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Na inaugurację tegorocznej edycji Barokowych Eksploracji w 
Szczawnicy 12 sierpnia we foyer Dworku Gościnnego zaprezen-
towane zostały podczas jednego wieczoru dwie jednoaktowe ope-
ry barokowe w wersji półscenicznej: słynna „La serva padrona” 
„Służąca panią” Pergolesiego oraz polska premiera „Opery bohe-
mica de camino a caementariis luride aedificato”- „Czeska opera 
o kominie źle przez murarzy zbudowanym” Jana Karela Loosa.

Samo wydarzenie oraz libretto sztuk przybliżyła dyrektor Fe-
stiwalu Agnieszka Żarska. „La serva padrona” to jedno z najsłyn-
niejszych dzieł Giovanniego Battisty Pergolesiego i jednocześnie 
historyczny starter całego gatunku - opery buffa. Pierwotnie słu-
żyło jako intermezzo, zabawna wstawka do innego dramatyczne-
go utworu - Il prigioner superbo i miało stanowić krótkie oderwa-
nie od poważnych tematów lecz w efekcie całkowicie przyćmiło 
dramatyczną operę. La serva padrona wciąż żyje na wielu sce-
nach operowych, od swojej premiery w 1733 roku wciąż czaruje 
i rozśmiesza. Autorem libretta jest Gennaro Antonio Federico. 
Skonstruował fabułę, której bohaterowie byli odbiciem słynnych 
pierwowzorów z komedii dell’arte i po które chętnie sięgali tak-
że inni twórcy. La serva padrona opowiada historię młodej, pięk-
nej i sprytnej pokojówki, która postanawia zostać żoną swojego 
pana, starego kawalera. Ostatecznie udaje jej się go przechytrzyć 
i żartobliwie zmusić do małżeństwa. W wersji Federico pojawiają 
się trzy postacie: Doktor Pandolfo (bas), służąca Serpina (sopran) 
oraz służący Vespone (rola cicha). Tym trzem bohaterom udało się 
zdobyć publiczność na tyle, iż intermezzo po premierze grane było 
w niezmienionej formie przez kolejne dwadzieścia lat na ponad 
sześćdziesięciu scenach włoskich, a także w Austrii, Hiszpanii, na 
Malcie i w St. Petersburgu. 

„Czeska Opera o kominie źle przez murarzy zbudowanym” 
(tytuł łaciński: Opera bohemica de camino a caementariis luride 
aedificato..) jest niewielkich rozmiarów śpiewogrą skomponowa-
ną przez Jana Karla Loosa (1724 - 1772), wieloletniego organistę 
kościoła św. Wita w Tuchoměřicach. Autor tekstu jest nieznany. 
Stworzone przez niego humorystyczne, niezwykle oryginalne 
libretto ujawnia znajomość środowiska rzemieślniczego oraz pa-
rodystycznie wykorzystuje religijne wyobrażenia o niestabilności 

świata, aby uzasadnić niską 
jakość wykonywanej pracy. 
Muzyka opery o kominie 
jest bliska ludowej ekspre-
sji, jednak widoczny jest też 
wpływ muzyki kościelnej, 
chociażby w postaci kon-
trapunktu, zastosowanym 
przez Loos’a dla podkre-
ślenia komicznych momen-
tów. Z miejsca zachowania 
kompozycji oraz łacińskie-
go tytułu i wstawek teksto-
wych można wnioskować, 
że opera była przeznaczona 
do rozrywki w środowisku 
klasztornym. 

W rolach dramatycznych 
wystąpili soliści świetni 
wokalnie i aktorsko: Eva 

Kývalová - sopran, Jan Mikušek - alt, Martin Javorský - tenor, 
Miloš Horák - bas, no i absolutnie niezapomniany w roli mima 
Anton Elias. Reżyserem sztuki była Magdalena Švecová, która w 
ekspresowym tempie i bardzo udanie prze-reżyserowała spektakle 
z wielkiej sceny w wersję kameralną. Stroną muzyczną zajął się – 
jak zawsze wspaniale - Marek Stryncl i jego Musica Florea Praha.

Foyer Dworku Gościnnego okazało się miejscem idealnie do-
branym do kameralnych barokowych oper buffe, a przybyli wi-
dzowie – choć ograniczeni ilościowo, ze względu na przepisy 
epidemiczne i ubrani w maseczki – bawili się świetnie! Artyści 
skradli serce publiczności, którzy oklaskiwali ich występ długo 
i szczerze!

Wydarzenia organizowane było zgodnie z aktualnymi zalece-
niami sanitarnymi.

Organizatorem Festiwalu jest stowarzyszenie Szczawnicki 
Chór Kameralny oraz Musica Florea, współorganizatorem: Pie-
niny SPA Resort i Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Festiwal 
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tań-
ca. Wsparcia udzieliło również Ministerstwo Kultury Republiki 
Czeskiej oraz Pieniński Bank Spółdzielczy. Współpraca promo-
cyjna - Palenica. Grupa Polskie Koleje Linowe S.A. Dyrektor ar-
tystyczny Festiwalu- Agnieszka Żarska.

wg materiałów organizatora - Alina Lelito 
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Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

„DOJRZAŁOŚĆ TO UMIEJĘTNOŚĆ 
ZNOSZENIA NIEPEWNOŚCI”

 Na początku tego roku planowaliśmy, że 24 
marca 2020 r. pojedziemy do Krakowa na VII 
edycję Forum Seniora, które miało się odbyć pod 
hasłem „Aktywność to synonim zdrowia”. I co, i 
co? Nastał czas podstępnego koronawirusa, który 

pokrzyżował nie tylko nasze plany, ale również organizatorów, bo 
forum w wiosennym terminie nie mogło się odbyć ze względu na 
wprowadzone obostrzenia związane z epidemią, a i temat wiodą-
cy forum, stawiający na aktywność seniora z czasem mocno się 
zdezaktualizował. Pandemia ograniczyła bowiem znacznie ak-
tywność seniorów, skazując ich na lockdown, a czasem i samot-
ność, i bezczynność. Ludzie (myślę tu m.in. o słuchaczach PUTW) 
dotąd pełni werwy, pomysłów, chęci do podejmowania różnorod-
nych wyzwań, nagle poczuli się „zamknięci w czterech ścianach”, 
wyalienowani, pozbawieni możliwości uczestniczenia w zajęciach 
UTW, szans na nabywanie nowych umiejętności i kontynuowanie 
podjętych poprzednio aktywności w grupie podobnych osób.

VII Forum Seniora jednak się odbyło w innym terminie, w in-
nej formie i z innym przesłaniem. Każdy zainteresowany mógł 
26 sierpnia o godz. 10.00 usiąść przed komputerem i za pośred-
nictwem strony www.dziennikpolski24.pl wysłuchać cyklu  wy-
kładów pod wspólnym tytułem „Senior w nowej rzeczywistości”.

Jeden z wykładów dotyczył samotności i lęków seniora. Temat 
na czasie! Prof. Dominika Dudek uświadomiła nam, że w jesie-
ni życia trzeba się mierzyć z ciągłością strat. Traci się nie tyl-
ko zdrowie, atrakcyjność, aktywność zawodową, ale… bliskich i 
przyjaciół. Drobne niesprawności jak pogorszenie słuchu, wzro-
ku, mobilności obniżają jakość życia, stopniowo powodując utratę 
autonomii i niezależności. Spada spontaniczność, lotność umysłu, 
coraz trudniej przychodzi nawiązywanie nowych relacji. Czasem 
pojawia się żal, że nie przeżyło się życia inaczej, nie wykorzystało 
wszystkich szans.

 W dobie COVID – 19 nasiliły się dodatkowo lęki i smutek z 
powodu obawy przed zachorowaniem, przed śmiercią swoją i bli-
skich. Dylematy -  jak długo potrwa pandemia, kiedy życie wróci 
do normy, jak będzie wyglądał świat po epidemii, jak  zmieni ona 
dotychczasowy tryb życia, przyzwyczajenia, marzenia każdego z 
nas, czy za jakiś czas „zaraza” nie powróci??? – ciągle utrudniają 
normalne funkcjonowanie, nie tylko seniorom. 

Jak radzić sobie z tymi obawami, jak mimo wszystko w mia-
rę normalnie żyć? Na pewno pomoże zachowanie pogody ducha 
wynikające z mądrości i doświadczenia życiowego seniorów. Nie-
które osoby starsze zmagały się z wieloma gorszymi przeciwno-
ściami losu /„Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech 
łagodny zaczyna”/. Pomoże również cierpliwość i dystans do ota-
czającej rzeczywistości. W porównaniu do młodych seniorzy mają 
tę przewagę, że nie muszą weryfikować swoich planów, dokony-

wać radykalnych zmian w życiu wymuszonych skutkami pande-
mii. Mają czas, by pozostawać w relacjach pisząc do znajomych, 
prowadząc długie rozmowy telefoniczne i dzieląc się przemyśle-
niami, spostrzeżeniami i małymi radościami. Śmiech, żart, humor 
sprawiają, że teraźniejszość jest  mniej przerażająca. 

„Najlepszym lekarstwem – podpowiada pani profesor Dominika 
Dudek  - na własne zmartwienia i samotność  jest zaangażowanie 
się w pomoc innym, dostrzeganie, że obok nas są osoby bardziej 
potrzebujące wsparcia, bardziej bezradne i przestraszone niż my”. 

Dziękujemy organizatorom VII Forum Seniora – Redakcjom 
„Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”.

Bożena Nowak

-  ZAPAŚNICY  -

Jednego razu wiecoro
Wadził sie jasioń z jaworo
Wytykajonc sobie kwasy
W kójcu pośli na zapasy

Sarpie jedon za drugiego
Kconc łobalić - a nic z tego
Jedon gibki jak bicysko
Drugi twardy jak skalisko

To jedon wyzy drugiego
To drugi ponad piyrsego
Praskajó sie po ubocy
Jas sie echo wkoło tocy

Dychnońć wej nimajó casu
Zmarasili jus pu lasu
Choć sie dwojó nawet trojó
To dali przy swojo stojó

Domierziało wreście buka
Jak nie wrzaśnie do kaduka
Kied wnet nie dojdziecie ładu
Łobow spiero dlo przykładu

Jaze przysiedli na ziomi 
Dali spokój z zapasomi
Culi reśpekt przed bucyskio
By nie łobił konorzyskio
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Realizacja projektu #zdalna Szkoła+ dobiegła końca. 1 
września br., otrzymano 20 laptopów, zakup został w 100 
% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy zostały przekazane do szkół podstawowych: 
7 szt. laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy, 
5 szt. Szkoła Podstawowa w Szlachtowej, 8 szt. Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Szczawnicy. 

Koszt realizacji zadania 45.510,00 zł. 
#zdalna Szkoła+ to drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Pol-

ski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zgodnie z założeniem pro-
gramu zakupiony sprzęt ma umożliwić udział w zdalnym naucza-
niu uczniom z rodzin wielodzietnych.

Z uwagi na fakt, iż Urząd Miasta i Gminy Szczawnica otrzy-
mał negatywną ocenę sanepidu na wprowadzenie hybrydowe-
go nauczania na terenie 
Szczawnicy, zakupiony 
sprzęt będzie służył na-
uczycielom i uczniom 
podczas stacjonarnych 
lekcji w codziennej pracy 
szkoły.

NOWY ROK 
SZKOLNY

Po wakacyjnej przerwie, 1 września 
uczniowie szkół wrócili do nauki. Inau-
guracyjny dzień rozpoczął się tradycyjnie 

od Mszy Świętych w kościołach para-
fialnych zarówno w Szczawnicy jak i w 
Szlachtowej, w której uczestniczyli Dy-
rektorzy, przedstawiciele grona pedago-
gicznego, delegacje klasowe uczniów, 
rodzice oraz zaproszeni goście. 

Po mszy uczniowie oraz nauczycie-
le uczestniczyli w apelach szkolnych, 

które odbyły się z 
zachowaniem szcze-
gólnego zalecanego 
reżimu sanitarnego. 
W tym roku Bur-
mistrz uczestniczył w 
apelu zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawo-
wą nr 2  w Szczawnicy. 
Po zakończonej uroczy-
stości Burmistrz odwie-
dził jeszcze szkołę w 
Szlachtowej gdzie przy 

okazji pierwszego dnia nowego roku szkol-
nego 2020/2021 serdecznie podziękował 
dotychczasowej Pani Dyrektor za pięć lat 
współpracy.

Na kolejny rok szkolny funkcja Dyrek-
tora została powierzona Pani Monice Hur-
kale - nauczycielce Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej.

Pani Alicja Łazarczyk - długoletni pracownik i Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Szczawnicy z dniem 25 sierp-

nia po 17 latach pracy na tym stanowisku przeszła na eme-

ryturę. W dniu 31 sierpnia przy okazji rozpoczęcia nowego roku 

przedszkolnego odbyło się w obecności wszystkich współpracow-

ników Pani Dyrektor symboliczne pożegnanie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podziękował Pani Dy-

rektor za pracę i trud włożony w prowadzenie Przedszkola oraz 

edukację najmłodszych uczniów, lata wzajemnej współpracy, a 

także życzył realizacji wszystkich marzeń i planów. 

Przy tej okazji została również wręczona oficjalnie nominacja 

dla nowej Pani Dyrektor. Po przeprowadzeniu konkursu Dyrek-

torem Przedszkola przez najbliższe pięć lat będzie pełniła Pani 

Jolanta Niewiadoma - dotychczas pracownik Przedszkola Publicz-

nego.
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Dobre, bo małopolskie. 
Fundusze Europejskie dla turystyki

Ruszyła druga odsłona letniej kampanii „Fundusze Europejskie 
dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” promującej Fundusze 
Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkań-
ców regionu z informacją nt. oferty turystycznej stworzonej na 
bazie projektów dofinansowanych ze środków unij-
nych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i od-
krywania Małopolski na nowo. To jeden z elementów 
długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Euro-
pejskich realizowanej przez Województwo Małopol-
skie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, 
jaką odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 
w regionie.

Gdzie można zobaczyć naszą kampanię?
W ramach wakacyjnej kampanii promującej Fun-

dusze Europejskie w Małopolsce na ponad stu billbo-
ardach, 56 citylightach oraz kilkuset plakatach prezen-
tujemy wybrane atrakcje dofinansowane ze środków 
unijnych. Projekty pojawią się również w prasie oraz na 
stronach internetowych FE oraz profilu na Facebooku.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.fundusze.ma-
lopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/aktualnosci-fundu-
sze-a-koronawirus/dobre-bo-malopolskie-fundusze-europejskie-
-dla-turystyki 

@MalopolskaFunduszeEuropejskie

źrodło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

   

Stypendium szkolne 2019/2020

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy informuje, iż uczniowie znajdują-
cy się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, od 01 
września 2020 roku mogą ubiegać się (na wniosek rodzi-
ca bądź opiekuna prawnego) o stypendia szkolne przy-
znawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

STYPENDIUM PRZYSŁUGUJE:

1. Uczniowi uczęszczającemu do szkoły - od podstawo-
wej do ponadgimnazjalnej

(tj. gimnazjum, technikum, liceum, szkoła zawodowa, 
liceum profilowane i uzupełniające, dwuletnie studium 
policealne itp.) do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, miesz-
kającemu na terenie miasta i gminy Szczawnica.

2. Stypendium nie przysługuje uczniowi klasy zerowej.

3. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne 
winny składać wnioski samodzielnie bądź upoważnić 
rodzica do złożenia stypendium w ich imieniu.

4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdu-
jący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczegól-
ności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wie-

lodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narko-
mania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż kwota 528,00zł.

KIEDY I GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkol-
nego o charakterze socjalnym można pobierać w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
(tel.18 262 10 66 wew.66 ) od dnia 24.08.2020r.
Wnioski należy składać od 01.09.2020r. do 15.09.2020r. w 
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy.

Pracownik zajmujący się postępowaniem w sprawie przy-
znania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym: Mo-
nika Czajka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające do-
chód rodziny ucznia, uzyskany w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień - dla uczniów oraz 
wychowanków), a także dokumenty potwierdzające trud-
ną sytuację materialno – bytową (tj. zaświadczenie z PUP, 
orzeczenie o niepełnosprawności).

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydat-
ków na  podstawie rachunków imiennych, faktur VAT po-
twierdzających ich poniesienie. Zapraszam !

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy
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„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami do-

radztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą 
„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebaza-
rek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występu-
jące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży 
produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów 
przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży 
swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje 
rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Źródło: Małopolska Organizacja Turystyczna

Szanowny rolniku !
Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpie-

czeństwa pracy w gospodarstwie rolnym 
bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zaprasza do wzięcia udziału w 
„Ogólnopolskim konkursie testowym 
z zakresu bezpiecznej pracy w gospo-
darstwie rolnym – bezpieczna obsługa 
zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem 
konkursu może być osoba pełnoletnia, 
podlegająca w dniu rozwiązywania testu 
ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy 
zarejestrować się na stronie  https://bezpie-
czenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. 
Na adres e-mail podany podczas rejestracji 

zostanie wysłana wiadomość zawierająca 
link do aktywacji konta oraz informacje 
na temat testu. Składa się on z 20 pytań 
– za każdą prawidłową odpowiedź można 
uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą 
największą ilość punktów w najkrótszym 
czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. 
Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości 
ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.
Szczegółowe informacje zawiera regula-

min konkursu.
W przypadku dodatkowych pytań prosi-

my o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 
592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

Źródło: krus.gov.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP

W dniu 24 sierpnia br., w Hotelu Szczawnica Park odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych RP.  W Szczawnicy gościli Prezydenci, Burmistrzowie, 
Wójtowie oraz przedstawiciele 25 miejscowości uzdrowiskowych. 

Przedmiotem obrad było podsumowanie działalności w 2019 
roku. Przedstawione przez Prezesa Jana Golbę - Burmistrza Mia-
sta Muszyna oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Mirosła-
wę Boduch. Dyskusja dotyczyła obecnej  sytuacji uzdrowisk w 
Polsce, działań podejmowanych przez JST w związku z epidemią 
COVID-19, sytuacją finansową oraz brakiem większego wsparcia 
dla gmin uzdrowiskowych ze strony rządu i działalności promo-
cyjnej SGURP. Ustalono plan działania na  najbliższą przyszłość 
oraz tematy wystąpień i petycji, które zostaną skierowane do od-
powiednich resortów. 

Po obradach w drugiej części dnia był czas na zwiedzanie i 
pokazanie atrakcji turystycznych Szczawnicy i Pienin, który tym 
razem wykorzystano na Spływ Przełomem Dunajca i wyjazd ko-
lejką krzesełkową na Palenicę.
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Komisariat Policji - budowa nowego obiektu w Szczawnicy na ulicy Skotnickiej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji z 
Krakowa. Po zakończeniu budowy Komisariat Policji dla rejonu Pienin zostanie przeniesiony z Krościenka do Szczawnicy.

Umocnienia ulicy Skotnickiej, której przebudowa jest reali-
zowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Planowane do ukończenia w 2021 roku (również ze względu na 
budowę Komisariatu Policji). W ramach realizowanej inwestycji 
przebudowywana jest droga i infrastruktura (kanalizacja burzowa 
i sanitarna) ulicy Skotnickiej na odcinku do źródła wody Pitonia-
kowka i Skotnickiej bocznej. Powstanie również odcinek nowego 
chodnika do nowego obiektu Policji. Dodatkowo z własnych środ-
ków wymieniony został wodociąg (w ulicy Skotnickiej bocznej) 
i rozbudowywana jest sieć wodociągowa w kierunku zabudowań 
nad zaporą przy Skotnickiej głównej.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 27 sierpnia z firmą Tesgas 
S.A. wykonującą sieć gazową na terenie Szczawnicy, rozpoczną 
się prace związane z odtworzeniem nawierzchni alejki wzdłuż 
ulicy Głównej, przed Parkiem Dolnym. Prace będzie wykonywa-
ła miejscowa firma jako podwykonawca, a nawierzchnia zosta-
nie wykonana z kostki betonowej Behaton bez fazowej w kolorze 
czerwonym. Zamiana nawierzchni z asfaltu na kostkę (droższa 
technologia) jest możliwa po przesunięciu wartości części prac 
odtworzeniowych z innych miejsc miasta (ul. Połoniny, alejka 1 
Maja) gdzie są realizowane obecnie inne własne projekty miasta 
(rewitalizacja części uzdrowiskowej ze środków unijnych).

AKTUALNE REALIZACJE NA TERENIE MIASTA
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W szlachtowskiej parafii praca wre 
(Rozmowa z proboszczem parafii rzymskokatolickiej p.w. 

Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej, Księdzem mgr 
Tadeuszem Wojciechowskim.)

 - Już końcem sierpnia zobaczyć można było ciekawy element 
wystroju w kościele w Szlachtowej, efekt prac remontowych. Proszę 
powiedzieć, co takiego wydarzyło się, czym parafia może się po-
chwalić.

Tu trzeba sięgnąć nieco w 
przeszłość, w czasy przed moim 
przybyciem do Szlachtowej. W 
2014 roku zostały odnalezio-
ne pewne elementy, które - na 
podstawie fotografii z lat 60-70. 
XXw., jaka znajdowała się na 
przykościelnej tablicy ogłoszeń - 
udało się dopasować do widnieją-
cego na zdjęciu ołtarza bocznego, 
którego w kościele wówczas nie 
było. Te elementy, a dokładniej 
kapitele i obraz „Pokłon Paste-
rzy”, zostały odnowione i już 
wtedy zostały zapoczątkowane 
projekty dotyczące rekonstrukcji 
całego ołtarza bocznego. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które 
pamiętały ten ołtarz, gdy znajdował się na ścianie w kościele, ale 
potem został rozebrany. Jego stan był bardzo kiepski, gdyż drewno 
zostało w znacznej mierze zjedzone przez korniki. Potem troszkę 
tych elementów gdzieś się pogubiło, dlatego obecne prace konser-
watorskie nad ołtarzem, to tak naprawdę była nie tyle renowacja, ile 
- rekonstrukcja i to w 70 - 80%. Oryginalny jest obraz sceny pokło-
nu pasterzy, datowany na XIX wiek, natomiast z pozostałych rzeczy 
- oryginalne są kapitele, jedna kolumna i jeden uszak czyli boczne 
zdobienie. Wszystkie pozostałe rzeczy zostały zrekonstruowane 
przez konserwatora, który wykonuje u nas tę pracę. Jego działa-
niom przyglądała się i zaakceptowała je komisja z Urzędu Ochro-
ny Zabytków. Dzieło zostało przyjęte jako zgodne z wymaganiami 
konserwatorskimi i w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację na prace 
snycerskie, a w tym roku na prace wykończeniowe przy ołtarzu. 
Dzięki temu projekt udało się zakończyć.  Zrekonstruowany ołtarz 
boczny został 27 sierpnia  powieszony na ścianie. Nie jest jeszcze w 
100% skończony, bo trzeba jeszcze skończyć pewne detale, ale to są 
drobiazgi. Ma wkrótce przybyć delegacja z Urzędu Ochrony Zabyt-

ków z Nowego Targu, która 
ostatecznie dokona odbio-
ru ołtarza i to będzie koniec 
prac.

-  Kto był wykonawcą 
tego  dzieła?

Wykonawcą był pan Ra-
fał Bukowski, konserwator 
zabytków spod Krakowa, z 
Zabierzowa, ten sam, który 
wykonuje w naszej parafii 
od lat wszystkie prace kon-
serwatorskie, włącznie z 
ikonostasem w Jaworkach,  i 
ikonostasem w Szlachtowej. 
Odnowienie wszystkich 
tych dzieł sztuki to jest jego 
zasługa.

- Parafia już od dłuższego czasu jest odnawiana...
Prace renowacyjne rozpoczął uprzedni ksiądz proboszcz Józef 

Włodarczyk projektem w Jaworkach. Dotyczył on kompleksowe-
go remontu kościoła w związku z wprowadzeniem ogrzewania 
geotermalnego, które się wiązało z zerwaniem posadzki, z osusze-
niem ścian itd. Natomiast równorzędnie były prowadzone prace w 
Szlachtowej. Zostało dokonane odwodnienie kościoła. Został tak-
że sporządzony projekt renowacji ikonostasu i został on rozebra-
ny. Gdy przybyłem tutaj w kwietniu 2015r. ikonostasu już nie było 
w świątyni, tylko znajdował się już w pracowni konserwatorskiej. 
Uczestniczyłem w dalszym etapie pozyskiwania kolejnych dotacji  
i w dalszych pracach. Tego nie udało się zrobić za jednym razem 
- ikonostas w Szlachtowej został ukończony dopiero po czwartej 
dotacji. W  2017 r. ikonostas został w całości postawiony, natomiast 
jeszcze potem pewne jego elementy były wykańczane i tak napraw-
dę przełom 2017/18 to okres, kiedy można powiedzieć, że ikonostas 
już stoi w stu procentach po renowacji. 

- Czy są przewidziane jeszcze jakieś prace w kościele w Szlachto-
wej i w Jaworkach?

Oba kościoły są obiektami zabytkowymi. Kościół w Jaworkach 
pochodzi z 1798 roku. Kościół w Szlachtowej pochodzi z lat 1905-
09, jest więc dużo młodszy. Ale ze względu na to, co się w świą-
tyniach znajduje, ciągle będą jakieś prace. Jeśli chodzi o kościół 
w Jaworkach, rozpoczęliśmy w tym roku, dzięki dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego, remont ogrodzenia. Praca jest bardzo kosztow-
na. Na razie udało nam się wykonać siedem przęseł, właśnie dzięki 
tej dotacji i wkładowi własnemu, a jest to kwota czterdziestu tysię-
cy, a to nawet nie jest jedna czwarta całości. Wytyczne z Urzędu 
Ochrony Zabytków mamy takie, że praktycznie musimy tę pracę 
wykonać najlepszym materiałem i najdroższą technologią. Jest to 
gont modrzewiowy, nie cięty tylko łupany, specjalnie impregnowa-
ny przez zamaczanie, wszystko po to, by ogrodzenie wytrzymało 
przynajmniej około 40-50 lat lat. W przyszłym roku będziemy pi-
sać kolejne wnioski i do Urzędu Ochrony Zabytków, i do Urzędu 
Marszałkowskiego o kontynuację tego projektu w Jaworkach, bo to 
należy skończyć. Wcześniej czy później trzeba będzie w kościele w 
Jaworkach dać nowy ołtarz i nową ambonkę, bo one kolorystycznie 
odcinają się od całości kościoła; są w kolorze zielonym, w jakim 
wcześniej były lamperie i mensy ołtarzy bocznych. Natomiast po 
konserwacji odkryto, że pierwotnie były one w kolorze niebieskim, 
i do tego koloru wrócono. Udało nam się w ubiegłym roku zrobić 
też nowe meble  do zakrystii, więc możemy troszkę lepiej funkcjo-
nować. Chcielibyśmy podobną rzecz zrobić w Szlachtowej.

- Parafia liczy dwa kościoły, bo składa się z dwóch wiosek: 
Szlachtowej i Jaworek! Ilu wiernych ją tworzy?

Trudno jest tak precyzyjnie podać. Czym innym są dane staty-
styczne wynikające z ksiąg meldunkowych, a czym innym jest rze-
czywiste zamieszkanie i uczestniczenie w życiu parafialnym. Jeśli 
chodzi o tą stronę statystyczną to w Jaworkach jest zameldowanych 
około 560 osób, ale w tym są też osoby, które już od lat są na emi-
gracji zagranicznej, osoby, które zameldowały się tu, mimo że mają 
tylko pobyt sezonowy, a żyją na co dzień gdzie indziej. Realnie po-
daję, że parafia liczy około 1100 osób, rzeczywiście traktowanych 
jako katolików, choć w Jaworkach jest 560 osób zameldowanych, a 
w Szlachtowej około 930. Natomiast rzeczywiste utożsamianie się z 
życiem religijnym, przejawiające się w coniedzielnym uczestnicze-
niu w niedzielnej Mszy św. wykazuje w Szlachtowej zaledwie ok. 
20%; w Jaworkach troszkę więcej, około 40%, ale też trzeba zawsze 
pamiętać, że w to wliczani są turyści. 

- Jak parafia dała sobie radę w trudnych czasach ogłoszenia 
pandemii koronawirusa?

Na początku to było pewnego rodzaju zaskoczenie, szok, zwłasz-
cza ograniczenie ilości wiernych na Mszy św. do pięciu osób w 



10   STRONA  

WRZESIEŃ 2020  -  Nr 336 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

okresie przedświątecznym, no i też obejmującym Święta Wielka-
nocne. Dla wielu osób bardzo zżytych z kościołem, a zwłaszcza 
starszych, było niesamowicie trudne zrozumienie, że nie mogą 
przyjść do kościoła. My staraliśmy się rzeczywiście zachowywać te 
wszystkie restrykcje. Kościół był zamknięty, wejście do niego było 
tylko przez zakrystię. Prosiłem, aby telefonicznie informować mnie 
o zamiarze przyjścia do kościoła, by wejść mogły przede wszyst-
kim osoby związane z zamówioną intencją. Nas jest dwóch księży, 
zawsze były dwie intencje, więc też staraliśmy się, żeby z każdej 
intencji ktoś miał możliwość przybyć, żeby ta ogólna liczba pięciu 
osób nie była przekroczona i tak nam to się udawało. Zostało też 
ogłoszone, że w święta w Szlachtowej o 11:00, a w Jaworkach o 
9:00 Msze św. będą się odbywać przy wszystkich włączonych na 
zewnątrz głośnikach, żeby ludzie stojący przy kościele i ci najbliżsi 
sąsiedzi mogli z nich skorzystać.

Koronawirus zweryfikował też postawy autentycznie zaangażo-
wanych katolików i oddzielił od tych, którzy przychodzili do ko-
ścioła tylko tradycyjnie, z przyzwyczajenia lub okazjonalnie.  Bar-
dzo sobie cenię te osoby, które nawet w dobie tego najmocniejszego 
ograniczenia, skorzystały z możliwości, żeby telefonicznie umówić 
się na konkretną godzinę na spowiedź czy komunię świętą. Przez 
cały Wielki Tydzień byliśmy do dyspozycji od rana do wieczora i 
było troszkę takich ludzi, którzy dzwonili i przyjeżdżali, spowiadali 
się po pięć osób i tak rotacyjnie co 15-20 minut jakaś następna ro-
dzina. I to pokazuje, że te osoby rzeczywiście potrzebują tych war-
tości duchowych i że nimi żyją. 

- Ale ludzie i parafia żyją nie tylko sprawami duchowymi, ale i 
materialnymi. Sporo emocji wzbudzały ostatnio kwestie sprzedaży 
części majątku parafialnego.

 To trzeba przedstawić od początku. W momencie, gdy przy-
szedłem jako proboszcz do Szlachtowej w 2015 roku, parafia była 
bardzo mocno zadłużona, na ponad 2 mln zł. Były przygotowywane 
działki do sprzedaży na ul. Słona Młaka, które miały pokryć kredyt 
zaciągnięty przez parafię. W momencie, kiedy wpłynęła dotacja unij-
na na prace geotermalne w Jaworkach, z tych pieniędzy nie został 
spłacony kredyt, tylko te pieniądze zostały przeznaczone na inne 
prace; w zamyśle decydujących wtedy, że to wszystko uzupełnione 
zostanie wtedy, kiedy działki zostaną sprzedane. Natomiast sprzedaż 
działek została zablokowana przez Ministerstwo Środowiska, bo oka-
zało się, że rośnie tam roślina – dziewięćsił, która jest pod ochroną 
przyrody. I wszystko zostało wstrzymane. Błąd mojego poprzednika 
– ks. Włodarczyka polegał na tym, że w momencie, gdy widział, że 
wszystkie procedury zostały zablokowane, powinien był wstrzymać 
wszystkie prace, a nie iść dalej. I to nakręciło tą spiralę finansową, 
gdzie parafia stała się niewypłacalna. Kiedy tutaj przyszedłem, był 
nie tylko do spłacenia kredyt bankowy, bo ten pomogła nam spłacić 
kuria diecezjalna, pożyczając te pieniądze w kwocie 1 400 000 zł, ale 
też było szereg niewypłaconych prac, włącznie z drogą na Słoną Mła-
kę. To było kilkaset tysięcy zł, które  musiałem sukcesywnie spłacać. 
I udało się doprowadzić wszystko do szczęśliwego końca dlatego, że 
powolutku te działki sprzedawaliśmy. Z tego udało nam się spłacić 
większość zobowiązań i przeprowadzić część remontów. Między in-
nymi w Szlachtowej zrobiliśmy generalny remont elewacji kościoła, 
z malowaniem dachu, co kosztowało 120 000 zł, zrobiliśmy ogrodze-
nia cmentarzy. W Jaworkach nie było w ogóle ogrodzenia, teraz jest 
ogrodzony i cmentarz, i teren wokół domu seniora, bo tam był drew-
niany płot, mocno zniszczony. Zrobiliśmy też remont ogrodzenia 
cmentarza w Szlachtowej, włącznie z wyplantowaniem i oczyszcze-
niem tego miejsca. Sporo rzeczy udało nam się zrobić. Pozostał tylko 
ten kredyt, który został spłacony przez Kurię Diecezjalną, zapisany 
jako długoterminowa pożyczka. Część pieniędzy została spłacona w 
gotówce. Pozostałą kwotę miliona złotych spłaciliśmy – po uzyska-
niu zgody Rady Parafialnej – przez przekazanie działki znajdującej 
się przy kościele w Szlachtowej, na rzecz Kurii. Na chwilę obecną, 
parafia jest całkowicie oddłużona.

- Były podobno protesty mieszkańców...?
Początkowo była sugestia, żeby przekazać na rzecz Kurii teren 

w Jaworkach tj. skarpę nad przykościelnym parkingiem. Miejsce to 
miało być przeznaczone pod przyszłościową budowę przez Kurię 
Ośrodka Dzieła Trzeciego Tysiąclecia, czyli miejsca na dom piel-
grzymkowo - oazowy. I taki ośrodek, ze względu na atrakcyjność 
miejsca, jakim są Jaworki, mógł tam powstać. Ze względu na sprze-
ciw mieszkańców, Kuria się z tych planów wycofała, jeśli chodzi o 
lokalizację w Jaworkach.

Podjęliśmy decyzję, że w takim razie miejscem na usytuowa-
nie takiego ośrodka stanie się Szlachtowa, na parceli znajdującej 
się pomiędzy terenami, gdzie sprzedaliśmy działki, gdzie już się 
budują domy, a kościołem. O ten teren także rozgorzał spór i wy-
buchła afera w tym roku, w związku z pracami oczyszczenia tego 
terenu. Jest to teren częściowo osuwiskowy. Żeby go zabezpieczyć, 
została w Kurii podjęta decyzja, o wycięciu chaszczy, krzaków, a 
na ich miejsce - zalesieniu tej części, która była zachwaszczona i 
zakrzewiona, bo częściowo jest to działka już zalesiona. W takim 
wymiarze miały zostać przeprowadzone prace. No, ale potem za-
częły się artykuły prasowe, dotyczące nielegalnych działań... Mam 
w sercu żal, bo zostałem w to wszystko wplątany, jako osoba, która 
niby łamie prawo, wycina drzewa bez zgody Burmistrza, co jest nie-
prawdą. Skoro to nie parafia jest właścicielem, więc logiczne jest, 
że nie mogę podejmować tutaj decyzji, nawet jeżeli zostałem przez 
Kurię poproszony, skoro jestem na miejscu, żeby pomóc to nad-
zorować. Ale decyzje zapadały w Kurii Diecezjalnej, a wszystko 
zostało przedstawione, że winnym wycinki drzew jest proboszcz ze 
Szlachtowej. Na razie budowa ośrodka została przesunięta w cza-
sie, bo w tym momencie przygotowujemy się do 200-lecia diecezji 
i to jest priorytetem, a dokładniej jest plan gruntownego remontu 
starego budynku seminarium duchownego, przeniesienia tam Kurii 
Diecezjalnej itd., To są rzeczy, które w tym momencie będą realizo-
wane. Dodatkowo mamy teraz otoczkę koronawirusa, a i jeszcze nie 
wiadomo, w którą stronę plany Kurii będą zmierzały, skoro okazało 
się, że są tu takie nieprzychylne Kościołowi środowiska. Wszystkie 
te fakty z oczyszczaniem działki zostały nierzetelnie opisane przez 
Tygodnik Podhalański, zresztą mam wrażenie, że artykuły powsta-
ły, by uderzyć w moją osobę, po prostu na zamówienie... Mam żal 
o to do pana Burmistrza, że w tym wszystkim uczestniczył i dys-
kredytował moją osobę swoimi wypowiedziami, wiedząc, że nie 
jestem stroną decyzyjną w tym sporze, a jedynie wypełniam pole-
cania przełożonego. W marcowym artykule TP p. Burmistrz wprost 
mówił: „mamy problem z duchownym...” Nie bardzo rozumiem, na 
czym ten problem ze mną miał polegać... kto jak kto, ale Burmistrz 
jako włodarz Miasta i Gminy powinien wiedzieć, że teren nie jest 
własnością parafii, więc trudno mnie przypisywać podejmowane 
decyzje i działania. Czerwcowy artykuł mimo, że już pojawia się 
informacja, że za wszystkimi działaniami stoi Kuria Diecezjalna i 
tak jest utrzymany w tonie, że za wszystko odpowiada proboszcz ze 
Szlachtowej. I znów p. Burmistrz zapytany: ile tych drzew zostało 
wyciętych - w domyśle przez proboszcza - podaje liczbę ok 200. 
Nie wiem skąd taka liczba, specjalnie skontaktowałem się z Kurią 
czy była dokładna inwentaryzacja i otrzymałem odpowiedź, że nie, 
a przynajmniej Kuria nic o tym nie wie, a jako właściciel powinna 
w tym uczestniczyć. Więc jeśli ta cyfra 200 jest z chmur, to jest to 
kłamstwo, a jeśli p. Burmistrz posiada jakąś inną wiedzę, to wyni-
kałoby, że posiadł ją z naruszeniem prawa właściciela do uczest-
niczenia w procedurze pozyskiwania takiej wiedzy. Ogólnie, te 
wszystkie wypowiedzi mnie zabolały... Również parafianie zaczęli 
zastanawiać się o co w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że 
duży wpływ na postrzeganie mojej osoby, jako winnej wszystkiemu 
złu, ma moje zaangażowanie w kwestie obrony istnienia szkoły w 
Szlachtowej jako szkoły ośmioklasowej - czemu niby p. Burmistrz 
w marcowym artykule zaprzeczał. Przecież moim obowiązkiem, 
jako proboszcza parafii, jest stanie w jednym szeregu z ludźmi i 
ich problemami. Poza tym dla każdej miejscowości wartość szkoły 
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
W sierpniu sesja Rady Powiatu nie odbyła się, niemniej jednak 

pragnę przekazać kilka informacji.
W ostatnim czasie ogłoszone zostały wyniki matur. W powie-

cie nowotarskim do tegorocznych matur przystąpiło łącznie 1471 
osób, większość stanowili uczniowie liceów (843 osób), pozostali 
to absolwenci techników (628). Większość szkół osiągnęła zda-
walność wyższą niż przeciętna ogólnopolska. Zdawalność matury 
w Polsce w liceach wyniosła 81,1% natomiast w technikach tylko 
62,2%.

Pozostając w temacie edukacji przypominam, że Podhalańska 
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu oferuje kształ-
cenie na następujących kierunkach: architektura (I i II stopnia), 
bezpieczeństwo narodowe (I stopnia), dietetyka (I stopnia), dzien-
nikarstwo (I stopnia) - NOWOŚĆ, finanse i rachunkowość (I stop-
nia oraz I stopnia studia dualne), rachunkowość i analityka ekono-
miczna (II stopnia) - NOWOŚĆ, filologia angielska (I i II stopnia), 
fizjoterapia (jednolite studia magisterskie oraz II stopnia) gospo-
darka przestrzenna (I stopnia), kosmetologia (I i II stopnia), pielę-
gniarstwo (I i II stopnia), praca socjalna (I stopnia), ratownictwo 
medyczne (I stopnia), sport (I stopnia), turystyka i rekreacja (I i II 
stopnia). Uczelnia może pochwalić się nowoczesną i systematycz-
nie poszerzaną bazą dydaktyczną, z aulą na 600 miejsc, bibliote-
ką, rozgłośnią radiową i studiem rysunkowym oraz wyposażoną w 
profesjonalny sprzęt salą przeznaczoną dla studentów filologii an-
gielskiej, m.in. specjalności tłumaczeniowej. Powodem do dumy 
są również laboratoria: chemiczne, kosmetologiczne, a także sale: 
kinezyterapii, fizjoterapii i resuscytacji.

Więcej informacji na temat oferty rekrutacyjnej znajduje się na 
stronie https://ppuz.edu.pl/dla-kandydata.html oraz w Dziale Na-
uczania nr tel. 18 26 107 12, 18 26 10 702, 18 26 10 740.

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym 
wirusem COVID-19, Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specja-
listycznego informuje, iż od 3 sierpnia 2020 roku wstrzymana 
została bezpośrednia rejestracja pacjentów do Poradni Specjali-
stycznych. Do specjalistów można zarejestrować się telefonicznie, 
bądź też drogą elektroniczną  https://www.pszs.eu/elektroniczna-
-rejestracja

W międzyczasie otrzymałem odpowiedzi na złożone prze-
ze mnie interpelacje. Jeżeli chodzi o wyznaczenie na moście w 
Krościenku dwóch osobnych pasów dla samochodów jadących w 
stronę Nowego Targu i Nowego Sącza, to zgodnie z odpowiedzią 
Powiatowego Zarządu Dróg nie ma takiej możliwości, gdyż wy-
magana szerokość pasów to 3 metry, natomiast mosty mają sze-
rokość 5,48 m. W przypadku propozycji utworzenia przejścia dla 
pieszych w Szczawnicy, przy ul. Szlachtowskiej, na wysokości 
„Potoku” Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą do Miasta 
i Gminy Szczawnica o partycypację w kosztach utworzenia nie-
zbędnego fragmentu chodnika.

W związku z pandemią Covid-10 zachęcam Państwa do ko-
rzystania z możliwości składania wniosków do poszczególnych 
wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro 
Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu ter-
minu w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl

Z uwagi na rozpoczęty już nowy rok szkolny 2020/2021 zarów-
no uczniom, nauczycielom jak i rodzicom życzę wielu sukcesów, 
wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji.

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

jest nieoceniona. Jeżeli szkoła teraz zostanie zreorganizowana, to za 
dwa – trzy lata może zostać całkowicie zamknięta. I tego się ludzie 
obawiają. A przecież i Jaworki, i Szlachtowa, to tereny, na których 
co roku pojawiają się nowe domy, nowe rodziny, te miejscowości 
się rozrastają. Co roku w parafii chrzcimy 12 – 14 dzieci, więc sta-
tystycznie wszystko by wskazywało na to, że trzeba iść w rozwój 
szkoły. Zebraliśmy 575 podpisów za obroną szkoły. Ok. 450 gło-
sów  na 900 zameldowanych w Szlachtowej i ponad 100 głosów 
na 560 mieszkańców Jaworek w około 7 tysięcznej gminie to jest 
przecież potężny głos. Niech każdy z samorządowców przypomni 
sobie ile zebrał głosów w ostatnich wyborach, więc czy te broniące 
szkoły w Szlachtowej można tak łatwo odrzucić?

 Odnośnie tej szkoły, proponuje nam się przeniesienie uczniów 
do szczawnickich szkół w imię dobra dzieci. Problemem jest obec-
ny stan techniczny szkoły. Nie ma sali gimnastycznej, nie ma szatni 
i o to jest walka, żeby wybudować salę gimnastyczną z dwoma trze-
ma salami. Dziwię się troszeczkę, bo tak naprawdę miasto i gmina 
składa się z miasta i tylko dwóch wniosek. Nie wiem czy jest dru-
ga taka gmina w Polsce. Środowisko jest bardzo skonsolidowane i 
powinno tutaj być dużo łatwiej pewne rzeczy rozwiązywać nawet 
ze środków przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich. Bo tutaj 
zasadnym jest pragnienie budowania nowego obiektu szkolnego w 
przyszłości. Mamy miejsce, gdzie mogłaby być wybudowana hala 
sportowa, może nie pełnowymiarowa, ale taka przyzwoita, gdzie 
nawet i nasi sportowcy z Jarmuty mogliby w zimie trenować, a tak 
to jeżdżą do Tylki i płacą obcej gminie za wynajem. A dodam, że 
teraz buduje się takie hale sportowe, które w kilka minut można 
przekształcać w sale widowiskowe, spełniające wszystkie wymaga-
ne wymogi. Takiej sali, z dużym parkingiem, ułatwiającym ludziom 
dotarcie i skorzystanie z różnych atrakcji, w całej Szczawnicy nie 
ma. A tu mogłaby być i jest miejsce na parking. Tak w ogóle to mam 

wrażenie, że od maja ubiegłego roku jest na mnie jakaś nagonka. Są 
nawet osoby z otoczenia Urzędu wcześniej bardzo życzliwe, które 
stały się bardzo oschłe, a nawet mnie unikają..., a ja niczego złego 
przecież nie zrobiłem... 

- Jakie są plany Parafii na przyszłość?
Zawsze na pierwszym miejscu jest troska o wiernych pod ką-

tem rozwoju duchowego. Z tego też względu walczymy o szkołę. 
Teraz z dziećmi i z ich rodzicami w dużej mierze widujemy się 
na lekcjach i na wywiadówkach. I to jest wartość nieoceniona, 
bo nie wszyscy regularnie chodzą do kościoła. Jak ją stracimy, 
to stracimy tę formę bliskiego kontaktu z wiernymi. Będzie jesz-
cze gorzej z frekwencją w kościele. Druga rzecz to sprawy gospo-
darcze. Mamy ładne obiekty, zabytkowe, których utrzymanie w 
takim stanie kosztuje niesamowite pieniądze, wykraczające poza 
nasze możliwości. Bo gdybyśmy mieli tylko jeden kościół na pa-
rafię licząca 1100 osób, to jeszcze by to było łatwiejsze. Ale mamy 
dwa obiekty, a tak naprawdę kościół w Jaworkach funkcjonuje nie 
jak kościół filialny, lecz jak druga parafia.  Odbywają się w nim 
wszystkie Msze św. i nabożeństwa, łącznie z osobną procesją Bo-
żego Ciała  i osobnym nabożeństwem na 1 listopada, majówkami, 
różańcami, itd. Ma też swój cmentarz. Jest co robić. Jest lepiej, bo 
mam teraz księdza Mariana do pomocy, ale był czas, że pracowa-
łem sam.

- Życzę więc Księdzu Proboszczowi dużo sił do dalszego znosze-
nia trudów i przeciwności w pracy dla dobra szlachtowskiej parafii, 
by było jak najwięcej powodów do radości, takich jak rekonstrukcja 
bocznego ołtarza, a jak najmniej zmartwień. Szczęść Boże.

Rozmawiała Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum Pienińskiego

1 sierpnia Oddział Związku Podhalan w Obidzy obchodził swoje 
15- lecie i poświęcenie krzyża Zagórą. Nie uczestniczyliśmy w 
uroczystościach, ale  wysłany został  list gratulacyjny.

15 sierpnia miał miejsce odpust na Sewerynówce. Byliśmy na 
nim obecni wraz z pocztem sztandarowym i  orkiestrą. Cieszy-
my się, że tak wiele osób, zachowując tradycję, przybyło stro-
jach regionalnych, z bukietami ziół i kwiatów. 

12 września w Myślenicach odbędzie się Lll Zjazd Związku 
Podhalan. Będzie on miał charakter  sprawozdawczo-wyborczy.

Termin Mszy Świętej dziękczynnej i spotkania na zakończenie 
sezonu będzie podany wkrótce na plakatach i podany w ogło-
szeniach parafialnych.   

Wszystkim Jubilatom i Solenizantom 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, radości z życia 
i wszelkiej pomyślności.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkol-
nego życzymy wszystkim nauczycielom spokojnej 
i satysfakcjonującej pracy, a  dzieciom i młodzieży 
osiągania sukcesów w kolejnych etapach edukacyj-
nych.

Zarząd Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan

Lato 1902 r. w 
Szczawnicy należało do 
Kazimierza Przerwy Tat-
majera. 

Poeta przyjechał z 
Zakopanego „budką za-
kopiańską”. Nie był w 
najwyższej formie, bo 
właśnie wracał do zdro-
wia po przebytej choro-
bie tyfusu. W Szczawni-
cy miał znaleźć się pod 
opieką lekarza chorób 
płucnych Lesława Glu-
zińskiego (1858-1932) 
kierującego Zakładem 
Inhalacyjnym w wil-
li „Pod Bogarodzicą”. 
„Szczawnicki deptak” 
poczuł ekscytujący 
dreszczyk emocji. Balkony willi zakładowych zaroiły się 
obserwującymi paniami. Bacznie śledzono, gdzie też za-
rząd zdrojowiska ulokuje poetę. Rozpoczęło się polowanie 
na spotkanie z autorem słynnego erotyku „Lubię, kiedy 
kobieta…”, przy recytacji którego wielbicielki mdlały. 
Rozgorączkowane panny, wdowy i mężatki – wszystkie 
chciały zdobyć choćby krótki aforyzm napisany własno-
ręcznie przez poetę.

Posypały się zaproszenia na jour fixe (stały dzień w ty-
godniu przeznaczony na przyjmowanie gości). Ot - cena 
sławy! Tetmajer zamieszkał w willi „Szwajcarka”. Pod-

czas szczawnickiego lata zajadał się leniwymi pierogami, żało-
wał że po tyfusie nie mógł skosztować marynowanych pstrągów 
i węgierskiego salami – specjałów, na które goście kurortu dzień 
w dzień chodzili do węgierskiej karczmy Csardy na „Palance”. 
Tego lata, ku zazdrości wszystkich panien na wydaniu, adorował 
tylko przyszłą malarkę Michalinę Janoszankę i to w jej wachlarzu 
wówczas wpisał: Rękami macha, Krowy się stracha. Miało to być 
nawiązanie do wspólnych wycieczek w góry, podczas których ma-
larka uciekała przed wypasającymi się krowami. Słoneczne dni 
lata powoli mijały, za Tetmajerem, który uwielbiał zwierzęta snu-
ły się miejscowe psy, koty a nawet drób, aż w końcu nastał dżysty 
koniec sierpnia i poeta musiał się coraz szczelniej otulać pelery-
ną. Na jour fixie u doktora Głuzińskiego panie i męskie grono: 
Zygmunt Gnatowski - właściciel zakopiańskiej „Koleby”, „pan 
Kruszyński, pan Dymowski, pan Czekierski” łącznie z Tetmaje-
rem, przy herbatce stawiali pasjanse, a chwilami tańczyli żeby się 
rozgrzać z powodu przejmującego zimna. Wkrótce Tetmajerowi 
nie pozostało nic innego jak szybko czmychać ze Szczawnicy w 
cieplejsze strony. 

fot. Anna Niezgoda

Csárda na Polance w Pieninach - ulubiona karczma gości szczawnickich w XIX/XX w., 
pocztówka zbiory Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej

Kazimierz Przerwa Tetmajer fot. ok. 1901 r. 
zbiory Polana domena publiczna
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii  

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

 Jan Edward Szczepaniak 9.08.2020r
 Iga Antonina Strościak 9.08.2020r.
 Patryk Józef Moskalik 9.08.2020r. 
 Aleksander Jura 9.08.2020r.
 Arkadiusz Jan Matwiejczuk 29.08.2020r.
 Tymoteusz Różewicz 30.08.2020r. 
 Stefania Alicja Nowak 30.08.2020r. 
 Marcel Wontorczyk 30.08.2020r.

Odeszli do wieczności: 

Bogusława Węglarz zm. 31.07.2020r.
Józef Dzieszko zm. 3.08.2020r.
Aniela Słowik zm. 9.08.2020r.
Maria Sempik zm. 27.08.2020r. 
Zofia Warzecha zm. 31.08.2020r.

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Felicja Antonina Jagieła – 2.08 Jaworki
Bianka Magda – 23.08. Szlachtowa

Połączyli się sakramentem małżeństwa:

Łukasz Stanisław Bodziuch i Karina Oliwia Gabryś – 1.08. 
Szlachtowa

Kronika Towarzyska

Szanownym Państwu Młodym: 
Helenie Mańkowskiej i Janowi Lubomirskiemu  - Lanckorońskiemu, 
którzy 28 sierpnia br. w Krakowie stanęli na ślubnym kobiercu 
najlepsze życzenia  długich, wspólnych lat życia w miłości, 
szczęściu i dobrym zdrowiu

Składa redakcja „ Z Doliny Grajcarka ”

„Podkowce w Szczawnicy”
- gra terenowa

W sobotę 15 sierpnia br. przy kościele w Szczawnicy odbyła 
się premiera gry terenowej „Podkowce w Szczawnicy”. Popu-
laryzuje ona wiedzę o zimującym na terenie Pienin nietoperzu 
z gatunku podkowiec mały.

Długość ciała tego jednego z najmniej-
szych nietoperzy wynosi ok. 4 cm, a roz-
piętość skrzydeł mieści się w granicach 20 
-25 cm. Waga podkowca waha się od 4,5 do 
9 g. Charakterystyczną cechą wyglądu tego 
nietoperza jest skórna narośl na pysku, któ-
rej dolna część ma kształt podkowy – stąd 
jego nazwa.

Biorąc udział w grze uczestnicy odwie-
dzają miejsca, w których znajdują schronie-
nie kolonie rozrodcze nietoperzy.  Zabawa 
zaczyna się przy XVIII wiecznym kościele 
pw. Jana Chrzciciela w Jaworkach. Podążając za wierszowanymi 
wskazówkami, odkrywa się tajemnice podkowców i ciekawostki 
z nimi związane. Gra kończy się przy budynku Muzeum Pieniń-
skiego Parku Narodowego w Krościenku.  Udział w queście „Pod-
kowce w Szczawnicy” jest ciekawą propozycją spędzenia wolnego 
czasu zarówno dla starszych, jak i dla tych najmłodszych. Przej-
ście całej trasy zajmuje około 2 godziny. Naprawdę warto.

Gra jest już  dostępna w budynku Pienińskiego Centrum Tu-
rystki w centrum Szczawnicy,  w budynku PTTK Szczawnica 
oraz w  namiocie Akcji Katolickiej przy kościele pw. Św. Wojcie-
cha.  Quest powstał dzięki  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Krakowie.

wb

W związku z zapytaniami dotyczącymi 
zbiórki publicznej na renowację krzy-
ża na Bryjarce informuję, że zbiórka 

jest prowadzona do końca bieżącego roku do 
puszki, na kiermaszu książki przy naszym ko-
ściele. 

 Można też wpłacać indywidualnie, z podpi-
saniem się na liście z pieczątką Szczawnickiego 
Oddziału Akcji Katolickiej. Rozliczenie zbiórki 
nastąpi do końca stycznia przyszłego roku. W 
międzyczasie zostanie wykonany kosztorys re-
montu krzyża. Zima pozostaje na ewentualne 
zdobycie brakujących pieniędzy, gdyby tak wy-
nikało z bilansu  kosztorys - zbiórka. Remont 
powinien być wykonany na wiosnę.

Prezes Oddziału Parafialnego 
Akcji Katolickiej w Szczawnicy

Aleksander Majerczak
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9 
sierpnia PTTK Szczawnica i Miejski Ośrodek Kultury 
zorganizowały w Muzycznej Owczarni koncert zespołu 
„Byle do Góry”. Grupa przyjechała w nasze strony na za-
proszenie PTTK, chociaż do końca nie było wiadomo czy 

do występu dojdzie - z powodów ogólnie nam znanych. Zespół 
powstał w 2012 roku, czyli nie tak dawno, jednak 8 lat działalno-
ści i udział w festiwalach spowodowały, że „Byle do Góry” stał się 
rozpoznawalny, szczególnie w środowisku turystycznym. Grupa 
chętnie występuje na turystycznych szlakach, w schroniskach czy 
przy ogniskach. Nic w tym dziwnego, bo jej repertuar jest ściśle 
związany z naszymi górskimi klimatami. Utwory „Byle do Góry” 
wyrażają miłość do gór i tęsknotę za wędrówkami po szlakach, 
tych dobrze znanych i nieznanych. Piosenki zespołu często po-
wstają do wierszy Aleksandry Bacińskiej, co mogliśmy usłyszeć 
podczas sierpniowego koncertu w Muzycznej Owczarni. 

Zespół tworzą: Leszek Trząski – skrzypce, który zadziwiał wi-
dzów swoją wirtuozerią i temperamentem, Bartłomiej Hołownia – 
gitara i wokal, Jerzy Hołownia  - gitara, harmonijka ustna, wokal 
oraz kompozytor większości utworów. Razem z nimi gościnnie 
wystąpiła Joanna Ulowska, na co dzień wokalistka zespołu „Bro-
war Żywiec”. Koncert odbył się dzięki Wietkowi Kołodziejskie-
mu, któremu organizatorzy dziękują bardzo za pomoc.

Prezes PTTK Szczawnica
Marek Misztal

„W I N O    W Ę G I E R S K I E”

Tam Niziny Węgierskiej są stepy
Tam, gdzie Dunaj modry lśni
Kończą się nasze górskie wertepy
Zaczynają inne dni
Po równinach mkną dzikie konie
Tam od wieków wolny kraj
Tam gór nie ma wysokich, za to – jak sięgnąć okiem:
- Wiekuisty winny Raj!

           Ref  :   I Tokaj, i Tokaj, wiekuisty, winny Raj. /2x

Pan Bóg stworzył cały ten świat
Potem człowiek wynalazł wino
I od wielu tysięcy lat
Stało się marzeń naszych przyczyną
Tam, gdzie winorośle na stokach
Ludzie pragną spokojnie żyć
Ale szable przy boku i granice na oku-
- Mają, bo jest za co się bić.                  Ref :   I Tokaj,  i Tokaj. . . 

Tam, gdzie szable nasze walczyły
Generała Bema jest ślad
I przeważne zwalczały siły
W Wiosnę Ludów – Węgier brat!
Ponińskiego szwadron ułanów
Austriacki zmiatał pułk
I nie było dywanów, jak w Wiedeńskiej Odsieczy
Bo do mieczy przyszło tam znów.         Ref:   I Tokaj, i Tokaj. . .

Znowu – w czasie ostatniej wojny,
która zniszczyła Polską ziemię
Węgrzy odmówili faszystom
Polski z nimi najechać nie chcieli
-  „Najpierw rozkręcimy swe tory,
i nie damy wojskom przejść„ -
- Powiedzieli , nie chcieli na przyjaciół uderzyć,
i – kurierski szlak powstał wnet.

 Ref:   I Tokaj, i Tokaj popijaliśmy tam
                     I Tokaj, i Tokaj za nasz Polski wolny kraj.

Potem znów w 56 – tym
Wieku XX wstydź się, wstydź
Czołgi rosyjskie i Budapeszt
I nie stało z nimi się bić
Przyjęliśmy wtedy uchodźców,
którym groziła pewna śmierć
Mimo, że to niewielki akt w obliczu ich klęski
Odnotować go warto też.

 Ref  :   I Tokaj, i Tokaj gorzki miał wtedy smak
           I Tokaj, i Tokaj za Węgierski wolny kraj!

Teraz w swoich mieszkamy krainach,
lecz nie traćmy ducha tych dni,
która nas upajały, jak wino
Dobrze wspólnie razem je pić
O tym winie śpiewają pieśni
I przy winie biegły nam dni, zatem toast w górę podnieśmy
Za antyczny, klasyczny styl -
 Ref:   I Tokaj, i Tokaj, bo to wino naj, naj, naj!  /  2x  

                                              
    Jerzy J. Stadnicki, Szczawnica, lipiec 2016r.        

Muzyczna chwila w galerii sztuki
25.07 oraz 21.08 br., z zachowaniem wszelkich zasad epide-

micznych,  w naszej Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w piwnicy willi Eglander odbyły się koncerty Jerzego Juliu-
sza Stadnickiego, członka szczawnickiego TPSP, naszego barda z 
Jaworek, kompozytora i poety. 

Podczas sierpniowych występów promował on swoją nową 
płytę „ Krajobraz po burzy”.  

Obok jeden z tekstów piosenek Jerzego Juliusza Stadnickiego 
napisany z okazji organizowanych w Szczawnicy Dni Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej.

fot. Anna Niezgoda



STRONA   15

Nr 336  -  WRZESIEŃ 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Marcin Stopka trenuje kickboxerów
W sobotę 1 sierpnia jeden z podopiecznych Marcina 

Stopki, Kamil Kasprzak mieszkający w Tylmano-
wej, ale trenujący ze swoim mistrzem w Szczawni-
cy, wygrał turniej podczas zawodów kickboxingu 
w Grybowie. Stoczył i wygrał tam dwie walki, 
w kategorii wagowej 79kg, w tym jedną z do-
świadczonym rywalem. Był to debiut Kamila, 
więc tym bardziej jest to duży sukces. 
Kamil bardzo dobrze poradził 
sobie z tremą i ze stresem. Tur-
niej, który wygrał jest jednym 
z serii startów przygotowują-
cych zawodników do startu w 
najbardziej prestiżowych Mistrzo-
stwach Polski K1. 

Marcin Stopka razem z Kamilem szlifują na co dzień swoje 
umiejętności  w klubie Fight House Nowy Sącz. Pracują teraz nad 
formą Kamila, aby mógł wystartować w Mistrzostwach Polski i 
zaprezentować się tam jak najlepiej. Oprócz Kamila  z Marcinem 
Stopką trenuje jeszcze sporo ludzi ze Szczawnicy i  jeśli zawody 
nie zostaną odwołane z powodu pandemii,  to za miesiąc zadebiu-
tuje w walce kolejny zawodnika ze Szczawnicy.

Z działalności 
KS „Pieniny”

Za nami Mistrzostwa Polski Juniorów i 
Juniorów Młodszych w Drzewicy. Nasi za-
wodnicy wywalczyli trzy medale:

Martyna Bednarczyk III miejsce K-1 i C-1
Martyna Bednarczyk i Wiktor Regiec III miejsce C-2mixt
Jakub Dyda VII miejsce K-1
Mikołaj Mastalski V miejsce K-1 i IV miejsce C-1
Wiktor Regiec V miejsce K-1
Tymoteusz Słabiak VI miejsce C-1i XI miejsce K-1
Bartłomiej Szymanek XII miejsce K-1 (wypadek przy pracy) 

W weekend 22-23 sierpnia w Krakowie odbyły się Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski oraz 3 kwalifikacja do Reprezentacji 
Polski. Zawodnicy KS Pieniny zajęli kilka miejsc w finałach. 
Krzysztof Majerczak uplasował się na II miejscu uzyskując tytuł 
vice Mistrza Polski. Konrad Szymanek wywalczył IV miejsce.

29 sierpnia zakończyły się kwalifikacje do Reprezentacji Polski 
Seniorów, U23 i Juniorów. Krzysztof Majerczak uzyskał awans do 
Reprezentacji seniorów na rok 2020 oraz do Reprezentacji Pol-
ski U23. Mikołaj Mastalski zakwalifikował się do Reprezentacji 
Polski Juniorów. Martyna Bednarczyk wywalczyła awans do Re-
prezentacji Polski Juniorów. Gratulujemy serdecznie i trzymamy 
kciuki za udane starty na Mistrzostwach Europy w Pradze i Mi-
strzostwach Europy w Krakowie.

W zakończonych  30 sierpnia 72 Mistrzostwach Polski Senio-
rów w slalomie zawodnicy Pieniny przywożą 3 medale. Tytuł vice 
Mistrza Polski wywalczył Krzysztof Majerczak ustępując miejsca 
innemu wychowankowi Pienin Mateuszowi Polaczykowi (Zawi-
sza Bydgoszcz). W konkurencji C2 mixt na trzecim miejscu sta-

nęli Martyna Bed-
narczyk i Konrad 
Szymanek. W kon-
kurencji zespoło-
wej K1x3 zespół W 
składzie Krzysztof 
Majerczak, Kacper 
Majerczak i Miko-
łaj Mastalski wy-
walczyli brązowy 
medal. 

Gratulujemy
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fot. Adam P.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Kuba -
- część trzecia

Dziś, raz jeszcze, zapra-
szam na Kubę, do jedynego na zachodniej 
półkuli kraju komunistycznego oraz do 
stolicy tego wyspiarskiego kraju- Hawany. 
W Hawanie jest wiele pięknych i starych 
miejsc, pomników oraz budowli, które 
miałam szczęście zobaczyć i zwiedzić. 
Dzięki towarzyszącym mi przewodnikom, 
Jaime i Papucio, trafiłam też do jednego 
z najczęściej odwiedzanych miejsc tury-
stycznych w Hawanie, do Hotelu Ambos 
Mundes. 

Jest to pięciopiętrowy budynek, zbudo-
wany w 1924 roku w Old Havana, czyli 
starej dzielnicy Hawany. W latach trzy-
dziestych ubiegłego stulecia, przez siedem 
lat, mieszkał tu popularny do dziś amery-
kański dziennikarz i pisarz Ernest Hemin-
gway (1899 –1961), autor znanych na ca-
łym świecie powieści takich jak Komu bije 
dzwon, Słońce też wschodzi, Pożegnanie 
z bronią, Stary człowiek i morze.  Hemin-
gway był zdobywcą literackiej Nagrody 
Nobla w 1954 roku. Jego pokój hotelowy, 
nr 511, jest zachowany tak, jakim był gdy 
tu mieszkał i jest małym muzeum w środ-
ku hotelu, regularnie odwiedzanym przez 
wiele wycieczek każdego dnia. W lobby 
hotelu, na parterze, można też obejrzeć 
wiele fotografii z życia Hemingwaya. 

W 1940 roku Hemingway opuścił hotel 
i kupił dom pod Hawaną. Mieszkał tam 
przez następne dwadzieścia lat. Hemin-
gway stał się stałym elementem Hawany 
i pozostał w tym kraju dłużej niż wielu 
Amerykanów, którzy opuścili Kubę kiedy 
stosunki między Kubą a Stanami Zjedno-
czonymi zaczęły się pogarszać. Hemin-
gway cieszył się wyspiarskim stylem życia 
a na pokładzie swojej łodzi Pilar intensyw-

nie łowił ryby. Jego dom z wieloma orygi-
nalnymi meblami, trofeami myśliwskimi i 
osobistymi artefaktami można dziś zwie-
dzać. Hemingway napisał wiele nowel i 
opowiadań ze swojego kubańskiego domu. 
Chociaż niewiele z jego prac z tego okresu 
zostało opublikowanych za jego życia, wie-
le projektów, nad którymi pracował He-
mingway w latach czterdziestych, zostało 
później zredagowanych i opublikowanych, 
w tym Wyspy na Golfsztromie oraz To 
co prawdziwe o świcie. Wiele powieści 
Hemingwaya doczekało się też adaptacji 
filmowych, w tym  Śniegi Kilimandżaro, 
Stary człowiek i morze, oraz Komu bije 
dzwon. 

 Podczas tegorocznego pobytu na Kubie, 
wraz z moim mężem Januszem, zatrzyma-
liśmy się w hotelu na półwyspie Varade-

ro, który słynie z pięknych 
plaż, z piasku miękkiego 
jak proszek. Wzdłuż wy-
brzeża znajduje się wiele 
historycznych hoteli wy-
poczynkowych, w których 
w latach dwudziestych XX 
wieku odpoczywali  amery-
kańscy celebryci i gangste-
rzy, w tym Al Capone. Tak-
że nadal budowane są tu 
liczne hotele, gdyż co roku 
przybywa tu ponad milion 
gości, z których 52 procent 
to stali goście, głównie z 
Kanady. Półwysep Varade-
ro, naturalnie obdarowany 

piękną, tropikalną przyrodą, jest najpopu-
larniejszym plażowym miejscem na Kubie, 
odgrywającym kluczową rolę w gospodar-
ce wyspy. Obecnie jednym z głównych ce-
lów gospodarczym Kuby jest uczynienie z 
Varadero najdoskonalszej plaży z najde-
likatniejszym piaskiem, najbardziej kry-
staliczną wodą i wspaniałą atmosferą. W 
ramach rządowej strategii mającej na celu 
ochronę tego 22-kilometrowego odcinka 
plaży, Varadero wprowadza szereg no-
wych środków w celu 
ochrony delikatnego 
ekosystemu i utrzy-
mania jego słynnego 
miękkiego, sypkiego 
piasku tak nieskazi-
telnego jak zawsze, 
przy jednoczesnym 
zachowaniu doskona-
łej jakości wody, która 
ma tu niepowtarzalnie 
piękny, błękitno-tur-
kusowy kolor. 

Oprócz Varadero, 
na Kubie znajduje się 
wiele pięknych plaż, 
które są nie tylko 

miejscem odpoczynku i sportów wodnych 
dla turystów, ale i miejscem na codzienny 
relaks dla miejscowej ludności, to miejsca 
rozrywki a także i biznesu. Tu można ku-
pić i palić słynne kubańskie cygara, pić 
rum i tańczyć cha-chę całą noc. Kubańskie 
plaże to jest styl życia.   

Już w XVI wieku, przebywający na 
Kubie Hiszpanie i Portugalczycy, zasma-
kowali kubańskiego tytoniu i wyrabianych 
z niego cygar. Tak też korona hiszpańska 
założyła tu pierwszą fabrykę cygar około 
1542 roku. Od tamtego czasu, kubańskie 
cygara podbijały gusta miłośników na ca-
łym świecie. Jakość gleby w Pinar del Rio, 
głównym regionie tytoniowym Kuby, była 
wyjątkowa. Hodowcy byli dumni ze swo-
ich pól, troszcząc się o nie, aby zapewnić 
spójność smaku z roku na rok, tym samym 
byli też dumni z jakości produktu końco-
wego. Po 1959 roku, w ciągu prawie sze-
ściu dekad rządów Fidela Castro, przemysł 
cygar na Kubie przeszedł wiele przemian. 
Wraz z nacjonalizacją nastąpiła koncentra-
cja zasobów i eliminacja marek. Znane fir-
my Dunhill i Davidoff opuściły Kubę. W 
1966 roku Fidel Castro namaścił Cohibę 
na swoją markę osobistą, nazwaną tak od 
słowa  oznaczającego tytoń w języku Ta-
ino, i stworzył flagowe cygaro rewolucji. 
Rządowa agencja cygar Cubatabaco kon-
troluje, które marki otrzymują najlepszy 
tytoń. Korzyści z tego generalnie odnoszą 
kultowe marki, takie jak Cohiba, Monte-
cristo, Romeo y Julieta i H. Upmann. W 
latach 1980., kiedy ustała pomoc ekono-
miczna po upadku Związku Radzieckiego, 
kubańskie cygara straciły nieco na kon-
systencji i ogólnej jakości, jednak nadal są 
uważane za jedne z najlepszych w świecie 
i stanowią około 17 procent przychodów z 
eksportu Kuby. 

Kuba, to kraj bogaty w trzcinę cukrową, 
z niej od stuleci produkowano tu cukier. W 
procesie ekstrakcji cukru z soku trzciny 
cukrowej powstaje produkt uboczny zwa-
ny melasą, z którego powstaje większość 

Piękna nasza Ziemia cała



STRONA   17

Nr 336  -  WRZESIEŃ 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

rumu. W 1862 roku  Don Facundo Bacar-
dí, wraz z rodziną, zakupił  istniejącą już 
od dawna gorzelnię w Santiago de Cuba. 
Odrzucili oni istniejące regulaminy, wpro-
wadzili własne mieszanki i procesy, które 
na zawsze zmieniły sposób, w jaki rum był 
wytwarzany. Wtedy też na butelki z rumem 
Bacardí trafił nietoperz, kiedy żona Facun-
da, Amalia Bacardí, zauważyła nietoperze 
owocowe w gorzelni, a nietoperze są uwa-
żane na Kubie za szczęśliwe. Natomiast 
syn Facunda i Amalii, Emilio Bacardí, 
był wielkim patriotą, ryzykował życie, by 
walczyć o Kubę w walce o niepodległość 
od Hiszpanii. Mimo aresztowań, więzień i 
wygnania nigdy się nie poddał. Jego odwa-
ga została nagrodzona po powrocie, kiedy 
w roku 1902, został pierwszym wybranym 
w wolnych wyborach burmistrzem miasta 
Santiago de Cuba. Po 1960 roku, po prze-
jęciu władzy przez Fidela Castro, majątek 
firmy Bacardí został przejęty przez pań-
stwo, a rodzina została zesłana do Puerto 
Rico, które jest terytorium USA. Przyje-
chali tam z niczym, tylko z determinacją 
i pasją, z którą wkrótce wrócili do bizne-
su, tworząc swój wzorowy rum. Rum jest 
nadal destylowany na Kubie, najlepszy 

i najbardziej znany w świecie to Havana 
Club,  a orzeźwiający koktajl Mojito (wym. 
mohito), składający się z rumu, mięty i li-
monki jest jednym z najpopularniejszych 
w świecie. 

Kubańskie noce na plaży, nie mogą mi-
nąć bez cygar, rumu i cha-chy. Cha-cha, to 
taniec kubański, oparty na rumbie i mam-
bo. Jest tańczony do muzyki o tej samej 
nazwie, spopularyzowanej przez kubań-
skiego kompozytora i skrzypka Enrique 
Jorrina, na początku lat 1950. Nazwa tańca 
wywodzi się z „szurającego” dźwięku stóp 
tancerzy, kiedy tańczą dwa kolejne szybkie 
kroki, przy czwartym odliczeniu każdego 
taktu. Tańczy się go w czasie 4/4, a czwar-
ty rytm jest podzielony na dwa, dlatego 
pięć kroków jest tańczonych do czterech 
uderzeń, raz, dwa, cha-cha-cha”. Cha-cha 
to taniec żywy, ekstrawagancki i figlarny, 
a lekkość i żywiołowość cha-cha daje nie-
powtarzalne poczucie zabawy. 

Wieczorne występy i zabawa na plaży 
to na Kubie codzienne zdarzenie. Niekie-
dy, mieliśmy wrażenie, że zdarza się nam 

widzieć podwójnie, ale przyczyną nie były 
ani klimat, ani rum, ani cha-cha. Jak się 
okazało, to mimo jednego z najniższych 
wskaźników urodzeń na półkuli zachod-
niej, rodzi się na Kubie bardzo dużo bliź-
niąt. Bliźnięta obsługiwały nas w restau-
racjach, przygrywały do tańca i umilały 
czas śpiewając wieczorami. Pary bliźniąt 
można tu spotkać prawie wszędzie, tak np. 
w Hawanie istnieje ulica bliźniaków, 68-A 
Street, na której w bliskim sobie sąsiedz-
twie, mieszka aż 12 par bliźniąt w różnym 
wieku, od noworodków po seniorów. Dzie-
sięć par bliźniąt na tej ulicy jest identycz-
nych a żadna z ich rodzin nie jest ze sobą 
spokrewniona. 

 
Kubańczycy kochają odwiedzających 

ich wyspę turystów, chętnie nawiązują z 
nimi rozmowy, dumnie opowiadają o swo-
jej historii, bohaterach rewolucji oraz o lo-
kalnej kulturze, bez narzekań opisują swo-
je nie zawsze łatwe życie codzienne i  dbają 
o to, aby każdy wyjechał stąd szczęśliwy, a 
co ważniejsze, wrócił tu ponownie. 

Być człowiekiem dla Boga
Przed dwoma tysiącami lat Bóg stał się Czło-

wiekiem dla człowieka właśnie po to, by każdy 
z nas mógł stać się człowiekiem dla Boga.

Od czasu grzechowego upadku i odejścia 
ludzi od Boga, człowiek wybrał drogę szukania 
siebie i życia według własnego wzoru i upodo-
bania – życia dla siebie. Człowiek jednak nie 
jest miarą samego siebie, lecz został stworzo-
ny na obraz Boga. Tylko wtedy może osiągnąć 
prawdziwe człowieczeństwo, gdy przyjmie ten 
Boży wzór i niestrudzenie będzie się starał do 
niego upodabniać.

Nie może także być prawdziwym człowie-
kiem, kiedy będą nim kierować egoistyczne 
dążenia, a więc, gdy będzie żył tylko dla sie-
bie – „skręcony” na siebie. Rzeczywiście jego 
człowieczeństwo będzie wówczas „zapętlone”, 
pogmatwane, pomniejszone, skarlałe.

Człowiek został stworzony na większą mia-
rę, niż to dostrzega w sobie i w innych ludziach. 
Tę jego autentyczną miarę ukazał Bóg w Chry-

stusie. W Nim mamy obraz i wzór pełni czło-
wieczeństwa. Bóg dla nas „uczłowieczył” się w 
Chrystusie, aby każdy z nas mógł stać się czło-
wiekiem dla Boga – „przebóstwić” się w Nim.

Człowiek nieraz błędnie pojmuje swoje po-
wołanie i szczęście. Wydaje mu się, że Bóg za-
graża temu jego szczęściu. Stara się uciec przed 
Bogiem i żyć tylko wśród ziemskich spraw i 
rzeczy – tymczasem, jak mówi przysłowie: „Z 
jakim przestajesz, takim się stajesz”. Jeśli ktoś 
za towarzyszy swego życia uzna różne rzeczy, 
których pragnie, takich jak np. znaczenie, sła-
wa, władza, pieniądze, majątek itd., wówczas 
te nierozumne rzeczy uczynią go na swój, tak-
że nierozumny kształt. Żeby móc dzielić się z 
ludźmi czymś, co ma ludzki wyraz i wartość, 
trzeba się otworzyć na Boga, gdyż tylko On jest 
zdolny zapełnić pustkę ludzkiego serca. Bez 
Niego ludzkie wnętrze staje się pustą studnią 
bez dna. Wpierw Bóg - potem człowiek, tylko 
tak można napełnić pustkę.

Jaki zatem wzór ludzkiego życia ukazuje 
nam Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy 

Człowiek? On sam powiedział o sobie, że Jego 
pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Pokarmem, a 
więc czymś tak codziennym i niezbędnym jak 
chleb. On żył, karmił się i krzepił wolą Ojca. I 
nie było to tylko jakieś wyłącznie zewnętrzne 
pełnienie Jego nakazów (dla bycia w porządku 
wobec Ojca), ale wewnętrzną tajemnicą jedno-
ści z Ojcem, która umacniała, napełniała, boga-
ciła, prowadziła w kierunku dobrych czynów. 
Dlatego życie Chrystusa było pełne miłości i 
miłosierdzia. Pochylał się nawet nad tym, co naj-
bardziej odrażające w oczach Bożych, do grze-
chu, od którego postanowił uwolnić grzesznika 
– zgodnie z wolą Ojca. Otaczał grzeszników 
wielką miłością, która dźwigała ich z upadku. 
W końcu oddał życie dla ich zbawienia.

Będąc całkowicie dla Boga, Chrystus jed-
nocześnie był całkowicie dla ludzi. I tego wła-
śnie nas uczy. Pokazuje nam, że być człowie-
kiem dla Boga to być zarazem człowiekiem dla 
człowieka – po prostu, przy Bogu stajemy się 
bardziej ludzcy: mamy Boga w sercu.

Danuta Mastalska
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Skąd się bierze woda w kranie?
Woda służy nam do wielu celów, lecz przede wszystkim jest nie-

zastąpionym środkiem spożywczym. Z tego względu jej produkcja 
i dostawa są zadaniem wymagającym dużej odpowiedzialności. Na 
przestrzeni lat zmieniły się metody pozyskiwania, uzdatniania oraz 
armatura wodociągowa, co usprawnia dystrybucję wody jak również 
zapewnia jej jakość i bezpieczeństwo. 

Już w niepamięć odeszły czasy, gdy w Szczawnicy w sezonie tury-
stycznym brak wody był na porządku dziennym, a po każdej większej 
ulewie w kranie pojawiała się „kapuczina”. Obecny system ujęcia i 
dystrybucji wody zapewnia nieprzerwane jej dostawy, a sama woda 
spełnia najwyższe standardy.

A gdzie wszystko się zaczyna?
Wszystko zaczyna się w lesie na tzw. Pokrzywach (ul. Partyzantów). 

Na potoku Sopotnickim zlokalizowane jest ujęcie wody, zmodernizo-
wane w 2008 r. (Rok ten jest znaczący, gdyż rozpoczął w Szczawnicy 
okres modernizacji sieci wodociągowej na wielką skalę). Woda po-
bierana jest w takich ilościach, aby zaspokoić potrzeby Mieszkańców 
Miasta i Gminy i jednocześnie nie zaszkodzić „mieszkańcom” potoku.

Wykorzystanie nowych rozwiązań architektonicznych zapewnia 
pobieranie czystej wody nawet podczas ulewnych deszczy. Zamonto-
wane w poprzek potoku przepusty pozwalają na automatyczne prze-
kierowanie strumienia czystej wody na ujęcie, a mętnej do kanału wód 
burzowych. Woda, która trafia na ujęcie przepływa przez część osadni-
kową, gdzie ciężkie zanieczyszczenia opadają na dno. Następnie woda 
trafia do zbiornika czystej wody skąd jest zasysana do zbiorników i 
podawana dalej do rurociągu przesyłowego. Wzdłuż ujęcia przebiega 
kanał wód burzowych. Dzięki niemu mętna woda płynąca podczas 
burz i ulewnych deszczy omija ujęcie, chroniąc je przed awarią. Po-
nadto kanałem nieprzerwanie płynie woda, aby umożliwić migrację 
ryb w górę potoku. Zabieg ten przynosi efekty, gdyż nierzadko można 
spotkać dorodnego pstrąga powyżej ujęcia.

Ujęta woda następnie jest transportowana rurociągami o długości 
blisko 3,5 km na stację uzdatniania wody położonej na ul. Połoniny 
(tzw. Filtry). Ponieważ ujęcie wody jest wyżej niż Stacja Uzdatniania, 
woda płynie pod własnym ciśnieniem! Ujęcie wody na „Sewerynów-
ce” pełni rolę awaryjną i uruchamiane jest w okresach bardzo dużego 
zapotrzebowania na wodę lub podczas przerw technicznych na „Po-
krzywach”.

Zanim woda będzie nadawać się do picia i trafi do domów musi 
przejść wieloetapowy proces uzdatniania. 

Stacja Uzdatniania Wody stosuje najnowocześniejsze technologie 
oczyszczania i dezynfekcji wody, w tym system wykorzystujący pro-
mieniowanie UV (stosowane w takich miastach jak Kraków, Nowy 
Jork czy Rotterdam). Na początku woda surowa kontrolowana jest pod 
względem mętności. Wszystkie mikro zanieczyszczenia, które nie dają 
się usunąć przez użycie podstawowych filtrów muszą zostać skoagu-
lowane tzn. „sklejone” w większe cząstki, które łatwo odfiltrować. 
Proces ten jest w całości zautomatyzowany. Czujniki mętnościomierza 

przesyłają do komputera wynik pomiaru, a ten dozuje siarczan glinu 
(który „skleja” małe cząstki) do mieszalnika. Powstałe zanieczyszcze-
nia wraz z koagulantem są następnie w całości usuwane.

Przefiltrowana woda poddawana jest naświetlaniu promieniami 
UV. Powstający podczas naświetlana ozon oczyszcza wodę z większo-
ści drobnoustrojów oraz poprawia jej smak i zapach. Na końcowym 
etapie dodawany jest do wody w niewielkich ilościach podchloryn 
sodu, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Taka 
ilość chloru, nie wpływa na smak i zapach wody, ani nie szkodzi zdro-
wiu (chlor szybko uwalnia się z wody). Jego dodatek ma za zadanie 
dezynfekcję całej instalacji wodociągowej oraz zabezpieczenie wody 
przed wtórnym jej zanieczyszczeniem np. podczas awarii. Zabieg ten 
jest istotny również dla mieszkańców, którzy korzystają jednocześnie 
z prywatnych studni, gdzie woda nie jest uzdatniana i często nie jest 
nawet badana pod względem bezpieczeństwa.

Woda badana jest co miesiąc przez Sanepid, zarówno na Stacji 
uzdatniania (pozwala to kontrolować, efektywność procesu uzdatnia-
nia) jak i wybranych punktach na sieci (kontrola czy nie występuje 
wtórne skażenie wody). Woda badana jest pod względem bezpieczeń-
stwa mikrobiologicznego i fizykochemicznego. Dodatkowo raz w roku 
woda poddawana jest szczegółowym badaniom chemicznym. Kontro-
lowany jest nawet poziom promieniowania radiologicznego. Od czasu 
modernizacji sieci, woda nie przekroczyła żadnych dopuszczalnych 
norm bezpieczeństwa. 

W związku z częstymi pytaniami o twardość wody (konieczność 
ustawienia parametrów zmywarki czy pralki) informujemy, że wyno-
si ona 105 mg/l w przeliczeniu na węglan wapnia tzn. jest „miękka” 
(stan na 2020). 

Uzdatniona woda gotowa jest do dystrybucji poprzez sieć wodo-
ciągową. W przesyle wody kluczową rolę gra ciśnienie. W związku 
z górzystym położeniem Szczawnicy, największym problemem jest 
utrzymanie jej równego ciśnienia. W celu jego obniżenia stosowane 
są komory redukcyjne i reduktory, natomiast w celu podniesienia, wy-
korzystuje się zautomatyzowane pompownie i hydrofory. Dzięki temu, 
że stacja uzdatniania wody góruje nad miastem, woda do większości 
budynków dostarczana jest grawitacyjnie, jednak niezbędne jest redu-
kowanie jej ciśnienia. Brak odpowiedniej redukcji sprawiłby, że przy 
urzędzie miasta woda mogłaby tryskać na kilkanaście metrów w górę. 
Wysokie ciśnienie w rurociągach zwiększa ich awaryjność, zaś zbyt 
niskie wiąże się z konieczności instalacji stacji podnoszenia ciśnień, 
co zwiększa koszty przesyłu. Zgodnie z przepisami, ciśnienie wody za 
głównym zaworem powinno się mieścić w zakresie 0,5 – 6 atm.

Sieć wodociągowa w Szczawnicy zasadniczo zbudowana jest z 
dwóch głównych rurociągów. Jeden zasila w wodę „Niżną” Szczaw-
nicę i centrum, a drugi Osiedle, „Wyżną” Szczawnicę i Szlachtową. 
Rurociągi te posiadają rozgałęzienia na poszczególne ulice. Długość 
sieci wynosi blisko 30 km. Każdy budynek podłączony jest do sieci 
tzw. przyłączem, zakończonym wodomierzem. 

Często do Zakładu zgłaszane są problemy z wysokim ciśnieniem 
przez co zawory przy piecu centralnym ciekną. Taki stan rzeczy jest 
spowodowany zmianą naprężeń instalacji pod wpływem ciepła i nie 
jest to wina wodociągu (w Szczawnicy ciśnienie wody nie przekracza 5 
atm.). Jeżeli tak się dzieje konieczny jest montaż dodatkowego reduk-
tora za wodomierzem.

Jeżeli wydaje Ci się, że zużycia wody w twoim domu są zbyt wy-
sokie to sprawdź stan instalacji wewnętrznej. Sprawdź czy żaden kran 
lub spłuczka nie ciekną oraz czy wszystkie zawory są suche. Awarię 
można również sprawdzić poprzez obserwację wodomierza. Wieczo-
rem skontroluj jego stan i następnie rano przed odkręceniem jakiego-
kolwiek kranu. Jeżeli wskazówka się przesunęła to gdzieś na instalacji 
jest przeciek. Niesprawna spłuczka lub kapiący kran mogą „nakapać” 
nawet 1000 l/m-c.

Pamiętajmy: woda kranowa jest czysta bakteriologicznie i chemicz-
nie. Koszt 1 l wody kranowej wynosi mniej niż 1 grosz, a wody butel-
kowej to ok 2 zł. Pijmy więc kranówkę, na zdrowie! 

MZGK
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Siedem lat temu walczyłam z poważną chorobą. Poważną i wsty-
dliwą, i nie dojrzałam jeszcze do tego, by o niej opowiedzieć. W 
każdym razie, mimo choroby, miałam pewne natchnienie, marze-
nie, może nawet kaprys. Chciałam mieć psa. Swojego jedynego, na 
wyłączność, obok, przy nodze, przy sercu, przy lampce nocnej. Nie 
wiedziałam wtedy, że to pragnienie to pewien akt desperacji, jakaś 
pustka, którą chciałam wypełnić, coś sobie zrekompensować, coś za-
głuszyć. Nieważne. Chciałam, więc mam.

Akitka była „na Paluchu” trochę zabiedzona, mizerna, zupełnie 
nieposłuszna. Od pierwszego dnia naszej wspólnej drogi, zaraz po 
tym, jak zabrałam ją z przytułku zaczęła chodzić ze mną do pracy. 
Pamiętam, przywiozłam ją w niedzielę, a w poniedziałek byłyśmy już 
razem w studio na nagraniu, potem w agencji na spotkaniu, razem na 
lunchu, na confcall’u, na ppm’ie, od razu stała się korpo – husky. W 
środę już ledwo żyła i to nie dlatego, że nie spasował jej mordor i asy-
stowanie panci – copy, tylko dlatego, że była poważnie chora – miała 
boreliozę (babeszjozę).

Dostałam w pracy wolne, by się nią opiekować. (To były czasy! 
Dziękuję Ci Iwciu, Aniu, Kubo – CHANGE!) Jeździłyśmy na kro-
plówki, spałyśmy na zimnej podłodze w mojej pościeli, bo Akitka 
nie miała sił, by spać na poduszce obok lampki nocnej, obok mnie. 
Płakałam – nie odchodź, już Cię kocham, tylko nie to! – a zaufany 
doktorek dawał jej tylko 50% szans.

Gdy zaczęła jeść, wróciłyśmy razem do pracy, na plan zdjęcio-
wy Millennium i Plusa, na postprodukcję, na sushi z klientem, na 
pluszową kanapę. Cała agencja była zaangażowana w jej powrót do 
zdrowia i nawet ochrona przymykała oko na tabuny sierści i zakazy 
„nie wolno z psem”.

Moja choroba gdzieś zniknęła w międzyczasie, niepostrzeżenie, 
bo teraz świat kręcił się wokół psa. Spacer o poranku i w drodze na 
tramwaj, spacer w trakcie pracy, po pracy, do parku, na tuż przed 
snem. Szkoła posłuszeństwa pierwsza, druga, Wesoła Łapka, wstęp 
do psich zaprzęgów, Kabaty, sobota, niedziela, rower, las.

Potem, w wielkim skrócie, uciekłyśmy w góry. Najpierw we dwie, 
potem we czworo, potem siedmioro, potem umarł pan. Akitka była 
obok, Dejzi łkała ze mną, Kailan pocieszała ogonem, Salomka tuliła 
pyszczkiem, Kamyk – jedyny mężczyzna – trzymał w ryzach stado i 
na srebrnym grzbiecie moją wątłą dłoń.

Dogoterapią zainteresowałam się później, z myślą o innych, o chę-
ci pomocy, bo skoro mnie wyzwoliły psy, to czemu nie. I są w mojej 
pracy przypadki, co i pies nie pomoże i nadzieja krucha, ale i tak 

otuchy doda taki przyjaciel, co ma cztery łapy i serce za sto.
Są badania na to niezliczone, jak kontakt z psem poprawia sferę fi-

zyczno-motoryczną, psychiczno-motywacyjną oraz poznawczo-edu-
kacyjną, jak efektywna staje się rehabilitacja w towarzystwie psa. 
Wystarczy kilka minut u boku takiej Akitki, Bonka, Dejzi, Tuptusia, 
Basterka czy innego z psów na biegunach, a poziom endorfin szybu-
je ku niebu. Zapominamy o bożym świecie, nawet jeśli akurat Bóg 
nas opuścił, nie czujemy się juz samotni, nawet jeśli nie mamy obok 
kogoś, kto nas kocha, nie czujemy się już wyobcowani, nawet jeśli w 
oczach innych jesteśmy inni. Wzmacnia się nasza odpowiedzialność, 
wrażliwość, poczucie własnej wartości, czujemy się silniejsi i jeste-
śmy silniejsi fizycznie i psychicznie. Nabieramy dystansu do otocze-
nia i do siebie.

I choć sama jestem najlepszym przykładem tego, jak pies uzdra-
wia, to dla niedowiarków przytoczę, że „Międzynarodowa Organi-
zacja Zdrowia oficjalnie uznała pozytywny wpływ obecności psa na 
zdrowie człowieka, przede wszystkim w przypadku leczenia chorób 
wieńcowych, chorób psychicznych, chorób wieku starczego, a także 
łagodzenia bólu.” A … „fińscy badacze dowiedli (a my lubimy Finów, 
bo w końcu nasz Ole to Fin), że alergeny zwierzęce oraz zanieczysz-
czenia przenoszone wraz z sierścią psa mają pozytywny wpływ na 
nasz układ immunologiczny.”

Oraz, że „jak podaje dr Eija Bergroth ze Szpitala Uniwersyteckie-
go w Kuopio w Finlandii, szczególnie organizm niemowląt dzięki 
kontaktowi z psem jest od samego początku poprawnie stymulowa-
ny. Uczy się rozpoznawać wirusy i bakterie, które powodują choroby 
układu oddechowego, a odporność dziecka dojrzewa o wiele szyb-
ciej.”

Dziś w naszym stadzie jest 28 psów i choć nie każdy z nich ma 
uprawnienia psa terapeuty, to z pewnością każdy jeden ma terapeu-
tyczną moc.

Weźcie więc psa w ramiona, uszy do góry, łapa w dłoń!
Kasia Kołodziejska

Życie na biegunach

Akcja – odporność! 
O tym jak kontakt z psem korzystnie wpływa 

na nasz układ immunologiczny
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 Galeria Twórców

Zbigniew Przychodzki
Szczawniczanin, rocznik 1956. Jego 

rodzicami byli Aniela z domu Słowik i 
Ludwik Przychodzki. Zbigniew ma bra-
ta i siostrę. Jego rodzinnym domem była 
willa „Aksamitka” na Kowalczyku w 
Szczawnicy Wyżnej, a teraz jest miesz-
kańcem ul. Pod Sadami w Szczawnicy 
Niżnej. Jak sam o sobie mówi, pocho-
dzi ze Scownic. Uczęszczał do szkoły 
podstawowej w Szczawnicy, a potem do 
szkoły zawodowej w Nowym Targu. Z 
wykształcenia jest ślusarzem – mechani-
kiem, ale prawie nie pracował w swoim 
zawodzie. Sporą część swego dorosłego 
życia spędził za granicą, dokąd jeździło 
się w celach zarobkowych. Pracował na 
budowach w Iraku, Kanadzie, Szwecji i 
w Niemczech. Ale zwiedził także przy 
okazji Syrię, Turcję, Jordanię, Bułgarię i 
inne państwa.

Jeszcze w latach 70. XXw.  zaczął 
interesować się sportem. Należał do Klubu Sportowego „Pieni-
ny”. Uprawiał skoki narciarskie i do niego należy rekord skoczni, 
która kiedyś znajdowała się na stoku Palenicy; osiągnął na niej 
odległość 50m i nazywano go od tego czasu „Skoczkiem”! Pływał 
także na kajakach. Zaczął trenować w latach 70 i od razu w 1972r. 
zdobył brązowy medal – indywidualnie, biorąc udział w Między-
narodowym Spływie Dunajcem, a w 1974r. -  tytuł Młodzieżo-
wego Mistrza Polski w C-2 x 3, pływając w parze z Tadeuszem 
Gabrysiem. Trenowali go znani trenerzy KS Pieniny: Wojciech 
Piecyk, Jan Majerczak, a nawet sam Mistrz Olimpijski – Stefan 
„Cenek” Kapłaniak.  Nie udało się jednak dobrze zapowiadają-
cemu się sportowcowi uzyskać powołania do kadry narodowej i 
powoli jego kariera kajakarza górskiego traciła siłę rozpędu; choć 
jeszcze długo, aż do lat 80.XXw. był zapraszany do startów w za-
wodach, w miarę potrzeb. Skończył swoją kajakarską karierę na 
czwartym miejscu.

W połowie lat 70. XXw. zapisał się też do Zespołu Regional-
nego im. Jana Malinowskiego w Szczawnicy, w którym tańczył i 
śpiewał. Zafascynowała go sztuka muzykantów ludowych. Przypa-
trywał się wirtuozerskiej grze Jana „Haledroka” Malinowskiego, 
który zauważył to specjalne zainteresowanie młodego Zbigniewa i 
podarował mu skrzypce. Stał się też jego pierwszym nauczycielem 
gry na tym instrumencie, a kolejnym został Stanisław Mastalski 
„Józiula”, który pokazał mu, jak tworzyć „sekund”, jak dostoso-
wywać się do tempa, rytmu i grać tzw. drugie skrzypce.

W latach 80. XXw. Zbigniew Przychodzki pojechał do Iraku na 
trzyletni kontrakt. Po przyjeździe do Polski ożenił się z Marią z d. 
Wąchałą. Ma dwie córki – Katarzynę i Aldonę oraz troje wnucząt. 
Po powrocie z Kanady założył w 2000r. własną muzykę góral-
ską, której dał imię Michała Słowika – Dzwona. Należeli do niej 
także Józef Ciesielka ”Kubas”, Monika Krzywonos (sekund) i Pa-
weł Tokarczyk (bas). Potem skład się zmieniał. W kapeli grali też: 
Marek i Paweł Szczepaniakowie, Jerzy Cygler, a obecnie wnuczka 

Zbigniewa – 14.letnia Daria Waruś na basach. W międzyczasie 
Zbigniew Przychodzki udoskonalił grę na skrzypcach, w kapeli 
pełni rolę prymisty i jest znany z charakterystycznego stylu, po-
legającego na częstym stosowaniu zmiennego tempa rubato, wy-
magającego wzmożonej czujności ze strony współpracujących z 

nim muzykantów. Najczęściej grywa na 
skrzypcach, ale jest także w posiadaniu 
zabytkowych, prawdopodobnie ponad-
dwustuletnich oktawek pienińskich, o 
oryginalnym ludowym zdobieniu.

W pierwszym, trzyosobowym skła-
dzie – z M. Krzywonos i P. Tokarczy-
kiem muzyka zajęła I miejsce podczas 
Góralskich Nucicek w 2001r. w Kro-
ścienku. Potem, gdy Monika Krzywonos 
poszła na studia, dołączył do zespołu Je-
rzy Cygler (bas), kapela zajęła II miejsc 
w 2006r. w Konkursie Muzyk Góral-
skich im. Tomasza Skupnia w Nowym 
Targu. Z czasem nagród przybywało.

Muzyka im. Michała Słowika Dzwo-
na towarzyszyła występom Zespołu 
Regionalnego im. J. Malinowskiego od 
2000r. Gdy Zbigniew wyjeżdżał do Ka-
nady w 2003r., na swoje miejsce zaprosił 
Jaśka Kubika z Krościenka, by zespół 

nie został bez muzyki. Po powrocie Zbigniewa w 2005r. – gry-
wali razem. A potem drogi Zbigniewa i Zespołu Regionalnego 
się rozeszły.

Przychodzki był też związany z  zespołem teatralnym „Jano-
sik”, wystawiającym sztukę „Janosik”, a działającym przy Pań-
stwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Szczawnica. Grywał w 
kapeli towarzyszącej występom zespołu z Janem Malinowskim 
Haledrokiem, Stanisławem Mastalskim Józiulą i Leszkiem Dzie-
dziną na basach. Zbigniew często dorabiał tam drugi głos na 
skrzypcach. Ma tę zdolność tworzenia harmonii… W rodzinie 
podobno brat babci, Benedykt Lizoń grywał na harmonii. Może 
ten talent do muzykowania był w rodzinie, tylko dopiero Zbigniew 
go rozwinął?

A rozwinął go na szeroką skalę nie tylko grając na skrzypcach, 
czy oktawkach pienińskich, ale i robiąc własnoręcznie instrumen-
ty. Podczas jednego ze swoich udziałów w konkursach gry na 
instrumentach ludowych, czy to podczas Sabałowych Bajań, czy 
innych konkursów, w których odniósł wiele sukcesów, dowiedział 
się od jurorów, że w regionie pienińskim nikt już nie wytwarza 
instrumentów pasterskich. Zainteresowała go ta tematyka i zaczął 
wytwarzać trombity, rogi pasterskie oraz fujarki – bezotworowe 
i pięciootworowe. Fujarki robi się z dzikiego bzu, trombity i rogi 
pasterskie -  z drzewa świerkowego; ważne, żeby wypatrzeć sobie 
odpowiednie drzewo, mające mało sęków. Do zrobienia trombi-
ty potrzebny jest 15-20 letni świerk. Trzeba go najpierw przeciąć 
wzdłuż na połowę, uformować w odpowiedni kształt i wydrążyć 
dłutem, a następnie idealnie wygładzić, żeby ścianki były rów-
ne i ładnie rezonowały. Artysta ma całą kolekcję potrzebnych do 
tego dłutek i świdrów. Pierwszą trombitę wykonaną przez niego w 
2015r. zakupiło Muzeum Pienińskie z Szczawnicy – Szlachtowej. 
Na kolejnych instrumentach gra i on, i  jego wnuczka – Daria Waruś, 
która na 44. Konkursie Muzyk Podhalańskich w 2019r. w Nowy Tar-
gu zdobyła wyróżnienie oraz I m. w grze na rogu pasterskim i II – w 
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grze na trombicie na Międzynarodowym Konkursie Gry ba Instru-
mentach Pasterskich w Ciechanowcu w tym samym roku.

Zbigniew teraz dużo grywa na różnych spotkaniach, prezentu-
jących turystom lokalny folklor. Wita również wraz z księdzem 
proboszczem pielgrzymów wędrujących szlakami św. Kingi, któ-
rzy docierają do Szczawnicy. Z tej okazji napisał nawet specjalną 
przyśpiewkę. Jest także inicjatorem i organizatorem corocznych 
góralskich pasterek w Kościele Parafialnym p.w. św. Wojciecha w 
Szczawnicy. Przed Mszą św. 24 grudnia o północy oraz w trakcie 
trwania liturgii można posłuchać góralskich pastorałek i kolęd w 
wykonaniu pięknie ubranych w ludowe stroje członków Związku 
Podhalan i kapeli Zbyszka Przychodzkiego.

Inną dziedziną zainteresowań Zbigniewa Przychodzkiego, od 
ponad trzydziestu lat,  jest szycie i cyfrowanie góralskich portek i 
cuch. Już jako dziecko widział swojego dziadka, Feliksa Słowika, 
który –choć schorowany po wojnie - zajmował się wyszywaniem 
portek. Sam jednak był jeszcze za mały, by przejąć tę umiejęt-
ność od dziadka, który wcześnie zmarł. Na szczęście dziadek 
miał swojego ucznia – Macieja Szczepaniaka z Pienin, a ten swo-
jego – Macieja Zachwieję „Pyplę”, którym przekazał swoje rze-
miosło.  Zbigniew skorzystał z ich rad, a w końcu, metodą prób i 
błędów, doszedł sam do tego, jak najlepiej kroić góralskie portki 
oraz jakim haftem je ozdabiać. W pierwszych uszytych przez sie-
bie portkach, chodzi do dzisiaj. Zaczął także szyć je innym. Na 
swoim koncie ma blisko setkę wykonanych portek góralskich: dla 
flisaków, do zespołu ze Sromowiec, dla zespołu „Biołopotocanie”, 
i ponad 30 dla samego… Jaśka Kubika. Jego portki także są w 
Muzeum Pienińskim.

Zbigniew Przychodzki jest wszechstronnym artystą –góral-
skim muzykantem, twórcą instrumentów pasterskich, krawcem i 
hafciarzem ludowym. Mówi o sobie, że interesuje go wszystko, co 

związane z regionem. To ma w duszy. A ile są warte jego dokona-
nia, najlepiej świadczą liczne nagrody w konkursach, w których 
wziął udział, nie licząc uczestnictwa w wystawach, Karnawale 
Góralskim czy spotkaniach z publicznością:

2000r. – III m. w konkursie instrumentalistów ludowych 
podczas Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej za grę na 
skrzypcach

2001r. – I m. na Powiatowym Przeglądzie Muzyk Regionalnych 
– Góralskie Nucicki w Krościenku

2002r.  – II m. za śpiew solowy na Sabałowych Bajaniach
2006r. – I m. w kategorii instrumentalistów na Sabałowych Ba-

janiach za grę na skrzypcach
2006r. – II m. – w Konkursie Muzyk Podhalańskich im. Toma-

sza Skupnia z Muzyką im. M. Słowika Dzwona
2007r. – III m. – za śpiew solowy na Sabałowych Bajaniach
 II m. w Konkursie Muzyk Podhalańskich im. Tomasza 

Skupnia z Muzyką im. M. Słowika Dzwona
2008r. – II m. w kategorii instrumentalistów na Sabałowych 

Bajaniach za grę na oktawkach pienińskich i wyróżnienie w Kon-
kursie Muzyk Podhalańskich w N. Targu z Muzyką im. M. Sło-
wika Dzwona

2009r. – II m. w kategorii instrumentalistów na Sabałowych 
Bajaniach za grę na oktawkach pienińskich

2011r. i 2012r. – III m. w kategorii instrumentalistów –„-
2013r. – wyróżnienie za gawędę (własnego autorstwa) na Saba-

łowych Bajaniach
2014r. i 2015r. – II m. w kategorii instrumentalistów –„_ 
2016r. – I m. w kategorii instrumentalistów –„-
2019r. – II m. w 44 Konkursie Muzyk Podhalańskich w N. Tar-

gu i II na Sabałowych Bajaniach. 
Alina Lelito
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Podróże małe i duże

Z wizytą we włoskiej Szwajcarii
Tym razem przenosimy się do włoskiej Szwajcarii. Kanton Ti-

cino (niem. Tessin) to właśnie ta włoska cześć kraju Helwetów.  
Mamy okazję poznać tam księdza, serdecznego wujka naszego 
kolegi, który gości nas w swoich szwajcarsko-włoskich progach. 
Włoskich! Zdecydowanie! Bo jak tylko pojawiamy się po drugiej 
stronie słynnego Tunelu Gottharda … zastajemy inny świat. Zapo-
minamy o naszej ementalskiej, rolniczej Szwajcarii, zapominamy 
nawet o naszych strzelistych, ośnieżonych górach a przenosimy się 
w prawdziwą włoską krainę! 

Tutaj gór również nie brakuje, jednak są naprawdę inne niż te, 
które udało nam się dotąd w centralnej Szwajcarii zdeptać. Te są 
równie strome, ale za to bardziej zielone. Zdecydowanie bardziej 
porośnięte przeróżnymi drzewami, krzewami. 

Na ulicach pojawiają się tabliczki z nazwami miejscowości i 
ulic we włoskim języku. A wjeżdżając do miasteczek, zabudowa 
naprawdę oddaje włoski klimat oraz od razu rzuca nam się w oczy 
ten nieład panujący wszech i wobec. Tak, to jest zupełnie inna 
Szwajcaria niż ta, do której się już trochę przyzwyczailiśmy. 

Tutaj w Ticino roczna średnia temperatura jest wyższa o 3oC. 
niż na północy kraju, wiosna często zaczyna się już w marcu a 
jesień trwa dłużej, bo zdarza się, że aż do listopada. A wszystko 
to sprawia wyśmienite warunki do uprawy najpopularniejszego 
gatunku winorośli w tym kantonie – Merlot. Włoscy Szwajcarzy 
żyją zupełnie innym tempem, na wszystko mają czas a i właśnie w 
tym kantonie świętuje się prawie wszystko co tylko można, mając 
dzień wolny od pracy. Można? Można!

Melide – Szwajcaria w miniaturze
To wioska położona u stóp góry Monte San Salvadore z jednej 

strony a z drugiej leżąca wprost nad jeziorem Lago di Lugano. 
Wioska wydaje się być zwyczajnym miejscem, z fajnym dostę-
pem do miejskiej plaży. Jednak już od 1959 roku kojarzona jest 
przede wszystkim z największym parkiem miniatur w Szwajcarii, 
położonym na świeżym powietrzu. I to parkiem nie byle jakim, bo 
zawierającym 128 modeli najsławniejszych budowli, zamków oraz 
środków transportu całej Szwajcarii, zbudowanych w skali 1: 25 .

Zbocza góry Monte San Giorgio
Przepiękne widoki oglądamy spod Hotelu Serpiano usytuowa-

nego w bardzo malowniczym miejscu, na stokach góry Monte San 
Giorgio na wysokości ok. 650 m nad poziomem lustra wody. Choć 
wydaje się jakbyśmy patrzyli na zakole rzeki, w rzeczywistości 
spoglądamy na Jezioro Lugano. Pod hotel podjeżdżamy samocho-
dem i stamtąd udajemy się na spacer po leśnych ścieżkach. Działa 
tutaj także kolejka linowa. Sam szczyt Monte San Giorgio wznosi 
się na wysokość ok. 1097 m n.p.m.  To jedno z najbardziej zna-
czących stanowisk skamieniałości flory i fauny z okresu triasu 

środkowego i w 2003 roku góra ta została wpisana na Listę  Dzie-
dzictwa Przyrodniczego UNESCO. 

Zapora Jamesa Bonda
A może chcesz poczuć się jak prawdziwy Agent 007? Wcielić 

się w James’a Bonda z filmu” Goldeneye” i skoczyć na bungee 
z wysokości 220 metrów z zapory nad jeziorem Lago di Vogor-
no? Mur zapory Contra jest czwartym pod względem wielkości w 
Szwajcarii a dokładne jego wymiary to 380 metrów długości i 220 
wysokości. Znajduje się 470 m n.p.m. przy wejściu do doliny Ve-
rzasca, jednej z bardziej znanych w całym kantonie. Tym samym 
miejsce to staje się najwyżej położonym miejscem na świecie, z 
którego wykonuje się skoki na bungee. Super!

Valle Verzasca -Lavertezzo
Wsiadamy z powrotem do auta zaparkowanego przy zaporze 

i jedziemy dalej w głąb doliny Verzasca. Robi się powoli coraz 
większy ruch samochodowy na drodze.  W końcu po chwili do-
cieramy do małej wioski Lavertezzo, kojarzonej przede wszyst-
kim z dwułukowym kamiennym mostem, który właściwie stał się 
jednym z symboli Kantonu Ticino. Tak bardzo chciałam zoba-
czyć ten most w rzeczywistości, bo na zdjęciach naprawdę robił 
wrażenie. Zwłaszcza w otoczeniu wielkich głazów i lustra wody 
o cudownie pięknym morskim odcieniu. I rzeczywiście robi, to 
nie ulega wątpliwości. Ale okolica w jakiej się znajduje już mniej. 
Most położony jest tuż przy głównej drodze a do tego dość ruchli-
wej. I to niestety zabiera temu miejscu trochę magii. Po drugie 
jest tu naprawdę w upalne dni masa ludzi, wypoczywających na 
ogromnych kamieniach tworzących koryto tej dzikiej rzeki. Jest 
pięknie, ale na pewno nie kameralnie i na pewno nie zachęca nas 
to do piknikowania tu. Toteż po krótkim rozpoznaniu terenu je-
dziemy dalej!

Wioska Sonogno
Dojeżdżamy do końca drogi, który znajduje się w przepięknej 

kamiennej wiosce Sonogno. W ogóle jadąc doliną Verzasca ciągle 
mijamy kamienne domki i kościoły oraz ich większe skupiska w 
malutkich wioseczkach. Są po prostu przepiękne i bardzo bardzo 
urokliwe i klimatyczne! Zostawiamy auto na dużym parkingu i 
idziemy przejść się między zabudowaniami. Na obrzeżach trafia-
my na fajny plac zabaw, toteż tam przystajemy na dłuższą chwilę. 
Odpoczywamy w zaciszu szumiącej rzeki. Sonogno to niewątpli-
wie fajna baza wypadowa na przeróżne wycieczki górskie.

Przełęcz Świętego Gottharda
O przejeździe tą przełęczą marzyło nam się od dawna. Jeste-

śmy więc teraz, świeżutko po jej wiosennym otwarciu! Zima w 
tym roku w Alpach nie była dość sroga, więc i śniegu na górze nie 
było za dużo jak na ten okres. Choć świeciło słońce i mogłoby się 
wydawać, że jest dość ciepło, u góry szalał jeszcze mroźny wiatr. 
Nasze dość letnie odzienie okazało się być jednak mało komfor-
towe w zaistniałych warunkach. Zrobiliśmy więc szybki obchód 
po przełęczy, która w średniowieczu była jednym z ważniejszych 
traktów alpejskich, łączących północne doliny z ich południo-
wymi sąsiadami. Przełęcz ta do dziś nie straciła na znaczeniu i 
pozostała wraz z wykopanym pod nią tunelem, najważniejszym 
bezpośrednim połączeniem w centralnych Alpach między miej-
scowościami Andermatt w Kantonie Uri oraz Airolo w Kantonie 
Tessin. Na szczycie przełęczy znajduje się muzeum,  bardzo stary 
kościółek Hospiz, położony nad małym jeziorem. Uwagę przyku-
wają również wojskowe zabudowania, powstałe w czasie II Wojny 
Światowej. Forty te, min. Festung Sasso da Pigna, Festung Foppa 
Grande  oraz Festung Guetch znajdowały się w użyciu aż do 1998 
roku. 

Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska
Czytaj więcej na caravaningworld.com
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 

REDAKCJA i WYDAWCA: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w SZCZAWNICY, 
34-460 Szczawnica, ul. Główna 6, tel. 182622666 

Red. nacz. Alina Lelito, e-mail: zdolinygrajcarka@list.pl,
REDAKCJA: Stanis³aw B³a¿usiak - rysunki,  Piotr Lelito - red. tech.

stale wspó³pracuj¹: Anna Malinowska, Anna Kondracka-Wiercioch, Kasia Kołodziejska,  Ludwik Frey, Andrzej Dziedzina Wiwer, Tomasz Hamerski 
DRUK: Drukarnia KWADRAT s.c., ul. Lwowska 218b, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4410928

Pismo nale¿y do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
Nadsy³ane materia³y zamieszczane s¹ nieodp³atnie. Redakcja zastrzega sobie mo¿liwoœæ dokonywania skrótów. Materia³ów nie zamówionych 

redakcja nie zwraca i ze względu na ich ilość drukowane będą w miarę miejsca na łamach. Za treœæ reklam redakcja nie odpowiada.
Anonimów nie drukujemy.

nakład: 500 egz.

Kapryśny endemit
Oset klapowaty (Carduus lobulatus) z rodzi-

ny astrowatych czyli złożonych (Asteraceae czyli 
Compositae), roślina interesująca dla cytologów 
i genetyków, ale także dla taksonomów, jest w 
Polsce spotykany właściwie wyłącznie w Pie-
ninach, aczkolwiek niełatwo go odnaleźć, po-
nieważ dość niespodziewanie pojawia się i zni-

ka. Pod koniec lat 90. XX w. odnaleziono go jeszcze w Tatrach 
Zachodnich na jednym stanowisku, w Dolinie Kościeliskiej, na 
wysokości 1070 m. Nie jest pewne, czy stanowisko jeszcze ist-
nieje. Uważa się, że oset klapowany jest utrwalonym mieszańcem 
ostu nastroszonego i sinego. Ma na to wskazywać: aneuploidalna 
(a więc zmniejszona lub zwiększona zwykle o jeden chromosom 
w stosunku do prawidłowej) liczba chromosomów wynosząca 23 
oraz duże różnice w wielkości ziaren pyłku. To jeden z siedmiu 
dziko rosnących lub zadomowionych przedstawicieli rodzaju oset 
(Carduus) w naszym kraju; ponadto kilka gatunków pojawia się u 
nas sporadycznie, tzn. jako efemerofity. 

Roślina dorasta do metra wysokości. Ma ładne purpurowoczer-
wone kwiaty, zebrane w koszyczki umieszczone pojedynczo na 
szczytach łodyżek. Kwitnie od czerwca do października, a owo-
cami są niełupki, niestety często padające ofiarą żarłoczności 
larw pewnych muchówek. To endemit Karpat Zachodnich (czyli 
występujący tylko na tym obszarze), rośnie w Małej i Wielkiej 
Fatrze, a także w Pieninach po obydwu stronach granicy (i – jak 
wspomniano - ewentualnie w Tatrach).

Po raz pierwszy podany został w 1834 r. przez Franciszka Her-
bicha z Kaczego (zbocza  rozciągającego się po zachodniej stronie 
Drogi Pienińskiej, od Szczawnicy po skałę Wylizana). W 1860 r. 
ten sam badacz odnotował go z Czorsztyna i okolic Krościenka 
(gdzie w latach 90. XX w. pojawiał się sporadycznie). O kolejnych 
stanowiskach dowiadujemy się z prac Berdaua (1890) i Gustawi-
cza (1894) - okolice Pienińskiego Potoku oraz Wołoszczaka (1895) 
- piarg pod Trzema Koronami. Potem, już w XX w., donoszono o 
jego obecności w Wąwozie Szopczańskim (lata 1972-1973), zaś w 
wieku bieżącym wielokrotnie obserwowano go w tym malowni-
czym wąwozie na stokach Podskalniej Góry, na zachodnich sto-
kach Trzech Koron i na polanie Szeroka Dolina, jak również u 
wylotu Potoku Kotłowego między Podskalnią Górą a Gołą Górą, 
na wysokości 620 m. Oset klapowany rośnie na utrwalonych piar-
gach wapiennych, raczej sporadycznie na skałach i aluwiach nad 
Dunajcem, także na obrzeżach widnych zarośli, a czasami – cho-
ciaż rzadko - na przydrożach. Lubi gleby kamieniste, o odczynie 
obojętnym, z dużą zawartością próchnicy.  

Mimo że populacje liczące po kilka, kilkanaście kwitnących 
osobników są skupione na terenie PPN, zagrożenie tego gatunku 
jest duże z kilku powodów: 1. nieliczne populacje, 2. owoce nisz-
czone przez larwy owadów, 3. niekorzystne zmiany w środowisku 
zwykle pod wpływem zjawisk atmosferycznych, np. gwałtownych 
opadów deszczu, jak zdarzyło się w dolnej części Wąwozu Szop-
czańskiego w 2000 r., gdy wszystkie rosnące tam rośliny zginę-

ły w wyniku nawalnej ulewy. Z 
tych powodów gatunek uznano 
za krytycznie zagrożony (CR) i 
umieszczono w polskiej „czer-
wonej księdze” (2014) oraz na 
ogólnopolskiej „czerwonej li-
ście” (2016). W „Czerwonej księ-
dze Karpat polskich” (2008) był 
traktowany jeszcze jako „tylko” 
narażony na wyginięcie (VU). 

Starożytnej nazwy Cardu-
us, oznaczającej zarówno oset, 
jak i… karczoch, używali już 
antyczni poeci, np. Wergiliusz 
oraz przyrodnicy, jak Pliniusz 
Starszy. Być może pochodzi od 
łacińskiego słowa carmino czy-
li gręplować (roślina mogła być 
wykorzystywana do „czesania” 
sukna). Trzymajmy mocno kciu-
ki w intencji przetrwania ostu 

klapowanego, bo gdyby zginął, byłoby szkoda tej interesującej i 
po prostu ładnej rośliny. 

rys.  Jolanta Urbanik
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Galeria „Grajcarka”
Anna Malinowska TPSP

Maski weneckie 
– zabawa czy konieczność?

Pełnia lata to czas zwiększonego ruchu tury-
stycznego w sercu Pienin, Szczawnicy i, mimo 

stale obecnej pandemii koronowirusa, napływ turystów nadal jest 
odczuwalny w branży turystycznej i gastronomicznej. Wydawało-
by się, że to ożywienie będzie możliwe także w działalności To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, ale jednak obostrzenia w 
konsumpcji dóbr kultury są  widoczne w ograniczonym dostępie 
do korzystania z lokali kawiarnianych. To nie zmienia faktu, że 
sierpniowa wystawa twórczości Joanny Dziubińskiej cieszyła 
się dużym zainteresowaniem kawiarnianych gości. Ekspozycja 
obejmowała dwie dominujące techniki, w których wykonane były 
prace, decoupage i fotografia na płótnie. Ciekawą tematykę przed-
stawiały fotografie na płótnie – to zdjęcia karnawału w Wenecji, 
do których autorka powróciła po latach. Co skłoniło ją do powrotu 
do tego tematu,  czy wszechobecna tematyka masek i maseczek? 
Czy konotacje tego tematu z ogólną atmosferą, w której przyszło 
nam żyć?

Ozdobne maski na tle architektonicznych detali weneckiej sce-
nerii to autorskie ujęcie znanego tematu, ale jakże wysmakowane 
w kolorze, zgaszonych barwach i zagadkowych pozach uczestni-

ków karnawałowej parady. Nastrój tych fotografii wyraża zadumę 
nad przemijaniem, gdyż ton tym zdjęciom nadają sylwetki ludzi 
dojrzałych, sylwetki zatrzymane w kadrze, w maskach o pustych 
oczodołach i mimo karnawałowego orszaku wyrażające kwinte-
sencją ludzkiego losu; radości i zadumy w obliczu przemijania. 
Maski w obecnych czasach to nie tylko ucieczka przed zarazą, 
ale także szerzej rozumiana postawa wobec życiowych zagrożeń.

Kolejną poważną tematykę ujęła autorka w pracach wykona-
nych techniką decoupage  na desce. To wizerunki Boga i świętej 
Rodziny. Sama tematyka nastraja do refleksji i skupienia. Chociaż 
autorstwo tych artefaktów sięga dawno minionych czasów to jed-
nak siła artystycznego wyrazu nadal skupia uwagę widza i pobu-
dza do  przemyśleń.

Dopełnieniem tej tematyki są obrazy malowane na szkle. To 
nowy kierunek zainteresowań autorki wystawy wciąż poszukują-
cej nowych form artystycznej wypowiedzi.

Warto wspomnieć, że Joanna Dziubińska związana jest ze 
Szczawnicą od dawna. Jest rodowitą wrocławianką, ale związ-
ki ze Szczawnicą datują się od wczesnych dziecięcych lat, gdyż 
bliskie więzy rodzinne z Anną Madeją zaowocowały dozgonną 
miłością do sztuki ludowej, folkloru Pienin i tradycji tego regionu. 
Joanna Dziubińska od 2013  jest członkinią TPSP  i przez pewien 
czas pełniła zaszczytną funkcję w zarządzie oddziału. Obecnie 
nadal uczestniczy w działalności naszego stowarzyszenia. Jest 
właścicielką Galerii Sztuki Ludowej i Rękodzieła ,,Krzywa Ja-
błonka”, gdzie organizuje wystawy i wernisaże dla artystów i pro-
wadzi warsztaty promujące malarstwo na szkle i trudną sztukę 
decoupage.


