, że rośliny 
mogą aktywnie chwytać owady pojawiły się dopiero w Ameryce 
Północnej w XVIII w. Gubernator Karoliny Północnej, przyrod-
nik z zamiłowania, napisał w liście do swego przyjaciela, że ma 
w ogrodzie „wrażliwą” roślinę (nazwał ją muchołówką Dionea). 
Jej liście zamykają się, „gdy tylko coś jej dotknie”. Dzieje się tak 
również wtedy, gdy jakiś owad, np. mucha, spadnie na liść. Wtedy 
jego dwuklapowa blaszka, zgięta wzdłuż nerwu głównego prawie 
pod kątem prostym, może składać się jak kartki książki. 

Roślin mięsożernych jest wiele set gatunków, ale należą one do 
bardzo wielu różnych, często odległych od siebie jednostek sys-
tematycznych. Występują też w Polsce. Najbardziej znane są bez 

wątpienia rosiczki (Drosera z rodziny rosiczkowatych  Drosera-
ceae). W naszym kraju zanotowano obecność czterech gatunków 
z tego rodzaju. Do tej samej rodziny należy też aldrowanda pę-
cherzykowata, gatunek – niestety – ginący, w polskiej „czerwo-
nej księdze” uznany za krytycznie zagrożony. Sposób chwytania 
i trawienia przez nią zdobyczy jest podobny jak u muchołówki, 
tyle że podrażniony liść składa się o wiele wolniej. Po spożyciu 
pokarmu liść może się otworzyć, ale nie jest zdolny do ponownego 
chwytania i trawienia.

W Pieninach dość trudno spotkać się oko w oko z roślinami 
mięsożernymi. Nie notowano występowania rosiczek, ani tym 
bardziej aldrowandy. W latach 70. XX w. zauważono w Sromow-
cach Wyżnich  obecność jednego z gatunków pływaczy (Utricula-
ria), ale potem nie było doniesień o kolejnych pienińskich stano-
wiskach. Pływacze, podobnie jak rosolistnik, mają niezły apetyt. 
W jednym tylko pęcherzyku służącym do chwytania zdobyczy 
(roślina ma ich nawet do kilkuset), znaleziono ponad 20 ofiar. 
Na pienińskich młakach, na wilgotnych obrzeżach dróg, można 
natomiast spotkać tłustosza pospolitego (Pinguicula vulgaris). 
To roślina stosunkowo często występująca, objęta ścisłą ochroną 
prawną i wpisany na „czerwoną listę” jako bliski zagrożenia. Jak 
widać, przyroda dostarcza nam wielu niespodzianek! Zatem – 
dbajmy o nią, abyśmy jak najdłużej mogli cieszyć się jej cudami.

 

lepkie liście rosolistnika



24   STRONA  

CZERWIEC 2020  -  Nr 333 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

- Zofia DrążkiewicZ

Miała mieć swoją wystawę w maju 
w Eglander Caffe. Kawiarnie otworzy-
ły się dopiero 18 maja, więc i wysta-
wa nie doszła do skutku. Na szczęście 
mamy naszą „Grajcarkową galerię!

Zofia Drążkiewicz, szczawniczan-
ka, uprawia haft tradycyjny. Jej obrusy, 
serwety, poduszki są ozdobą wielu do-
mów. Ozdabia także męskie kamizelki 
góralskie i damskie gorsety, umiesz-
czając na nich typowe motywy regionalne z Pienin i Szczawnicy.

Jako członek TPSP uczestniczyła w wielu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych, a także dzieliła się swoją wiedzą z mło-
dym pokoleniem podczas warsztatów haftu.

A.L.

Galeria „Grajcarka”

fot. Anna Niezgoda


