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Czy będziemy w tym sezonie jeździć na nartach? 
Śnieżenie już trwa!

Dużo nadziei na rodzinne spędzenie Świąt Bożego Narodzenia 
i wiary, że przyszły rok będzie lepszy wraz z zapewnieniem  
o miłości do wszystkich Czytelników

    życzy redakcja Z Doliny Grajcarka



Podsumowanie sezonu 

KS „Jarmuta”

Przed sezonem trener drużyny seniorów razem z nowym 
zarządem obrali kierunek, w którym  klub Jarmuta Szczaw-
nica ma podążać. Wizja jest jasna: rozbudowa pionu szkole-
niowego, inwestycja w drużyny młodzieżowe tak, abyśmy 
za kilka lat mogli korzystać z zawodników, których wycho-
wujemy na naszym podwórku i wpajamy naszą myśl szko-
leniową.

Do klubu dołączył trener Adam 
Korczyk, który prowadzi drużynę 
Trampkarzy a trener Krzysztof 
Czubiak prowadzi drużynę Juniora 
Młodszego.

Po pierwszej rundzie mamy w 
Szczawnicy duży sukces. Drużyna Senio-
rów jest na 1 miejscu w swojej grupie czyli:  
V Liga (podhalańsko- limanowska). 13 me-
czów bez przegranej, 10 zwycięstw i 3 remi-
sy, 68 strzelonych bramek i 22 stracone - to 
bilans naszego zespołu.

Najlepszym strzelcem w drużynie jest 
Kamil Kuziel, który na swoim koncie ma 20 
strzelonych bramek.

Komentarz trenera drużyny seniorów Jacka 
Pietrzaka: 

- Podsumowując 13 spotkań to z perspekty-
wy czasu bardzo szkoda straconych 4 pkt. z 
Ujanowicami i Pasierbcem, gdzie prowadzimy 

mecz, wychodzimy 
na 2 bramkowe pro-
wadzenie, a koniec 
końców remisuje-
my. Mam nadzieję, 
że w rundzie rewan-
żowej już nam się 
takie historie nie 
przytrafią. Wraca-
jąc do pozostałych 
meczy to jestem za-
dowolony, że cała 
kadra, którą dyspo-

nujemy, zagrała w 
tej rundzie i tak 

naprawdę obeszło się bez jakichś większych kontu-
zji. W swoich szeregach mamy 4 młodzieżowców, 

którzy uczą się seniorskiej piłki, ale widać, że 
jest potencjał, który trzeba ukierunkować i 
wydobyć z chłopaków. Założenie przed sezo-
nem było takie, aby wygrywać kolejny mecz, 
który jest przed nami i nie myśleć o niczym 

innym. Doprowadziło to nas do 1 miejsca, a 
w rundzie wiosennej chcemy potwierdzić swoją 
dobrą dyspozycję i jeśli się nadarzy okazja, to 
grać o najwyższe cele.

Uważam, że atmosfera, która się wytwo-
rzyła w naszej drużynie, ma duży wpływ na 

to co się dzieje; zarówno zawodnicy jak 
i zarząd są świadomi czego potrzebu-

je drużyna. Sukces drużyny senio-
rów musi napędzać wszystko inne. 
Musimy konsekwentnie realizować 
plan, który obraliśmy wcześniej.
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Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego tytułu. Ten sukces 
jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także zobowią-
zaniem i zachętą do dalszej pracy. Jest on efektem pracy 
wielu ludzi. Pragnę serdecznie podziękować koleżankom 
z Zarządu, szczególnie Bożence Nowak i Ani Ziemiań-
czyk, Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Niezgodzie, Panu 
Wojciechowi Nalepie z Federacji SUTW oraz wszystkim 
życzliwym nam osobom i instytucjom.

 
Zofia Krępa - Prezes Stowarzyszenia PUTW 

Poezja sp
od kape

lusza

,,ZŁOTY CERTYFIKAT 
- PROFESJONALNY UTW”

                            
Jesienią 2017r. grup-

ka „pozytywnie za-
kręconych bab” postanowiła zrobić coś, aby 
życie Pienińskich Seniorów nabrało barw. Ta 
oddolna,  inicjatywa zaowocowała utworze-
niem w styczniu 2018r. Stowarzyszenia Pie-
niński Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

 Od dnia założenia, członkowie Zarządu 
starali się, aby nasza organizacja działała w 
pełni profesjonalnie i zgodnie z wymogami 
prawa. W ciągu trzech lat udało nam się zre-
alizować wiele znaczących przedsięwzięć na 
rzecz przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu seniorów. 

 Ponieważ pragniemy rozwijać się i nadal budować znaczącą markę na-
szego Stowarzyszenia, złożyliśmy wiosek o przyjęcie nas w poczet człon-
ków zwyczajnych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku; 16 marca 2020 r. stało to się faktem. Konsekwencją tego 
była decyzja Zarząd PUTW o ubieganie się o certyfikat „Profesjonalny 
UTW”. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie proponowanych przez 
Federację standardów działania. Od Federacji otrzymaliśmy szeroko rozu-
miane, profesjonalne wsparcie. 

Standaryzacja ma na celu określenie jednolitych obszarów funkcjono-
wania UTW w odniesieniu do aspektów formalno –prawnych i meryto-
ryczno–organizacyjnych oraz współpracy z innymi podmiotami zewnętrz-
nymi. 

Kto myśli, że procedura certyfikacji to formalność, myli się. To proces 
długotrwały, wymagający zaangażowania wielu osób. Po odbytych przez 
członków Zarządu specjalistycznych szkoleniach, wielu miesiącach pracy 
nad wdrażaniem wymaganych standardów merytorycznych, prawnych i 
organizacyjnych, w końcu po drobiazgowej weryfikacji przeprowadzonej 
przez Komisję Certyfikacyjną z ramienia Ogólnopolskiej Federacji UTW,    
Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku zdobyło miano 
„Profesjonalny UTW” i „Złoty Certyfikat” czyli najwyższą z możli-
wych kwalifikacji. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi w terminie 
ustalonym przez Federację. 

Praca społeczna, chociażby najżmudniejsza, daje ogromną satysfakcję, 
szczególnie wtedy, gdy jej efekty zostają dostrzeżone i wysoko ocenione. 

 - POD NOSO -

Siedzi Pón Bóg w niebie
 fajko pokurzuje
Z góry na świat patrzy
 i som sie cuduje

Nie takiw go stworzył
 jako mi sie zdaje
Łod tego mojego
 ton za basz łodstaje

Mój był siuty przecie
 a ton jest rogaty
Mój był całkio skrómny
 a ton za bogaty

Mój był jednakowy
 łod Morza do Tater
Ton zaś zinacóny
 całkio nasermater

Mój piykny zielóny
 ton w betón zakuty
Mój sie śklił cystośció
 ton brudo zasnuty

I tak Pón Bóg dumo
 pykajónc z fajecki
Jas sie domo zasnuł
 co do łodróbecki

A przes dom nie widać
 duzo tego świata
Doł se Pón Bóg spokój
 rzóńć sie som - do kata

Wioncy naseredził
 światu w złości goso
Choć nifto nie słysoł
 bo było pod noso
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Andrzej Dziedzina Wiwer



BEZPIECZNE REZERWACJE 
- AKCJA WSPIERAJĄCA 
OBIEKTY NOCLEGOWE 

PODCZAS PANDEMII COVID-19

Brak rezerwacji na odległe terminy w czasie COVID-19 dotyka 
właścicieli obiektów noclegowych.

Największe obawy gości spowodowane brakiem rezerwacji 
na odległe terminy są związane ze strachem związanym z moż-
liwością nieodebrania zadatków/zaliczek jakie stosuje większość 
obiektów noclegowych. 

Aby walczyć z tymi obawami, które bezpośrednio mogą wpły-
nąć na przychody obiektu,  Miasto i Gmina Szczawnica postano-
wiło przyłączyć się do akcji „bezpieczne rezerwacje”.

Informujemy o możliwości przyłączenia się do inicjatywy ma-
jącej wskazać turystom miejsca, w których można bezpiecznie za-
rezerwować pobyt, a w razie „covidowych okoliczności” zaliczka 
zostanie zwrócona.

Obiekty noclegowe mogą przyłączyć się do akcji wchodząc na 
stronę internetową www.bezpiecznerezerwacje.pl, w zakładkę 
„organizatorzy”.

Do akcji dołączyły także samorządy:
Szklarska Poręba, Miasto Szczyrk, Miasto Wisła, Polanica-

-Zdrój - Źródło Zdrowia, a dzisiaj Szczawnica Miasto i Gmina.

W ramach drugiego 
konkursu organizowanego 
przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa #zdalna 
Szkoła+, Gmina Szczaw-
nica otrzymała grant w 
wysokości 55.000,00 zł 
pozyskane środki zostaną 
przeznaczone na zakup 
kolejnych laptopów, które 
analogicznie jak w pierw-
szym etapie projektu #zdalna Szkoła zostaną przekazane szkołom 
podstawowym, które to zgodnie z występującym zapotrzebowa-
niem rozdysponują laptopy nauczycielom oraz uczniom.

W ramach projektu #zdalna Szkoła+ dotarło do nas 20 lap-
topów,  zakup został w 100 % sfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Zakupione laptopy zostały przekazane do szkół podstawo-
wych: 7 szt. laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Szczawnicy, 5 szt. Szkoła Podstawowa w Szlachtowej, 8 szt. Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy. 

Koszt realizacji zadania 45.510,00 zł.
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11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, jednak z powodu epidemii SARS-CoV-2 szczawnickie uroczystości zosta-
ły znacznie ograniczone. Odwołany został tradycyjny przemarsz na Mszę Świętą oraz uroczyste obchody na starym placu kościelnym, 
przy Pomniku Poległych, walczących za Ojczyznę.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości były wyjątkowo skromne. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany corocznych obcho-
dów. W kościele Św. Wojciecha w Szczawnicy została odprawiona Msza św. w intencji ojczyzny, pod przewodnictwem proboszcza 
parafii ks. dr Tomasza Kudronia i z jego słowem Bożym.

Władze samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica postanowiły w sposób symboliczny uczcić pamięć walczących o Niepodległą 
Polskę. Burmistrz, Sekretarz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli wieńce oraz zapalili znicze pod pomnikiem i krzyżem na 
starym placu kościelnym.

Warto podkreślić, iż w tym roku  mija 102. rocznica odzyskania niepodległości.
Pomnik poświęcony „Mieszkańcom Szczawnicy poległym za Ojczyznę” - podczas kampanii wrześniowej, w ruchu oporu oraz za-

mordowanych w obozach koncentracyjnych powstał na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Tablice z nazwiskami poległych 
umieszczone zostały na ścianach postumentu zwieńczonego sylwetką orła.

Narodowe Święto Niepodległości w cieniu pandemii
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Obsada terenu przy ulicy Głównej (przy wjeździe do Szczaw-
nicy) wykonana przez Miejski Zakład Gospodarki  Komunalnej 
po wcześniej zrealizowanej inwestycji przez Powiatowy Zarząd 
Dróg.

Uprzejmie prosimy o nie wjeżdżanie/ wchodzenie na teren nie 
utwardzony, gdzie planowana jest nawierzchnia trawiasta, której 
musimy dać trochę czasu na odtworzenie.

Szczawnica,  01 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 01 grudnia 2020 r.  do  21 
grudnia 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy

1. część działki ewid. Nr 1917/246 o powierzchni 0.0290 ha po-
łożonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe dla mieszkańców bloku nr 1 na okres 3 lat

2. działka ewid. Nr 234 o powierzchni 0.3080 ha położona w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

3. działkę ewid. Nr 41 o powierzchni 0.6484 ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat

4. część działki ewid. Nr 5/6 o powierzchni 0.0090 ha poło-
żonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na  
ustawienie stolików dla klientów obiektu gastronomicznego na 
okres 3 lat

5. część działki ewid. Nr 148 o powierzchni 1.5000 ha położo-
nej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

6. działka ewid. Nr 1220/52 o powierzchni 0.0047 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na zieleniec 
przydomowy na okres 3 lat

II. najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy:

1. część działek ewid. Nr 333/4 i 334/6 o powierzchni ok. 0.1186 
ha położonych w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej zabudowa-
nych budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 277,70 
m2 z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu służącego do 
zimowego utrzymania dróg i chodników na okres 3 lat.

III. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego:

1. część działek ewid. Nr 161/1 i 5/6 o powierzchni 0.2140 ha 
położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności parkingowej oraz cz. Działek 
ewid. Nr 5/6, 161/1 oraz działki 161/2 i 5/1 o powierzchni ok. 
1.0859 z przeznaczeniem jako teren przyległy na okres 3 lat

Uchwały podjęte podczas XXVI zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2020 roku:

1. Nr XXVI/189/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

2. Nr XXVI/190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

3. Nr XXVI/191/2020  w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu osłonowego dla najuboższych osób i rodzin z 
terenu Miasta i Gminy Szczawnica, którzy dokonali zmiany 
systemu ogrzewania na proekologiczne w ramach projektów 
pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – paliwa stałe.” oraz „Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica biomasa i paliwa gazowe.” 
realizowanych przez Miasto i Gminę Szczawnica,

4. Nr XXVI/192/2020  w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 
lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego 
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i 
wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

5. Nr XXVI/193/2020 w sprawie przyjęcia na rok 2021 
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

6. Nr XXVI/194/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2020,

7. Nr XXVI/195/2020  w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

8. Nr XXVI/196/2020  w sprawie rozstrzygnięcia skargi,

9. Nr XXVI/197/2020 w sprawie przekazania pisma do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
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D Z I E J E  S I Ę  W  S Z C Z AW N I C Y. . .

Uskok podłużny na ulicy Kunie w nawierzchni drogi, która 
przebiega, niestety, przez aktywne osuwisko, został zli-
kwidowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunal-

nej. Została uzupełniona podbudowa, odtworzona nawierzchnia 
asfaltowa oraz udrożniony rów odwadniający. Dodatkowo infor-
mujemy, że wykonane prace są najtańszą metodą poprawienia 
stanu drogi na kilka kolejnych lat, a wartość robót wyniosła 40 
tys. zł. Natomiast stabilizacja osuwiska, zgodnie z ekspertyzą in-
spektora nadzoru, to koszt rzędu 1 mln zł - wykonanie umocnień 
od potoku Sopotnickiego.

Komisariat Policji na ulicy Skotnickiej w Szczawnicy po-
woli nabiera już kształtu i wyglądu.

Decyzja o przekazaniu działki przez Miasto Szczaw-
nica i wykonanie projektu technicznego (zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w projektach komisariatów) przez samorząd za-
początkowało realizację tego projektu i było słusznym „posunię-
ciem”.

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Brzeg to 
jedno z tegorocznych zadań zrealizowanych w ramach 
bieżących remontów z wykorzystaniem wyłącznie wła-

snych środków budżetowych. 
W miejscu istniejącego odwodnienia został zamontowany ła-

pacz wód typu ciężkiego o długości 5 m wraz z podłączeniem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na całej długości wykona-
ny rów odwadniający z korytek ściekowych drogowych. Ponadto 
wykonawca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej cały odci-
nek drogi we własnym zakresie jako dodatkowe prace utwardził 
zgromadzonym wcześniej destruktem asfaltowym.

Rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica – projekt, 
na który pozyskaliśmy dofinansowanie z MRPO, jest w 
trakcie realizacji. Roboty zostaną wznowione w najbliż-

szych dniach, a zostały niestety przerwane z uwagi na kwaran-
tanny pracowników wykonawcy prac. Termin realizacji to koniec 
czerwca 2021 roku, ale chcielibyśmy, aby do przerwy zimowej 
plac budowy w miarę możliwości odpowiednio zabezpieczyć.
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DLA WSPÓLNEGO
BEZPIECZEŃSTWA!

Nie zostawiaj auta na drodze:

Odśnieżaj:

Usuwaj sople:

Pamiętajmy również o uprzątnięciu śniegu z dachów (sklepy, 
szkoły, hale, itp.), zważywszy na ciężar zalegającego śniegu. 
Powoduje on naruszenie konstrukcji dachu, stwarzając tym 
samym zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób 

przebywających w budynku.

zostawiając samochód na drodze 
utrudniasz jej właściwe odśnieżanie, 
a tym samym blokujesz przejazd dla 
służb ratunkowych

właściciele, dzierżawcy, zarządcy 
nieruchomości są zobowiązani do 

uprzątnięcia śniegu i lodu
z chodników

z okapów, dachów, rynien i innych  
części elewacji i dachu

SZCZAWNICA
MIASTO I GMINA
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Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ 
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

Ocena dekoracji: 24.12.2020 r. 10.01.2021 r.

Regulamin dostępny na www.szczawnica.pl

I kategoria: sanatoria, zakłady pracy, 
placówki gastronomiczne oraz handlowe

I 
II
III

1 000 zł
650 zł
350 zł

miejsce  
miejsce
miejsce

II kategoria: właściciele budynków 
prywatnych 

I 
II
III

1 200 zł
800 zł
600 zł

miejsce  
miejsce
miejsce

II kategoria: balkony oraz okna 
w budynkach wielorodzinnych

I 
II
III

400 zł
300 zł
200 zł

miejsce  
miejsce
miejsce

ogłasza
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Jest taka górska kapliczka…
Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, 

gdyż to w tym roku, 18 maja, obchodziliśmy stulecie urodzin Ka-
rola Wojtyły – Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto więc, na koniec 
roku, przypomnieć jeszcze jeden fakt, nieznany szerszemu ogóło-
wi, świadczący o związku naszego miasta z Papieżem Polakiem,  
a mianowicie istnienie kapliczki Mu poświęconej, znajdującej się 
na Groniu. Dlaczego akurat tam została wzniesiona i jak do tego 
doszło?

Cała historia ma związek z byłym wikarym naszej parafii, ks. 
Józefem Doboszem. Otóż po wyborze kar-
dynała Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 paź-
dziernika 1978 roku, ks. Dobosz zimą  - już 
w 1979r. - chodził z wizytą duszpasterską 
tzw. kolędą po Groniu. Podczas rozmowy 
z jedną z mieszkanek przysiółka, p. Marią 
Waligórą, przyznał się do ogromnej rado-
ści, że Polak został papieżem i szacunku dla 
Osoby Jana Pawła II. Pani Waligóra podzie-
liła jego entuzjazm, a ponadto przypomniała 
sobie, że twarz nowego papieża jest jej zna-
na. Opowiedziała o tym, jak to pod koniec 
lat 50. XX wieku ten ksiądz, wraz z grupą 
młodzieży, pomylił sobie drogę prowadzącą 
do „Orlicy” i trafił na Groń. Młodzież była 
spragniona, więc  pani Waligóra poczęsto-
wała grupę zsiadłym mlekiem. Na pamiątkę 
spotkania otrzymała obrazeczek, który prze-
chowywała w książeczce do modlitwy.

 Ksiądz Dobosz zwierzył się p. Waligórze 
ze swojego marzenia, by tu, w górach, zbu-
dować kapliczkę upamiętniającą wybór na 
papieża -  Polaka, który przybrał imię Jana 
Pawła II.

Pani Maria zapaliła się do tego pomysłu. 
Naradziła się z sąsiadami i wspólnie ufundowali drewnianą ka-
pliczkę na tzw. Wyżnym Groniu. Kapliczkę wyrzeźbił Władysław 
Zachwieja „Piśkar”, a jego syn – Jan wyrzeźbił Ojca św. i napis. 
W figurkę Matki Bożej i płaskorzeźbę, upamiętniającą pierwszą 
wizytę Jana Pawła II w ojczyźnie, wyposażyła kapliczkę Maria 
Waligóra. 

24 maja 1979r. kapliczka została poświęcona przez ks. Dobo-
sza, w obecności mieszkańców Gronia i licznie przybyłych osób. 
Od tego czasu odbywały się tam nabożeństwa majowe, 
różańcowa, a nawet okazjonalnie Msze św.

W zeszłym roku, w czterdziestolecie poświęcenia ka-
pliczki, ponownie przybył na Groń  ks. Józef Dobosz, 
obecnie już na emeryturze i  - ze względu a padający 
deszcz – odprawił Mszę św. w tzw. Samotni ojców bene-
dyktynów z Tyńca. Ojcowie benedyktyni od czasów przy-
bycia  na Groń, dołączyli do rodziny pani Marii Waligóry 
(już świętej pamięci) w dbaniu o kapliczkę i troszczeniu 
się o jej remonty. Na co dzień opiekę nad kapliczką, ze 
szczególnym staraniem o posadzenie obok niej kwiatów,  
sprawuje wnuczka p. Marii – Anna Niezgoda, która prze-
kazała nam tę ciekawą historię oraz słowa ks. Dobosza, 
wygłoszone podczas zeszłorocznej uroczystości (poniżej 
fragmenty):

23 maja 2019r.

W latach 1976 – 1980 przebywałem na parafii w 
Szczawnicy jako wikary. W roku 1978 Polska i świat zo-

stała zaskoczona wiadomością, że konklawe wybrało na papieża 
Polaka – Karola Wojtyłę. Pamiętam tę chwilę na plebanii szczaw-
nickiej, kiedy włączyłem Dziennik telewizyjny i usłyszałem tę ra-
dosną wiadomość. Niezwykła chwila, popłakałem się jak dziecko, 
bo wierzyć się nie chciało, że Pan Bóg spojrzał na naszą ojczyznę 
i błogosławił nam Polakom. Zmęczeni życiem w tej rzeczywistości 
socjalistycznej, poczuliśmy się dowartościowani. Jan Paweł II dla 
nas był szczęściem.(Pracując w katedrze tarnowskiej, w ostatniej 
parafii, wiele razy organizowałem pielgrzymki do Rzymu do Jana 
Pawła II, gdzie mieliśmy możliwość osobistego spotkania z Janem 
Pawłem II.)

 I tak to przeżyłem głęboko, ten jego wybór na stolicę Piotrową, 
że rzeczywiście znając już z grubsza parafię 
szczawnicką marzyłem i chciałem tak bar-
dzo, żeby na Groniu to wydarzenie zostało 
upamiętnione. I stało się tak. Pani Maria 
Waligóra bardzo się tym przejęła, żeby zre-
alizować to moje pragnienie i mogłem po-
święcić tutaj kapliczkę, w której widniej Oj-
ciec Święty Jan Paweł II; na górze jest napis 
„Totus Tuus”, a obok widnieje figura Matki 
Bożej – „Cały Twój, Maryjo”. I tak został 
uwieczniony bardzo ważny moment historii 
Kościoła: wybór Polaka na papieża, cały 
Jego pontyfikat i moment Jego śmierci. /…/

Tę Mszę św. sprawuję, za wszystkich 
inicjatorów budowy kapliczki na Groniu,  
wszystkich zmarłych mieszkańców Gronia 
i wszystkich tych, którzy opiekują się tą ka-
pliczką.

W Polsce powstało wiele miejsc upa-
miętniających obecność Jana Pawła II. W 
Szczawnicy, przy przystani KS. „Pieniny” 
znajduje się obelisk przypominający wizyty 
papieża – Polaka w Pieninach i jego udział 
w spływach kajakowych. W Szlachtowej ist-

nieje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, która świadczy o Jego 
przemarszach przez Szlachtową podczas górskich wycieczek.  A 
może w swoich wędrówkach po pienińskiej ziemi warto jeszcze 
zaznaczyć sobie jeden dodatkowy punkt, zahaczyć o Górny Groń 
i przy polnej kapliczce pomodlić się i wspomnieć Karola Wojtyłę, 
który pewnego jesiennego dnia 1978r. został wybrany na papieża?

Alina Lelito
fot: Anna Niezgoda
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Piękne makatki i prace 
w hołdzie Janowi Pawłowi II

Czas pandemii skłonił uczestni-
ków i pracowników WTZ „PERŁA” 
w Szczawnicy do innej formy prowa-
dzenia zajęć terapeutycznych. Sytu-
acja związana z zawieszeniem zajęć w 
związku z zapobieganiem zakażeniom 
COVID-19 spowodowała, że kontakt 
bezpośredni z uczestnikami został moc-
no ograniczony. Ten trudny czas zmusił 
zarówno terapeutów, jak i uczestników 
oraz rodziców/opiekunów do kreatyw-
ności w prowadzeniu zajęć. Bardzo po-
mogła nam technologia. Wielu uczest-
ników poszerzyło swoje umiejętności posługiwania się telefonem 
komórkowym oraz korzystania z mediów społecznościowych. W 
tym czasie Rada Programowa WTZ zmieniła Indywidualne Plany 
Rehabilitacji uczestników, w celu dostosowania do potrzeb pracy 
z uczestnikami i ich opiekunami. Pracownicy utrzymywali kon-
takt telefoniczny z uczestnikami. Dla uczestników były wysyła-
ne do domów, zgodnie z wymogami GIS, pakiety z materiałami 
niezbędnymi do wykonania prac. Dzięki współpracy terapeutów, 
rodziców/opiekunów i zapałowi uczestników udało nam się osią-
gnąć sukces w postaci pięknych wyhaftowanych makatek. Prace 
te zostały wyeksponowane podczas wystawy konkursowej w dniu 
23.09.2020 w budynku „PERŁA” w ramach I edycji „Przeglądu 
Ludowej Twórczości Artystycznej Szczawnica 2020”. Wystawa ta 
nosi nazwę „ Mądrości i gadki kuchennej makatki”. W związku z 
obostrzeniami GIS otwarcie wystawy odbyło się przy niewielkiej 
ilości gości. Otwarcia wystawy dokonała Przewodnicząca Zarządu 
Koła PSONI Pani Janina Zachwieja. Swoją obecnością zaszczycili 
nas także Kierownik ŚDS, pracownicy administracji PSONI Koło 
w Szczawnicy.  Honorowym gościem był Senator RP Pan Jan Ha-
merski, który wręczył artystom nagrody przez siebie ufundowane. 
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki 

ufundowane przez Samorząd Uczestników WTZ.
W ramach II edycji „Przeglądu Ludowej Twórczości Arty-

stycznej Szczawnica 2020” zorganizowany został z kolei przegląd 
twórczości pt. „W hołdzie Janowi Pawłowi II w 100.rocznicę Jego 
urodzin”. 26.11. 2020 prace wykonane techniką haftu, wydzieran-
ki, malowanki- przesłane w formie zdjęć zawisły w okoliczno-
ściowych gablotach w siedzibie WTZ „Perła”. Osoby, które nie 
wykonały prac plastycznych mogły wykazać się w Quizie wiedzy 
o JP II, odpowiadając na pytania zadawane telefonicznie. Wszy-
scy biorący udział w przeglądzie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
udziału oraz upominki, dostarczane do domów przez pracowni-
ków WTZ, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. To 
bardzo ważne dla uczestników warsztatów, by mogli zachować 
bezpośredni kontakt wzrokowy i osobisty ze swoimi terapeutami, 
w  tej nietypowej sytuacji przymusowej separacji. Podobnie jak w 
przypadku I edycji, prezenty zostały ufundowane przez Samorząd 
Uczestników WTZ, ze środków pozyskanych podczas kierma-

szów twórczości, bez zewnętrznego dofinansowania.
 Zorganizowanie wystaw pozwoliło na zmotywowanie uczest-

ników do podejmowania nowych wyzwań w tak trudnym dla nich 

czasie i osiągania sukcesów. 

Dziękuję wszystkim pracownikom WTZ za zaangażowanie.

Kierownik WTZ

Wiesława Sajdak - Tokarczyk
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum Pienińskiego

11 listopada ob-
chodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. 

Z powodu pandemii 
miejskie uroczystości 
miały inny wymiar niż 
zwykle. W kościele św. 
Wojciecha w Szczaw-
nicy odbyła się Msza 
Święta za Ojczyznę, w 
której uczestniczyliśmy. 
Po niej, złożyliśmy symboliczną wiązankę oraz zapaliliśmy zni-
cze pod pomnikiem i krzyżem na starym placu kościelnym. W ten 
sposób chcieliśmy oddać hołd wszystkim walczącym za niepodle-
głość naszego kraju.  

Ponoć po aresztowaniu brata Władysława w pustelni pozostało 
po nim wiele rzeczy m.in. książki, figury, obrazy, szkaplerze i ró-
żańce. Szybko znalazły się w rękach ludzi „zepsutych i bezbożnych, 
którzy wyrąbawszy siekierami drzwi i wyrwawszy okna wyrzucili 
je ze skały w przepaść.(…)piece porozwalali, szukając pieniędzy 
czy skarbów i wina, które prawdopodobnie miał pustelnik scho-
wane, wszystko pobrano, pokradziono, a co pozostało jeszcze to 
roztłuczono po podłodze i deptano. (…) wiatr halny wiał, przewie-
wał jednym oknem a drugiem wypadał; na strychu zagnieździły się 
wiewiórki.(…) ściany wietrzały, dach przeciekał, pustelnia chyliła 
się ku ruinie zupełnej” – tak po latach pisał kolejny pustelnik.

Aż 24 lipca 1921 r. podczas nabożeństwa zaczęło się palić na 
Górze Zamkowej. Mówiono, że przez dwa tygodnie ludzie cho-
dzili z łopatami, żeby przekopywać i zasypywać ogień. Wówczas 
spłonęło kilka ha lasów wokół pustelni, ucierpiała też grota z fi-
gurą patronki a lichy domek pozostał. Zaczęto szeptać, że „cudem 
ocalał, dzięki opiece tego miejsca przez bł. Kingę”.

Wkrótce po tym wydarzeniu miano wystawić pustelnię na 
sprzedaż „jako drzewo na opał, ale jakoś nikt nie odważył się ją 
kupić”. Krościeński ks. proboszcz Jan Bączyński utworzył ko-
mitet, który miał zbierać pieniądze na renowację groty i figury, 
chciał też przyjąć kolejnego pustelnika, który miałby baczenie na 
Sanktuarium. Ponoć przybyło paru, ale gdy zobaczyli tak znisz-
czone miejsce „odchodzili precz sobie”. I kiedy już tracono na-
dzieję, w maju 1924 r. zapukał do drzwi krościeńskiej plebanii 
Wincenty Kasprowicz.

Nie byłoby Wincentego Kasprowicza na pienińskiej pustelni 
gdyby nie wstawiennictwo emerytowanego proboszcza szczaw-
nickiego ks. Jana Sawińskiego i krościeńskiego burmistrza Jana 
Ćwiertniewicza.

Wieść niesie, że krościeński proboszcz ks. Jan Baczyński po-
czątkowo miał wątpliwości co do osoby Wincentego Kasprowi-
cza. Podczas ich pierwszego spotkania w kancelarii, głośno za-
stanawiał się nad młodym wiekiem przybyłego (27 lat), a co za 
tym, niewątpliwie brakiem życiowego doświadczenia, do tego 
posiłkował się jeszcze jakimiś „zakazami ze strony ministerstwa 
opieki nad zabytkami” (?), a i obawami o „łąki pańskie”(!). Jednak 
Kasprowicz mocno opierał się argumentom proboszcza i kiedy ra-
zem tak tkwili w impasie miał wejść do kancelarii emerytowany 
szczawnicki proboszcz ks. kanonik Jan Sawiński (na probostwie w 
Szczawnicy w l. 1902 – 1913, a po rezygnacji osiadł w Krościenku 
i tam też zmarł), który zobaczywszy nieznajomego miał powie-
dzieć: „to pewno pustelnik!?”, na co krościeński proboszcz odpo-
wiedział: „o tak, jest pustelnik, właśnie przybył i prosi o przyjęcie, 
a ja go przyjąć nie mogę”. Wtedy to ks. Sawiński miał postąpić 
nieco naprzód i podniesionym głosem: „jakby rozkazywał księ-

dzu proboszczowi”, rzekł: „To przyjąć kiedy się zjawił pustelnik! 
Któż wie, kiedy drugi przybędzie?” Ks. Baczyński z ociąganiem, 
ale w końcu wyraził wstępną zgodę, jednak zażądał, aby Kaspro-
wicz przedstawił świadectwo moralności od Zgromadzenia Braci 
Albertynów w Krakowie, do którego wstąpił w 1923 r. i przybrał 
imię zakonne Władysław. Kiedy Kasprowicz wrócił z Krakowa, ale 
bez świadectwa, sprawa przyjęcia ponownie stanęła pod znakiem 
zapytania. Dopiero podwójne wstawiennictwo ks. Sawińskiego i 
burmistrza Jana Ćwiert-
niewicza przyniosło zgo-
dę proboszcza.

Pochodził z Wielko-
polski, z Mijanowa pod 
Trzemesznem. Urodził 
się 9 stycznia 1897 r. 
Uczył się w szkole lu-
dowej w Popielewie i 
to tam razem z innymi 
kolegami uczestniczył 
w strajku szkolnym w 
l. 1905-1906 wywoła-
nym zakazem używa-
nia języka polskiego na 
lekcjach religii. W 1916 
r. został wcielony do ar-
mii pruskiej, przyszło 
mu walczyć na froncie 
rosyjskim i francuskim. 
Podczas jednej z poty-
czek został ranny w lewą 
rękę a potem przypięto 
mu „Żelazny Krzyż”. 
Później, gdy trzeba było 
bić się o powrót ziem 
polskich spod zaboru 
pruskiego, walczył w powstaniu wielkopolskim. Jako ochotnik 
wstąpił do wojska polskiego - służył w 59 p. p. WP (pułk piecho-
ty wielkopolskiej stacjonujący w Inowrocławiu). W 1919 r. razem 
ze swoim pułkiem „przejmował Pomorze dla Polski”. Walczył 
też podczas ofensywy na Kijów w wojnie polsko-ukraińskiej i w 
wojnie polsko-bolszewickiej - na Białorusi podczas odwrotu spod 
Berezyny, i pod Warszawą w 1920 r., a na koniec podczas kon-
trofensywy wojska polskiego kiedy to goniąc bolszewików dotarł 
prawie Mińska. W 1921 r. został zwolniony ze służby wojskowej 
i wówczas idąc za powołaniem zapukał do bram Zgromadzenia 
Braci Albertynów w Krakowie. Jednakże życie zakonne nie dało 
mu ukojenia po wojennych przejściach, toteż wybrał pustelnicze, i 
tak przez 25 lat żył w pustelni pienińskiej. 

Wszystkim grudniowym Jubilatom i Solenizantom życzy-
my zdrowia, radości z życia i realizacji marzeń.

 W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodze-
nia i Nowym Rokiem  wszystkim mieszkańcom Szczawnicy i 
Gościom życzymy spokojnych i radosnych Świąt oraz pomyśl-
ności i sukcesów w Nowym 2021 Roku.

  
Zarząd Pienińskiego Oddziału 

Związku Podhalan w Szczawnicy

Na fot. Wincenty Kasprowicz już 
jako pustelnik, zbiory Muzeum Pie-
nińskiego w Szlachtowej
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęła:
Dorota Polaczyk - chrzest 8.112020

Odeszli do wieczności:
Bronisław Kopciuch - 01.11.2020
Adam Zbigniew Wiercioch - 4.11.2020
Czesława Ciesielka  - 04.11.2020
Maria Józefa Wierzba  - 6.11.2020 
Bogdan Lorenz  - 08.11.2020
Jan Stanisław Gabryś „Panicek”  - 10.11.2020
Tadeusz Jan Szczepaniak  - 12.11.2020
Julia Klimek  - 13.11.2020
Stanisław Władysław Majerczak  - 15.11.2020
Władysława Maria Kapułka  - 18.11.2020
Jan Kędroń  - 19.11.2020
Stanisław Bartkowski  - 19.11.2020
Stanisława Janina Warzecha  - 24.11.2020
Jan Babik  - 30.11.2020

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Połączyli się sakramentem małżeństwa:
Mateusz Kucharski i Patrycja Kinga Łazarczyk - 7.11.2020 Szlachtowa

Odszedli do wieczności:
Franciszek Jan Królczyk – 9.11.2020 Jaworki
Julian Niewiadomy – 18.11. 2020 Jaworki

Kronika Towarzyska

5 listopada 2020 r. zmarła Pani  

Czesława Ciesielka 
 

emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczaw-
nicy, w której pracowała przez większość 
swojej 40-letniej pracy nauczycielskiej. Była 
wychowawczynią szeregu najmłodszych rocz-
ników szczawniczan. W latach 1982 – 1986 
pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Była 
zawsze wzorem dla koleżanek i kolegów, 
cieszyła się autorytetem środowiska, wycho-
wanków i rodziców. Zawsze służyła radą i 
wsparciem.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11.11.2020. w kościele parafial-
nym w Szczawnicy i na cmentarzu parafialnym.

 
Dyrektor Szkoły – Paweł Sypek

… Kiedy stanę na moście,
pomiędzy niebem, a ziemią

i gdy skończy się czas – 
by mogła przyjść wieczność,

Proszę, podaj mi Chryste,
Chleb Życia na drogę

i pozwól mi Panie zobaczyć
Uśmiech Twej Matki… (s. Michaela CRL)

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 19 listopada 
2020r. w wieku 90 lat zasnął w Panu

Śp. Jan Kędroń
Z całego serca pragniemy podziękować Wszystkim, którzy tak 

licznie uczestniczyli w ostatniej drodze naszego Ukochanego Męża 
i Taty, oraz okazali tyle życzliwości zmarłemu, a nam współczucia, 
wsparcia i otuchy.

Dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom oraz Koleżeństwu 
z pracy Taty i Mamy, a także przedstawicielom firm i zakładowi pracy 
ich dzieci.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Ks. Proboszcza i 
Ks. Jacka za prowadzenie ceremonii pogrzebowej, kazanie i wzrusza-
jące słowa opisującego Jego i ostatnie pożegnanie.

Dziękujemy pani Janinie Grawicz za ciepłe słowa obrazujące przy-
kładne życie i pracę Zmarłego Jana.

Bóg Waz zapłać za wszystko, a szczególnie za liczne intencje Mszy 
św.

Wierzymy, że Msze Święte i modlitwa będą pomocą Zmarłemu 
i uczynią Go godnym wejścia do wiecznej chwały, a Rodzinie będą 
ukojeniem  żalu i bólu po stracie Ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i 
Pradziadka.  Kochany! Odpoczywaj w Panu!

8 listopada 2020r., przeżywszy lat 72, odszedł 
śp. Bogdan Lorenz 

wieloletni, zasłużony nauczyciel języka 
francuskiego w Liceum Ogólnokształcącym w 
Krościenku nad Dunajcem. Przez 37 lat pracy 
wychował setki młodych ludzi, wśród których 
byli i kontynuatorzy jego drogi zawodowej. 

Pan Bogdan Lorenz urodził się 10 grud-
nia 1947 roku w Wolsztynie. Tam mieszkał 
i uczył się, aż do zdania matury. Studia 
wyższe podjął na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł 
mgr filologii romańskiej. Swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem 
francuskim szlifował  we Francji,  odbywając tam studia podyplomowe. 

Od 1974 roku związał swoje życie i pracę z Pieninami. Zamieszkał wraz 
z żoną w Szczawnicy, a pracę rozpoczął w Liceum w Krościenku n.D, z 
którym był związany aż do odejścia na emeryturę w 2008 roku. Później 
jeszcze, przez trzy lata, do roku 2011 pracował na część etatu. 

Jako nauczyciel był bardzo wymagającym profesorem, ale też potrafił 
dobrze nauczyć języka obcego, zwłaszcza tych, którzy chcieli uczyć się 
języka francuskiego. Uczniowie Pana Profesora odnosili sukcesy w Olimpia-
dzie Języka Francuskiego na szczeblu ogólnopolskim.

Przez ponad dekadę organizował wymianę młodzieży z francuską 
szkołą średnią w Brive. Te wyjazdy, to jedne z najcenniejszych wspomnień 
uczniów i nauczycieli, biorących w nich udział. Pasja i zaangażowanie 
Pana Profesora przekładały się na fantastyczne wycieczki do Paryża, Brive, 
Bordeaux. Dla niektórych uczniów stanowiły one jedyną możliwość zwie-
dzenia tego kraju. Również krościeńskie liceum gościło w swoich murach 
nauczycieli i uczniów z Francji, a niektóre przyjaźnie przetrwały do dzisiaj.

W LO pamięć o Panu Profesorze ciągle żyje w szkolnych gazetkach, 
anegdotach i powiedzonkach używanych, bądź cytowanych do dziś przez 
nauczycieli. Żyje też w pamięci jego byłych uczniów. Będziemy go wspo-
minać nie tylko jako dobrego, sumiennego nauczyciela, ale również jako 
dobrego, przyjaznego człowieka, kolegę, przyjaciela…

Dyrekcja LO n.D i Redakcja ZDG

SPROSTOWANIE:
Bardzo przepraszamy za omyłkowe podanie imienia śp. Władysława Ciesielki 

w ostatnich wiadomościach z parafii szczawnickiej, w rubryce odeszli do wiecz-
ności. Chochlik drukarski zmienił imię na Wiesław. 
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    Modrzewie Park Hotel & SPA ***** najlepszym butikowym hotelem w 
Polsce w konkursie World Travel Awards 2020!

Góry, mieniący się jesiennymi kolorami otaczający las, a w nim butikowy hotel – Modrzewie Park Hotel & SPA *****, synonim luksusu 
i elegancji. Położony na wzgórzu, w sercu szczawnickiego kurortu oferuje swoim gościom niezapomniany, kameralny i bezpieczny 
wypoczynek. Modrzewie Park Hotel & SPA jest niejednokrotnie nagradzany prestiżowymi tytułami.

Piękny obiekt wybudowany przez Adama Stadnickiego dla jego córki Marii, w latach 2008-2009 został w pełni odnowiony przez 
rodzinę Mańkowskich i zaprojektowany z zachowaniem otryginalnego stylu art deco przy udziale francuskiej firmy Image de Marc, 
by stać się pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem w Pieninach. Pierwszym wyzwaniem, a zarazem sukscesem było nawiązanie 
współpracy z ekskluzywną światową marką Hermes, która do dnia dzisiejszego wybiera Modrzewie Park Hotel & SPA, jako jedyne 
miejsce w Polsce, by oferować swoje kosmetyki w standardzie pokoju.

Dzięki oddanej pracy całego zespołu, dbałości o detale, perfekcyjnie dobranym elementom wyposażenia (kołdry z gęsiego pierza, 
puszyste szlafroki, luksusowe kosmetyki, kolorystyka pomieszczeń współgrająca z naświetleniem pokoju)  oraz wysokiej jakości obsługi 
(dyskretna, precyzyjna i indywidualnie dopasowana do każdego Gościa) hotel utrzymuje najwyższe międzynarodowe standardy, aby 
sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Gości z całego świata.

Pomimo mocno rozwijającej się konkurencji w regionie, ten butikowy hotel utrzymał pozycję lidera pod względem elegancji, 
prestiżu i obsługi oraz ciągle zdobywa liczne nagrody renomowanych instytucji, jak właśnie otrzymany tytuł World Travel Awards 2020 
- Najlepszy butikowy hotel w Polsce.

Od poczatku swojej działalności Modrzewie Park Hotel & SPA zdobywa nagrody i nominacje w prestiżowych międzynarodowych 
konkursach tj. Hotel z Pomysłem, Prestige SPA Awards, Luxury Travel Awards czy RomanceTV Award.

Klimat hotelu bez wątpienia uwiedzie 
każdego szukającego relaksu i komfortu 
w otoczeniu czystej górskiej natury. 
Bogata oferta pakietów SPA oraz ciekawe 
propozycje wypoczynku zarówno 
służbowego jak i relaksacyjnego połączone 
z wyśmienitą kuchnią pozwalają na pełnię 
odprężenia. 

Jesienne Pieniny i Szczawnica to magia 
kolorów, która pozytywnie nastraja i dodaje 
energii. Łącząc je z luksusem, niebanalnym 
charakterem Modrzewie Park Hotel & 
SPA ***** oraz najwyższymi standardami 
uzyskujemy przestrzeń do wypoczynku, 
której nie doświadczymy nigdzie indziej.

https://www.worldtravelawards.
co m /awa rd - p o l a n d s - l e a d i n g -
boutique-hotel-2020

Gratulujemy serdecznie !
Redakcja
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Posiedzenia sesji i komisji Rady Powiatu Nowotarskiego wciąż 

odbywają się z formie zdalnej. Ostatnia, XXIV sesja odbyła się 26 
listopada br.

Na początku sesji dokonaliśmy zmian w budżecie na bieżący 
rok, a także w ślad za tym zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Nowotarskiego.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia przez Radę Powiatu 
Nowotarskiego rezolucji potępiającej ataki na kościoły w Polsce 
w ostatnim czasie. Zainicjowana przez radnych klubu Prawo i 
Sprawiedliwość rezolucja skierowana została m.in. do Prezyden-
ta RP, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Małopolskiego, Mar-
szałka Województwa Małopolskiego oraz parlamentarzystów z 
terenu Podhala.

Następnie podęliśmy również rezolucję dotyczącą funkcjono-
wania na naszym terenie podmiotów branży turystycznej w dobie 
pandemii koronawirusa, zwłaszcza w kontekście zbliżającego se-
zonu zimowego 2020/2021. Skierowana została m. in. do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i parlamentarzystów z terenu 
Podhala.

Podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia rocznego progra-
mu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarzą-
dowymi na rok 2021. Kilka kolejnych uchwał dotyczyło wyraże-
nia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, w tym na obsługę linii komu-
nikacyjnej na trasie Szczawnica – Nowy Targ, przez Tylmanową, 
Ochotnicę Dolną i Górną, a także przez Knurów.

Kolejne punkty sesji Rady Powiatu to uchwały w sprawie wy-
sokości opłat w 2021 roku za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położo-
nych na terenie Powiatu Nowotarskiego oraz za usuwanie z dro-
gi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dys-
pozycji usunięcia pojazdu.

Na koniec podjęta została uchwała w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół 
specjalnych na terenie Powiatu Nowotarskiego. Wysłuchaliśmy 
również sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Opie-
ki nad Zabytkami na lata 2019-2022.”

Zachęcam Państwa do korzystania z możliwości składania 
wniosków poszczególnych wydziałów starostwa powiatowego 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Wnioski przyjmuje także Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po 
wcześniejszym umówieniu terminu w systemie na stronie: www.
rejestracja.nowotarski.pl

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzę wszystkim, aby przyjście na świat Chrystu-
sa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Życzę 
również, aby Święta upłynęły w rodzinnej, spokojnej atmos-
ferze, a Nowy 2021 Rok obfitował w sukcesy osobiste i zawo-
dowe.

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

Ubóstwo 
narodzin Chrystusa
Jeden z najwybitniejszych polskich po-

etów, Franciszek Karpiński, jest autorem 
kolędy „Bóg się rodzi” – bogatej w głęboką 
treść wiary. W jednej ze zwrotek zwraca 
uwagę na fakt ubóstwa, które towarzyszyło 
narodzinom Chrystusa. Zatem: urodził się 
On w nędznej szopie; nie miał nawet koły-
ski, lecz musiał ją zastąpić bydlęcy żłób; 
nie było przy Nim przedstawicieli najwyż-
szych urzędów i władz (choć urodził się 
Syn Najwyższego), a tylko ubodzy Rodzice 
i pasterze. W stajence otaczało Go bydło.

W innej zwrotce poeta pomaga do-
strzec, że Chrystus-Bóg potraktował tak 
samo dary ubogich pasterzy i królów – 
„Bóstwo je razem zmieszało”, a więc nie 
uczyniło między nimi różnicy. Dary te 
miały dla Niego tę samą wartość – wartość 
wiary i miłości.

Zazwyczaj, gdy rozważamy rzeczywi-
stość tak ubogich okoliczności narodzin 
Zbawiciela, słusznie przeżywamy nasze 
współczucie, a także żal do ludzi, którzy 
odmówili Mu lepszego przyjęcia – tylko 
jedynie lepszego, bo i ta gospoda, gdzie 

nie znalazło się dla Niego miejsce, nie była 
przecież Jego godna. Jednak On z miłości 
chciał się narodzić ubogo i jako Ubogi. 
Jego miłość, wybierająca ubogie miejsce, 
była miłością do ubogich. Przychodząc na 
świat jako Ubogi, Chrystus ukazał swoją 
solidarność ze wszystkimi ubogimi, po-
gardzanymi przez możnych tego świata. 
Wskazał, jak wielką pomyłką życiową jest 
stawianie w centrum posiadania, chlubie-
nia się z tego, co się posiada, a nie z tego 
kim się jest - jakim się jest człowiekiem i 
chrześcijaninem. Ubogi Chrystus przyj-
muje ubogich, lecz odrzuca wszystkich 
pyszniących się swym posiadaniem, o za-
mkniętych sercach dla innych, pokładają-
cych swą nadzieję nie w Bogu, ale w swych 
bogactwach.

On sprzymierzył się ze wszystkimi od-
trąconymi przez tych, którym wiedzie się 
dobrze. Tak też już w pierwszej chwili swe-
go życia zetknął się z chłodem nocy i tylko 
„wół i osioł” ogrzewały Go parą  swojego 
oddechu. I wiele kolęd we wzruszający 
sposób opisuje ubóstwo narodzin Pana. 
Opisy te opierają się na relacji Ewangelii. 
Ona także wyraziście i twardo rejestruje 
ubogą rzeczywistość przyjścia Boga-Czło-
wieka na świat – jako Ubogiego.

I nie możemy sądzić, że stało się tak dla-
tego, że Chrystus wybrał tę drogę swojego 
przyjścia do nas dla naszych serdecznych 
wzruszeń. Że chciał nas może roztkliwić 
nad sobą i po prostu nas ogrzać, napełnia-
jąc nasze serca czułością.

Ten twardy realizm Jego przyjścia so-
lidaryzującego się z ubogimi jest dla nas 
oczywistym wezwaniem do naśladowania 
Zbawiciela. Tak więc mamy się od Niego 
uczyć solidarności z ubogimi. Nie możemy 
się przed nimi zamykać i w cieple swych 
mieszkań, w wygodnych fotelach śpiewać 
z zapałem kolędy. Mamy nie tylko symbo-
licznie pozostawiać jedno wolne miejsce 
przy stole wigilijnym, lecz dzielić się z 
ubogimi naszymi dobrami. Tym bardziej 
nie wolno nam pogardzać ubogimi i czuć 
się jakby wybrańcami losu, Boga – lepszy-
mi od nich. 

Leżący w betlejemskim żłobie Bóg po-
kazuje nam wartość ubóstwa i przynosi 
ubogim pokrzepienie, obdarza ich nadzie-
ją. Pokazuje wyraźnie, że sens i wartość 
naszego życia nie mierzy się stanem posia-
dania i światowym prestiżem, ale stanem 
naszej wiary i miłości.

Danuta Mastalska
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Sport jest nieodłączna częścią naszej rodziny

(Rozmowa z Krzysztofem Majerczakiem, tegorocznym wicemi-
strzem Europy w kajakarstwie górskim.)

- Pragniemy Pana lepiej 
poznać. Jest Pan szczawni-
czaninem. Proszę napisać, 
coś o swoich korzeniach,  o 
swoich bliskich… Czy były 
w Pana rodzinie tradycje 
sportowe? ?

Pochodzę ze Szczawni-
cy, urodziłem się 1 lutego 
1997 roku w Nowym Targu. 
Moimi rodzicami są Rena-
ta i Wojciech Majerczak. 
Mam starszą siostrę Patry-
cję (rocznik 1994) i młod-
szego brata Kacpra (rocznik 
2000), rodziliśmy się cyklicznie co 3 lata (hahaha). Tak, sport jest 
nieodłączna częścią naszej rodziny. Mój tata i kuzyn trenowali 
kajakarstwo, mój brat i ja nadal trenujemy. Myślę, że przez nasze 
treningi zaangażowaliśmy w sport (kajaki) całą rodzinę i teraz ro-
dzice pojawiają się na większości naszych startów, jak tylko im 
czas pozwala, zawsze trzymając kciuki oraz wspierając nas.

 - Jak zaczęła się Pana przygoda ze sportem? 
Jako młody chłopak zacząłem trenować piłkę nożną i to był 

mój pierwszy kontakt ze sportem. Niestety, nie należałem do żad-
nego klubu i mogliśmy tylko trenować za domem z kolegami z 
uliczki, na bramkach zrobionych z desek. Jeszcze przed kajaka-
mi, przez około 4 lata trenowałem karate, niestety, sekcja została 
zamknięta i nie mogłem kontynuować tej dyscypliny. Dopiero w 
2008 roku, pod koniec wakacji, kuzyn Grzegorz Majerczak, za 
namową mojego taty oraz moją chęcią zajęcia się czymś, zabrał 
mnie na pierwszy trening kajakowy. Moim pierwszym trenerem 
był śp. Stanisław Węglarz, był on również trenerem mojego taty. 
Na swoim pierwszym treningu pływałem na K2 (dwuosobowym 
kajaku) ze starszym kolegą z klubu, który mi wytłumaczył, jak 
mam wiosłować i zachowywać się na kajaku. Największą trudno-
ścią było utrzymać równowagę na kajaku.

- Czy trudno jest pogodzić życie prywatne z uprawianiem kaja-
karstwa górskiego i z nauką? 

Nie jest bardzo trudno, jeśli lubi się to, co się robi. Mimo 
wszystko, że większość  czasu przebywamy na obozach, to za-
wsze znajdzie się czas na jakieś spotkania z przyjaciółmi w czasie 
przerwy między treningami lub obozami.

Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Szczawnicy, potem Gimnazjum Publiczne  im. Ks. Prof. 

Józefa Tischnera, Technikum Informatyczne w Krościenku nad 
Dunajcem, a teraz jestem studentem Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Tak, że daję radę.

 - Gdzie i na jakim sprzęcie najczęściej Pan trenuje? 
Najczęściej trenuję w Krakowie, gdzie jest tor do Kajakarstwa 

Slalomowego, pod okiem Trenera Kadry Jakuba Chojnowskiego. 
Pływam na kajaku słowackiego producenta Vajda oraz wiośle 
czeskiego producenta Raab Paddles. Kiedyś próbowałem swoich 
sił w różnych konkurencjach, ale ostatecznie zostałem na kajaku 
jedynce. Aktualnie jestem związany tylko z KS Pieniny jest to 
klub, w którym zaczynałem swoją przygodę z kajakami. Wyjazdy 
na zgrupowania zależą od zawodów, do jakich się szykujemy, ale 
jest ich dużo i są często. Najwięcej jest ich w sezonie startowym, 
gdzie przebywamy na wyjazdach zagranicznych praktycznie całe 
3 miesiące. Zimą zazwyczaj są to wyjazdy do cieplejszych krajów, 
gdzie możemy w spokoju trenować przy sprzyjających warunkach 
pogodowych.

 -  Jak wygląda Pana rozkład dnia? 
Rozkład dnia jest zazwyczaj monotonny. Poza odskoczniami 

takimi jak zajęcia na uczelni, spotkania ze znajomymi czy wyjście 
na spacer albo na rower, to dzień się kręci wokół jedzenia, spania i 
trenowania. Mimo wszystko staram się łączyć naukę i rozwój oso-
bisty ze sportem. Treningi w sezonie przygotowawczym są inten-
sywne i ciężkie, ale trzeba dobrze przepracować ten okres, żeby 
w sezonie zejść z intensywności i być dobrze przygotowanym do 
walki o najwyższe miejsca w zawodach. Poza sezonem jest czas 
na odpoczynek. Około miesiąca mamy czasu wolnego na przemy-
ślenia związane z sezonem, wyciągniecie wniosków oraz nabranie 
siły na przygotowania do następnego sezonu.

 -  Czy tegoroczne wicemistrzostwo Europy, zdobyte w Krako-
wie, jest Pana największym sukcesem? 

Indywidualnym tak. Jeszcze do tego dochodzą medale na za-
wodach juniorskich  na Mistrzostwach Europy w zespołach (sre-
bro  - 2015 Kraków/Polska i brąz - 2014 Skopje/Macedonia). Póki 
co, największym osiągnięciem jest brązowy medal na Mistrzo-
stwach Świata seniorów w zespole, wywalczony wraz z Michałem 
Pasiutem oraz Dariuszem Popielą w 2019 roku. Tegoroczne Mi-
strzostwa Europy były ciężkie dla każdego sportowca, ale udało 
się utrzymać formę i oddać 4 dobre przejazdy, które pozwoliły mi 
zostać multimedalistą tych mistrzostw (2 miejsce indywidualnie 
oraz 3 miejsce w zespole wraz z Wiktorem Sanderą oraz Jakubem 
Brzezińskim).

-  Czy wystarcza Panu czasu na inne hobby, na relaks? 
Wystarcza na wszystko czasu, tylko po trochę i nie codziennie. 

Trzeba umieć kontrolować czas i dobrze go rozplanować, żeby 
można było zająć się dodatkowymi zajęciami. Najczęściej relak-
suję się aktywnie przez jakiś spacer lub wyjście na rower, słucha-
jąc muzyki, oglądając film oraz czytając książki.

 - Jakie są Pana plany na przyszłość, cele, marzenia...? 
Póki co największym marzeniem oraz celem jest udział w Igrzy-

skach Olimpijskich. W przyszłym roku będę starał się walczyć o 
miejsce w kadrze narodowej seniorów i o udział w Mistrzostwach 
Europy oraz wywalczyć kwalifikację olimpijską. Poza sportowy-
mi celami chciałbym w przyszłym roku obronić pracę licencjacką.

- Życzę Panu realizacji wszystkich planów i jeszcze wielu suk-
cesów sportowych z całego serca. I bardzo dziękuję za możliwość 
przeprowadzenia tego wywiadu.

Opr. Alina Lelitofot. Waldemar Ignaciuk

foto z kolekcji Krzysztofa Majerczaka 
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Logika przeciw pandemii
W czasie pandemii wytworzyło się chyba trochę nieporozu-

mień dotyczących uczestnictwa w nabożeństwach. Jedno z nich 
wiąże się z przyjmowaniem Komunii Świętej. W tej sprawie dnia 
7.10.2020r. wystosowali list otwarty lekarze katoliccy do Prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybp. Stanisława 
Gądeckiego. List został podpisany przez 86 lekarzy, naukowców 
i praktyków, doktorów i profesorów nauk medycznych. Uważa-
my – piszą sygnotariusze – że z punktu widzenia epidemiologicz-
nego postawa stojąca sprzyja rozszerzaniu się infekcji, bardziej 
bowiem naraża kapłana oraz wiernego na wzajemne zakażanie 
drogą kropelkową i powietrzną wydychanymi wirusami przez to, 
że ich drogi oddechowe (usta i nos), a także spojówki oczu są w 
bardzo bliskiej odległości. Odwrotnie jest w postawie klęczącej 
– usta, nos i oczy są na różnych wysokościach i w większej od-
ległości, co utrudnia przedostawania się zarazków (…) Należy 
stwierdzić, że z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii 
Świętej w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpiecz-
niejszą i właściwszą niż na stojąco. W trosce o zdrowie wiernych 
pragniemy gorąco zaapelować do Episkopatu Polski, biskupów i 
wszystkich kapłanów o powrót do udzielania Ciała Pańskiego w 
postawie klęczącej. Do powyższych słusznych uwag należy dodać 
przypomnienie, że twarze wiernego i kapłana są zbyt blisko sie-
bie (nie spełniają wymogów sanitarnych – odległości 2m), są bez 
maseczek i usta obydwu osób prawie równocześnie są otwarte, bo 
wypowiadają słowa: Ciało Chrystusa oraz Amen. Zatem uwagi 
lekarzy są bardzo słuszne.

Istnieje jeszcze inna zaleta przyjmowania Komunii Św. na ko-
lanach. Wtedy kapłan widzi „z lotu ptaka” tę część języka, na któ-
rą zamierza położyć Hostię, zatem dotknięcie palcem wargi lub 
języka jest możliwe do uniknięcia, natomiast przy postawie stoją-
cej trudniej tego uniknąć, gdyż kapłan nie widzi dokładnie języka 
i przy niedbałym otwarciu ust jest zmuszony wsunąć Komunię 
Św. głębiej, aby zapobiec jej upadkowi na podłogę.

Kolejny postulat wspomnianego listu dotyczy przyjmowania 
Komunii Św. na rękę. Nie jest to wcale „wynalazek” związany z 
obecną pandemią, bo ten sposób w niektórych częściach świata 
istnieje od wielu lat, przy czym trzeba mieć ręce odpowiednio uło-
żone, a nie tak, jak to u nas czynią niektóre osoby. W czasie pan-
demii tamte regiony Kościoła powinny z tego zrezygnować. Logi-
ka tu jest taka: skoro rąk kapłańskich nie da się uniknąć, to po co 
na drodze z tych rąk do naszych ust stawiać jeszcze jedno źródło 
zakażenia, którym są nasze dłonie? Przecież w czasie nabożeń-
stwa dotykamy nimi, nieraz bezmyślnie, odruchowo twarzy, oku-
larów, włosów, fragmentów mebli kościelnych (np. konfesjonałów 
czy pulpitów ławek – aby wyjść z ławki ostrożnie, nie potrącając 
kolan osób siedzących), portmonetki i pieniędzy składanych na 
tacę, różnych części naszej garderoby nie wiedząc, że stykała się 
ona z miejscem zakażonym przez kogoś – np. w pojeździe, którym 
przyjechaliśmy… Lekarze we wspomnianym liście wymieniają 
łacińskie nazwy drobnoustrojów groźnych dla zdrowia lub życia 
oraz nazwy chorób, które one wywołują. A dziś doszedł jeszcze 
nowy patogen z grupy koronawirusów. I to wszystko nosimy na 
naszych dłoniach. Czy dostrzegamy nielogiczność: w czasie Mszy 
św. na znak pokoju nie podajemy dłoni bliźnim, aby ich nie zara-
zić, ale tymi dłońmi niektórzy chcą sami do ust wkładać Komunię 
św. I druga nielogiczność: niektórzy rozumują tak: moje dłonie są 
bezpieczne, dlatego że są moje. A przecież każdy ma swoje dłonie 
i gdyby te ich dłonie były bezpieczne dlatego, że są ich dłońmi, 
to nie byłoby ani jednej pary dłoni niebezpiecznych, zakażonych. 
Dlatego lekarze w omawianym liście piszą tak: Ludzkie ręce sta-

nowią miejsce kontaktu pomiędzy środowiskiem zewnętrznym 
człowieka a jego ciałem. Prace wielu autorów podkreślają, że na 
naszych dłoniach mogą znajdować się bardzo liczne drobnoustro-
je chorobotwórcze. (…) Zatem wyciągnięta ręka do Komunii Świę-
tej, to potencjalne źródło zakażenia. Udzielając Komunii Świętej 
na rękę poszerzamy możliwe źródła zakażenia o dodatkowy ele-
ment, jaki stanowi ręka wiernego. I dlatego piszą dalej: Uważamy, 
że z punktu widzenia medycznego nie można traktować udzielania 
Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej bezpiecznej. Ponad-
to należy dodać, że każdy kapłan przy ołtarzu dezynfekuje swoje 
dłonie bezpośrednio przed przystąpieniem do udzielania Komunii 
Św. Zatem ryzyko zakażenia spada prawie do zera.

Warto się jeszcze zastanowić, czy to jest logiczne, że ktoś nie 
odczuwa pogorszenia swojego zdrowia, w ciągu tygodnia wyko-
nuje różne prace i podróże, odwiedza sklepy, urzędy, apteki itp., 
kontaktuje się osobiście z różnymi ludźmi, ale w niedzielę nie 
idzie do kościoła, bo jest pandemia. A w tygodniu pandemii nie 
było? Ktoś się usprawiedliwia, że jest dyspensa. Ale dyspensa do-
maga się rekompensaty. Jeśli ktoś skorzystał z dyspensy w piątek, 
to powinien pościć w innym, najbliższym dniu. Jeśli korzysta z 
dyspensy od Mszy Św., to powinien w niej uczestniczyć w innym, 
powszednim dniu, kiedy w kościele jest bardzo mało ludzi, albo 
przynajmniej nawiedzić kościół, nawet pusty, aby pomodlić się 
przed zamkniętym tabernakulum. Przecież dyspensa nie oznacza 
tego, żeby ktoś młody i zdrowy nie pojawiał się w kościele ani raz 
w czasie jej trwania. To by był brak logiki i uczciwości: mieć w 
tygodniu na wszystko czas, ale oprócz podziękowania za zdrowie 
Bogu w świątyni. Oczywiście, udział we Mszy św. transmitowanej 
przez media jest formą ww. rekompensaty. Ale jest on jak proteza 
i nie zastępuje osobistego stawienia się w świątyni osoby zupełnie 
zdrowej i młodej w terminie dla niej dogodnym. Trzeba dbać o to, 
aby nie oziębić swojej wiary lecz wyrażać ją innymi praktykami 
religijnymi zamiast opuszczonej Mszy św. – np. różaniec w domu.

Kazimierz Majerczak

Pisz¹ do nas...
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Indyk na świąteczny stół
Tegoroczne święta Bożego Narodzenia, ze 

względu na panującą w świecie pandemię koronawirusa, będzie-
my spędzać sami w Kanadzie, ja i mój mąż Janusz. W obecnej 
porze roku, na polach uprawnych w pobliskiej nam okolicy, moż-
na zauważyć wielkie stada dzikich indyków, których w Kanadzie 
jest dużo. Nic dziwnego, że głównym daniem na kanadyjskich 
świątecznych stołach jest pieczony indyk, z nadzieniem z chleba 
i warzyw oraz dodatkiem żurawiny. Zanim jednak indyk zagości 
w dniu Bożego Narodzenia na naszym stole, dziś poświęcę kilka 
słów temu gatunkowi. 

Dziki indyk (meleaagris gallopavo) to ptak pochodzący z 
Ameryki Północnej, największy ptak z rzędu Galliformes, do 
którego należą także bażanty, kury i przepiórki. Samce indyków 
ważą od około 8 do 14 kilogramów. Samce nazywane są „tomami” 
lub „pożeraczami” i są znacznie bardziej kolorowe niż samice. Ich 
nagie głowy są w odcieniach czerwieni, błękitu i bieli, na gardle i 
szyi mają czerwone koraliki, a pióra na ciele mają różne odcienie 
brązu, fioletu i opalizującej zieleni. Pióra boczne tzw. warkoczyki 
są w paski brązowe, białe i czarne, końce ich ogonów są również 
brązowe, białe lub czarne. Napuszony samiec wydaje się dwa razy 
większy. Samice indyków nazywane są „kurami” i ważą od oko-
ło 3 do 6 kilogramów. Nie mają tak fantazyjnego upierzenia jak 
samce, choć mają podobne kolory, ale są bardziej matowe. Dzikie 
indyki lubią otwarte pastwiska takie jak pola uprawne, tereny w 
pobliżu strumieni i rzek, otwarte obszary leśne i łąki. W okresie 
lęgowym miejsca te dostarczają owadów i nasion, które stanowią 
większość ich pożywienia, zwłaszcza dla rosnących piskląt. Poza 
sezonem lęgowym dzikie indyki można też spotkać w lasach mie-
szanych, gdzie lubią grzebać, znajdując orzechy, owoce, nasiona 
traw, owady, ślimaki, żaby, salamandry i raki. Zazwyczaj żerują 
wczesnym rankiem i późnym popołudniem. 

Ciekawe jest pochodzenie nazwy tego gatunku. Jak twierdzi 
lingwista Mario Pei, nazwa ta wiąże się z handlem dzikim ptac-
twem w Konstantynopolu w Turcji, który miał tam miejsce już 
od XV wieku. Po angielsku indyk to „Turkey”, czyli „Turcja”, bo 
to stamtąd sprowadzano do Europy różnego rodzaju dziki drób, 
w tym perliczki, które wyglądem przypominają małego indyka. 
Zatem kiedy brytyjscy osadnicy przybyli do Ameryki 
Północnej, zaczęli używać tej samej nazwy do określe-
nia dzikiego ptactwa, które napotkali w Nowym Świe-
cie. Francuzi jednak, błędnie określali importowane 
dzikie ptactwo jako „dinde” (de Indie), podobnie jak 
Polacy- „indyk”, czyli kura „z Indii”.

Najczęściej występującym podgatunkiem indyka 
w Kanadzie jest tzw. indyk wschodni, z  terenów pro-
wincji Quebec i Ontario, gdzie mieszkamy. Od stuleci 
indyki były ważnym pożywieniem i źródłem białka dla 
zamieszkujących obszary dzisiejszej Kanady rdzen-
nych narodów. Pomimo, że ludność tubylcza polowa-
ła na indyki często, to przez stulecia nie brakowało tu 
tego ptactwa, ale sytuacja zmieniła się znacznie z przy-
byciem osadników europejskich na te tereny. Osadnicy 
polowali na dzikie indyki w dużych ilościach, ponadto 

oczyścili wiele terenów na pola uprawne, niszcząc ich naturalne 
siedliska, aż do zupełnego wytępienia tego gatunku w 1909 roku. 

Próby odtworzenia populacji dzikiego indyka w Kanadzie 
rozpoczęto dopiero w drugiej połowie XX wieku. W 1976 roku 
obserwatorzy przyrody donieśli, że widzieli dzikie indyki w po-
łudniowej części prowincji Quebec, jednak w Ontario dopiero w 
1984 roku rozpoczęto ich planowaną repopulację. Wówczas mia-
ła miejsce tzw. „wymiana stulecia”, kiedy to prowincja Ontario 
otrzymała 274 dzikich indyków z różnych stanów USA, w zamian 
za wydry rzeczne, kuropatwy, gęsi i łosie. Dzikie indyki były rów-
nież przywiezione z Górnej Peninsuli stanu Michigan,  w zamianę 
za łosie, na które tam polowano i zostały zupełnie wytępione. Spe-
cjaliści do spraw ochrony dzikiej przyrody współpracują cały czas 
z Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz Narodo-
wą Federacją Dzikich Indyków, aby pomóc w integracji i rozwo-
ju dzikiego ptactwa, szczególnie na terenach zagrożonych przez 
działania człowieka i budownictwo mieszkaniowe. W ramach ich 
działań zimą 1986-87, zaczęto chwytać dzikie indyki i przenosić 
je do innych części prowincji. 

Odkąd w Ontario ponownie zadomowiła się populacja dzikich 
indyków ze wschodnich terenów Kanady, wysiłki na rzecz ich 
ochrony koncentrują się na utrzymaniu stabilnej populacji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości polowania. Wiosną, sam-
ce usiłują przyciągnąć uwagę samic pokazami dumy, kolorowego 
upierzenia i charakterystycznych zawołań. Zatem „wołanie” stało 
się preferowaną przez myśliwych metodą wabienia tych ptaków, 
znaną z ich świadomości. Mimo że w chwili obecnej populacja 
dzikiego indyka w południowym regionie Ontario jest liczna, sto-
suje się metodę tzw. selektywnego odłowu, jako że ochrona tego 
gatunku jest nadal niezwykle ważna. Wprowadzono też przepisy 
zapewniające poszanowanie istniejącej populacji; podczas wio-
sennego sezonu polowań obowiązuje limit dwóch ptaków, myśliwi 
zobowiązani są wykupić specjalne zezwolenia, a każdy ptak musi 
być zbierany w oddzielne dni.

Jak większość starych tradycji, zwyczaj spożywania indyka 
jako danie główne w święta Bożego Narodzenia, przybył do Ka-
nady z Europy, z Wielkiej Brytanii. Jak twierdzą historycy, tam 
różnego rodzaju dzikie ptactwo było importowane z Turcji już od 
1526 roku.  Wcześniej na świąteczne posiłki jedzono gęsi, gło-
wę dzika, a nawet pawie. Dziki drób zaczęto jadać zamiast wo-
łowiny i kurczaków, ponieważ rolnicy potrzebowali swoich krów 
na mleko, a kur na jajka, które wtedy były droższe niż obecnie.  

18

GRUDZIEŃ 2020  -  Nr 339 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Życie na biegunach

Prawdziwa przygoda napędzana siłą łap

Od kiedy mieszkam w Podwilku w towarzystwie całej sfory psia-
ków, razem z Grzegorzem organizujemy spotkania z psami, propagu-
jąc w ten sposób dyscyplinę psich zaprzęgów. Stworzyliśmy skrom-
ną infrastrukturę dla naszych gości i dzielimy się pasją organizując 
przejażdżki i wyprawy napędzane siłą łap. 

Ubiegłego lata w naszej bazie stanął indiański namiot, gdzie za-
wsze po przejażdżce razem z naszymi klientami korzystamy z nie-
powtarzalnego klimatu, jaki panuje w tipi. Zmarznięci i pozytywnie 
zmęczeni z wielką ochotą sączymy herbatę wpatrując się w płomień 
ognia. Po przeżytej przygodzie w towarzystwie Psów na biegunach 
koniecznie trzeba ochłonąć i zadać mnóstwo pytań, które nasuwają 
się podczas ekscytującego spotkania. Dla większości naszych gości 
przejażdżka psim zaprzęgiem to pierwsza okazja w życiu, by zo-
baczyć taki żywioł. Rozpędzone i nakręcone na bieganie psy robią 
niesamowite wrażenie, dlatego po przebytej jeździe goście chcą wie-
dzieć dosłownie wszystko. Jak trenujemy? Czym karmimy psiaki? 
Co oznacza tajemniczy język wydawanych komend? Czy to przypa-
dek, że każdy z psów ma swoją pozycję w zaprzęgu? Jakie mamy 
osiągnięcie w sporcie? O co chodzi z dogoterapią? Kiedy wybieramy 
się na mistrzostwa? I tak dalej i tak dalej... Pogadanka przy płomie-
niach ognia w indiańskim tipi to najlepsza okazja, by rozwiać wszel-
kie wątpliwości dotyczące życia maszerów w stadzie 29 psów. 

Jesienią, kiedy przygotowujemy się do sezonu, zapraszamy gości 
na pokazowe treningi, które kończymy ogniskiem, poczęstunkiem i 
opowieściami o życiu z psami.

Zimą jeździmy na saniach, organizujemy wyprawy, uczymy 
powożenia zaprzęgiem i biesiadujemy w tipi, rozmawiając o życiu 
wśród psów.

Jak to wygląda, możecie podejrzeć na naszym kanale You Tube, 
gdzie zamieszczamy filmowe relacje (Psy na biegunach).

Najlepiej jednak taką przygodę przeżyć na żywo! Dlatego zapra-
szamy mimo szalejących w powietrzu i w mediach wirusów ! Miejcie 
się zdrowo!

Kasia Kołodziejska

W czasie składania gazety dotarła do nas smutna wiado-
mość o śmierci Mamy naszej redakcyjnej koleżanki Anny 
Kondrackiej-Wiercioch. Wyrażamy jej i jej rodzinie ser-
deczne wyrazy współczucia. 

red.

Zofia Zuzanna Kondracka 
1929 - 2020

Z ogromnym 
bólem w naszych 
sercach, zawiada-
miamy, że dnia 1 
grudnia, 2020 roku, 
w południe, ode-
szła od nas na za-
wsze, nasza kocha-
na Mama, Babcia i 
Prababcia- Zofia z 
Przybylskich-Kon-
dracka. Urodziła się 
21 grudnia 1929 roku 
w Międzyrzecu-Pod-
laskim, córka Józefa 
i Marianny Przybylskich. Tam chodziła do szkoły, tam 
pokochała Antoniego Kondrackiego. Jako młode małżeń-
stwo, przyjechali do Szczawnicy w poszukiwaniu lepsze-
go życia. Tu znaleźli miejsce, które pokochali na zawsze, 
tu zaznali razem smutku i radości oraz wiele życzliwości 
od ludzi. Nasza Mama Zofia Kondracka, znana była wie-
lu mieszkańcom Szczawnicy i okolic. Jako młoda kobieta 
podjęła pracę w sanatorium Hutnik, później była wielo-
letnią pracownicą PPU Uzdrowisko Szczawnica. W latach 
emerytalnych była działaczką i współpracownicą Związku 
Niewidomych. Zawsze była chętna, aby pomagać innym, 
znajomym i obcym. Jej miłość do nas była bezwarunkowa 
i bezgraniczna, była nam zawsze najlepszą przyjaciółką. 
Przeżyła częste rozłąki z nami i rodziną, ale też cieszyła 
się bardzo częstymi spotkaniami i wspólnie spędzonym 
czasem w Polsce, USA i Kanadzie. Nasza niezaspokojona 
tęsknota za Nią będzie trwać wiecznie. 

Pogrążone w smutku córki Ewa i Anna 
z dziećmi i wnukami

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci” 

   
(Wisława Szymborska)

Zatem zamiast zabijać jedno ze swoich zwierząt na Boże Narodze-
nie, jedzono dzikie ptaki, ponieważ to było coś innego i pozwalało 
ludziom w ten sposób zatrzymać swój inwentarz, aby wyproduko-
wać więcej mleka i jaj. Podobno Król Henryk VIII był pierwszą 
osobą, która zjadła indyka w Boże Narodzenie, jednak w Wielkiej 
Brytanii, dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, in-
dyk stał się bardziej popularnym wyborem na świąteczny posi-
łek niż gęś. W obecnych czasach spożywa się indyki hodowlane. 
Dobrą rzeczą dotyczącą Bożego Narodzenia i indyków jest to, że 
Boże Narodzenie to czas dla rodziny, a jeden indyk wystarcza na 

posiłek nawet dla licznej rodziny.
Tegoroczne święta, w trudnym dla wszystkich czasie pandemii, 

spędzimy sami, kierując się troską o zdrowie naszych bliskich i 
własne. Współczesna technologia umożliwia nam kontakt z rodzi-
ną i przyjaciółmi na inne sposoby, zatem tym razem skupimy się 
na radości z tego kontaktu. 

Wam wszystkim, tym blisko i tym daleko, życzymy przede 
wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 
Tymczasem my zdecydowaliśmy naszego indyka „ułaskawić” i w 
te święta zjemy skromniejszy obiad.  
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Odbyły się szkolne etapy 
konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Mało-
polskie Kuratorium Oświaty w 
Krakowie. 

Z radością informujemy, że do etapów rejonowych w: 
- Małopolskim Konkursie Biologicznym zakwalifikowali się 

Aleksandra Owsianka i Paweł Dyda
- Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego zakwalifiko-

wała się Emi Takahashi
Gratulujemy. Oczekujemy jeszcze na wyniki konkursu z che-

mii i fizyki.

Obchody kolejnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, już 102 rocznicy, 
pozostaną na pewno w naszej 
pamięci, jak wiele innych wy-
darzeń, które zakłóciła epide-
mia wirusa. Pamiętamy o na-
szych przodkach, którzy ponad 
100 lat temu poświęcili życie, 
by Polska po latach niewoli stała się znowu silnym i niepodle-
głym państwem. Nie mogliśmy spotkać się na uroczystościach. 
Nie są one organizowane ze względów bezpieczeństwa. Nie zor-
ganizowaliśmy też tradycyjnego „Biegu Niepodległości” - gdyby 
się odbył, byłby jedenastą edycją. Jednak wielu z nas, indywidu-
alnie, odwiedziło pomnik poległych za Ojczyznę i wzięło udział 
w Mszy św. w intencji Ojczyzny. Przygotowaliśmy wirtualną aka-
demię. Przypominaliśmy sobie również wydarzenia sprzed 2 lat, 

gdy spektaklem „Le-
genda żeglarska” 
czciliśmy 100 lecie 
odzyskania niepod-
ległości. Kochaj-
my Polskę, uczmy 
się i pracujmy dla 
Niej. Także w tych 
trudnych czasach.  
Dyrektor Szkoły - Paweł Sypek 

W zdalnym nauczaniu wykorzystujemy znane wcześniej apli-
kacje i stale poznajemy nowe. Rozwijamy swoje umiejętności, 
a uczniowie i nauczyciele coraz sprawniej posługują się techno-
logiami informatycznymi. Aktywnie działa również Samorząd 
Uczniowski, który utworzył swój zespół w aplikacji Teams i za-
prosił do niego wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie przekazują 
sobie najważniejsze informacje, dzielą się umiejętnościami, dys-
kutują o sprawach szkolnych i nie tylko. Wszyscy jednak czekają 
na powrót do zajęć w budynku szkoły. Oby nastąpiło to jak naj-
szybciej.

dyr. Paweł Sypek

10.11.2020
Punktualnie o godzinie 11.11 dzieci z naszej „zerów-

ki”, w obecności pani dyrektor Anny Szczepaniak i i 
wychowawczyni pani Emilii Sadzikowskiej  odśpiewa-
ły nasz hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. 

W ten sposób uczciliśmy Święto Niepodległości i 
włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu.

11.11.2020
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto, którym upa-

miętniamy odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 
123 latach niewoli. Co roku, z tej okazji odbywała się w naszej 
szkole akademia, konkurs, braliśmy udział w uroczystościach 
organizowanych w mieście. W tym roku jest inaczej, z powodu 
pandemii nie mogliśmy wszyscy razem spotkać się, by radośnie 
wyrazić swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny jednak  w panu-
jącym reżimie sanitarnym Pani Dyrektor wraz z władzami Sa-
morządowymi Miasta i Gminy Szczawnica złożyli wiązanki pod 
pomnikiem Poległych.

23.11.2020
Wesołe warzyw-

ne cudaki wykona-
ne przez naszych 
pierwszoklasistów

25.11.2020 
Dzień pluszo-

wego Misia - ulu-
bieniec małych i 
dużych miał swoje 

święto. Dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego w SP 
Nr 2 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Szczawnicy 
miały okazję opowiadać 
o swoich dużych, ma-
łych, różnokolorowych, 
z kokardą lub czapeczką 
pluszowych ulubieńcach. 

27.11.2020
Uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. 
ks. prof. J. Tischnera 
w Szczawnicy wzięli 
udział we wspólnej po-
dróży po świecie nauki, 
w ramach Małopolskiej 
Nocy Naukowców. Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja 
nauki wśród mieszkańców Małopolski, przybliżenie dzieciom i 
młodzieży zawodu naukowca oraz zachęcenie do wyboru karie-
ry naukowej. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców była wy-
jątkowa, nie tylko ze względu na ekscytujące i niepowtarzalne 
wydarzenia, ale również dlatego, że odbyła  się w wyjątkowych 
czasach - pandemii covid-19. Ze względu na zdrowie naukowców 
oraz uczestników, organizatorzy zdecydowali, iż większość zapla-
nowanych wydarzeń, realizowana będzie w formule on-line.

 
W trakcie zajęć on-line, mieli możliwość zobaczyć laboratoria, 

uczestniczyć w wykładach, warsztatach, eksperymentach i pokazach. 
J.P.
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Miejskie Przedszkole  

Publiczne

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Szlachtowej w konkursach ekologicznych
 
 Nasi uczniowie przystąpili do Wojewódzkiego 

Projektu Ekologicznego Ekoszkoła - Ekoprzedszkole 2020, któ-
rego organizatorem jest Gminny Ośrodek w Borzęcinie, a jego 
Partnerem Kuratorium Oświaty w Krakowie. Celem konkursu 
było pogłębianie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych, pobu-
dzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego oraz zachę-
canie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt miejsco-
wości, z których pochodzą uczniowie.  

W tej edycji udział wzięły 22 placówki oświatowe, a uczestni-
cy projektu reprezentowali dziesięć powiatów regionu. Konkurs 
składa się z pięciu etapów: wykonanie plakatu ekologicznego, 
przygotowanie filmów prezentujących ekologiczną modę, napisa-
nie sprawozdania opisującego działania ekologiczne szkoły, wy-
konanie prezentacji multimedialnej dotyczących wydarzeń pro-
ekologicznych oraz turnieju wiedzy z dziedziny ekologii. 

W tym roku zajęliśmy I miejsce w kategorii film ekologicz-
ny kl. I-IV oraz otrzymaliśmy 3 wyróżnienia za: wykonany pla-
kat, przygotowaną prezentację oraz napisane sprawozdanie z 
realizowanych działań ekologicznych. Udział w projekcie nie 
tylko kształtował aktywną postawę i kulturę ekologiczną wśród 
młodzieży, ale również inspirował do wspólnej pracy rodziców, 
uczniów oraz nauczycieli. 

 Z kolei Paweł Ciesielka z klasy IV zajął I miejsce w konkursie 
„JESTEM EKO” organizowanym przez Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w ramach projektu „EKO 
wzmacniacz”. Głównymi celami konkursu było: zwiększenie 
poziomu świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia, 

zwiększenie wiedzy  nt. 
zasad segregacji odpa-
dów i utrwalanie do-
brych nawyków proeko-
logicznych, zrozumienie 
konieczności ochrony 
środowiska w miejscu 
zamieszkania. Prace 
konkursowe nadsyła-
ne przez uczestników 
zawierały treści ekolo-
giczne ukazujące prawi-
dłowe postawy, nawyki 
wobec środowiska przy-
rodniczego ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
zasad właściwej segre-
gacji odpadów, oszczę-
dzania wody oraz wtór-
nego wykorzystywania odpadów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER PROW na lata 2014-2020. Realizowany był na 
terenie czterech gmin powiatu nowotarskiego: Czorsztyna, Kro-
ścienka, Ochotnicy Dolnej oraz Szczawnicy.  

Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom serdecz-
nie gratuluję, dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie oraz 
życzę dalszych sukcesów. 

      
   Monika Hurkała 

W związku z przypadającym w li-
stopadzie Świętem Niepodległości, w 
Miejskim Przedszkolu Publicznym w 
Szczawnicy odbył się konkurs recyta-
torski poezji patriotycznej pt. „W kra-

inie bieli i czerwieni”. Adresowany był on do przedszkolaków z 
każdej grupy wiekowej. Koordynatorkami konkursu były nauczy-
cielki przedszkola- Karolina Wiercioch, Barbara Noworolnik, 
Agnieszka Wiśniewska.  

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 
konkurs odbył się w formie elektronicznej.  

Celem konkursu było rozbudzanie wśród dzieci postaw patrio-
tycznych, budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie 
przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mó-
wimy po polsku oraz, że naszą Ojczyzną jest Polska.

Do konkursu zgłosiło się 19 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom re-

cytacji, co z jednej strony ucieszyło jury, a z drugiej stało się przy-
czyną dość burzliwych dyskusji.

Dzieci oceniano w dwóch kategoriach wiekowych 
I 3-4 latki
II 5-6 latki

Laureaci konkursu:
I 3-4 latki:
Miejsce I Aleksander Magda
Miejsce II Dagmara Noworolnik
Miejsce III Amelia Wiercioch, Izabela Zawitkowska
Wyróżnienie: Zofia Zachwieja

II 5-6 latki:
Miejsce I Matylda Słabiak
Miejsce II Lena Koterba
Miejsce III Kinga Szołtysik
Wyróżnienie: Karol Kędzior

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, medale pa-
triotyczne oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy wszystkim 
laureatom. 

K.W.
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Podróże małe i duże

Krajobrazy Toskanii
Naszą włoską przygodę zaczynamy od toskańskich krajobra-

zów! Bo przecież Toskania to przede wszystkim te piękne krajo-
brazy. Sięgające horyzontu wzgórza, które przeplatając się mie-
dzy sobą, płyną niczym fala na lekko wzburzonym morzu. To 
poupychane do ostatniego wolnego miejsca kamienne miasteczka, 
górujące na tych właśnie wzgórzach, strzegące od setek lat tych 
pięknych widoków. To winnice i gaje oliwne tchnące zielone życie 
w te brązowo- szare zabudowania, wypalone przez słońce, które 
większą cześć roku przyświeca tu niemiłosiernie.  

Ach ta Toskania! Spędziliśmy tutaj tydzień istnie jesienny. Nie 
zabrakło i słońca, i deszczu, i takich burzy jakich jeszcze w Szwaj-
carii nie przeżyliśmy. Jednak gdy myślimy o gorących Włoszech, 
to ostatni tydzień września wcale szczególnie nas nie rozpiesz-
czał. Dał nam jednak na tyle możliwości, że to co najpiękniejsze 
udało się nam zobaczyć w pełnym słońcu. Były też dni, gdzie cie-
szyliśmy się tylko naszą toskańską willą i po prostu… zajadaliśmy 
się przepyszną pizzą!

Naszą Toskanię, którą zwiedziliśmy podzielimy na dwa re-
giony. Pierwszy z nich to Crete Senesi, czyli z grubsza… region 
księżycowy. To właśnie tutaj znajduje się jedyna we Włoszech pu-
stynia – Deserto di Accona. To kawałek Toskanii jałowy i często 
bezdrzewny. Królują tu odcienie brązu, które teraz jesienią jeszcze 
bardziej dają o sobie znać. I temu właśnie miejscu poświęciliśmy 
większość czasu. Drugi region to dolina Val d’Orcia – zielona 
kraina pełna winorośli i drzewek oliwnych. A więc przed nami 
miejsca, do których dotarliśmy!

Agriturismo Baccoleno
Zaczynamy chyba od jednego z najbardziej znanych punk-

tów widokowych w Toskanii. Oczywiście nie trzeba wspominać, 
że pierwsze co powinno nam się jeszcze z Toskanią kojarzyć to 
drzewa cyprysowe. I właśnie cała heca zwiedzania tego regionu 
to przede wszystkim podążanie za najładniejszymi i najpiękniej 
położonymi gospodarstwami agroturystycznymi, które obsadzo-
ne są tymi drzewami. A ściślej mówiąc - droga dojazdowa do 
owych zabudowań. Jeszcze lepiej jak będzie pełna zakrętasów i 
zygzaków, i najlepiej dorodnych już roślin. Cudo. Takim właśnie 
miejscem jest Agriturismo Baccoleno i trudno się nam z tym nie 

zgodzić, bo jest to rzeczywiście jedno z lepszych miejsc i na pew-
no jest też miejscem bardzo fotogenicznym. Polecamy!

Site Transitoire
Ten słynny monument znajduje się niedaleko powyższej agro-

turystyki, między miasteczkami Mucigliani i Leonina. Wykonany 
w 1993r. przez artystę Jeana Paula Philippe’a, to pomnik składa-
jący się z krzesła, stołu i okna na… cały świat. Choć mieliśmy 
większe nadzieje, co do wyglądu samego pomnika (ściślej mówiąc 
jego wielkości), to jednak miejsce to broni się równie pięknymi 
widokami, jakie roztaczają się ze wzgórza, na którym znajduje 
się owa rzeźba (tu też myśleliśmy, że jednak wzgórze będzie tro-
chę większe). Dojazd do niego jest również interesujący, ponieważ 
mamy możliwość przejechania się szutrową aleją cyprysową! Par-
kujemy pojazd pod hotelem- restauracją i ostatnie parę metrów 
udajemy się na nogach, a Czarek dumnie jedzie na swojej tereno-
wej hulajnodze, aby w drodze powrotnej wykonać zjazd prawie 
down-hillowy… Prawie.

Opactwo Abazzia di Monte Oliveto Maggiore
Pierwszy rzut oka na opactwo puszczamy z maleńkiego, ale 

przepięknego kamiennego miasteczka Chiusure. O tej porze roku, 
poza sezonem, parking pod opactwem jest darmowy, szlabany 
pozostają podniesione. Działa tutaj restauracja, do której co rusz 
przyjeżdżają goście. Opactwo ma wyznaczone godziny zwiedza-
nia, a my się w te godziny nie wstrzelamy. Pozostaje nam przejście 
się po udostępnionych ogrodach oraz zobaczenie murów z bliska. 

Strada di Valoresi
Tą kolejną cyprysową drogę oglądamy prawie tylko z okien 

samochodu. Co prawda można zatrzymać się na parkingu przy 
restauracji Dopolavoro La Foce i stamtąd podziwiać ten kolejny 
zygzak, ale jest on trochę w oddali. Podjeżdżamy samochodem, 
więc jeszcze bliżej tej drogi, i próbujemy cyknąć fotkę. Perspekty-
wa jest już gorsza ale miejsce zaliczone!

Abbazia di San Galgano
Te ruiny gotyckiej katedry zwiedzamy będąc w pobliżu term 

Bagni di Petriolo. Opactwo, niegdyś klasztor cystersów, jest prze-
ogromne, postawione w szczerym polu, co jeszcze potęguje jego 
wyniosłość. W burzowe dni czy o zmierzchu na pewno nie braku-
je tam dreszczyku emocji. Ruiny są otwarte dla zwiedzających za 
drobną opłatą. Nieopodal tej licznie odwiedzanej atrakcji znajduje 
się restauracja z dużym parkingiem a my trafiamy dokładnie na 

zlot starych citroenów i peugeotów zorganizo-
wany właśnie w tym miejscu! Oglądamy!

Droga Gladiatora
Oczywiście odwiedziliśmy też słynne miej-

sce, gdzie rozgrywały się sceny z filmu „Gla-
diator”. Auto zaparkowaliśmy pod malutkim 
kościółkiem, gdzie na łące na rozłożonych ko-
cach piknikowali ludzie. Udaliśmy się ścieżką 
w dół pola, gdzie już po krótkiej chwili ukazał 
się nam widok wąskiej drogi do sporo od nas 
oddalonego gospodarstwa Agriturismo Ter-
rapille. Wielkiego Wow nie było, bo widzie-
liśmy już piękniejsze toskańskie krajobrazy… 
ale kultowe miejsce dla wielu kinomaniaków 
uznajemy za zaliczone!

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

Agriturismo Baccoleno
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Barwne podsadki 
- niby kwiaty - poinsettii

Dzieje tej rośli-

ny oraz człowie-

ka, od którego 

nazwiska pochodzi jej 

popularna nazwa są 

doprawdy interesujące 

i zasługują na przy-

pomnienie, zwłaszcza 

w okresie bożonaro-

dzeniowym. Oto wilczomlecz nadobny 

inaczej wilczomlecz piękny, czyli Eu-

phorbia pulcherrima z rodziny wilczo-

mleczowatych (Euphorbiaceae). Roślina 

ta została opisana jako nowy gatunek w 

1834 r. przez niemieckiego badacza Jo-

hanna Friedricha Klotzscha, aczkolwiek 

podobno jej okazy zebrali uczestnicy 

meksykańskiej ekspedycji Aleksandra 

von Humboldta już w 1803 lub 1804 r. 

Również jeszcze przed naukowym 

opisaniem i nazwaniem wilczomlecza 

nadobnego pewien człowiek, zauroczony 

jego wyglądem przyczynił się do wręcz 

niesłychanego spopularyzowania tego 

gatunku najpierw, a może lepiej powie-

dzieć, szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Nazywał się Joel Roberts Poinsett (1779-1851), uczony, podróżnik, 

polityk i dyplomata, a także botanik amator i zapalony ogrodnik. 

On to, gdy w latach 20. XIX w. pełnił funkcję ambasadora USA w 

Meksyku, ujrzał niedaleko Taxco de Alarcón, w południowej czę-

ści kraju, nieznaną sobie roślinę. Nazywana przez miejscowych 

Flor de Nochebuena (kwiatem dobrej nocy) lub kwiatem wigilij-

nym, mocno go zaintrygowała i zachwyciła ponieważ „zakwitała” 

na czerwono przed Bożym Narodzeniem. Nic dziwnego, że zapra-

gnął mieć ją u siebie. Niezwłocznie przesłał żywe okazy do swego 

ogrodu na farmie w Charleston, w Południowej Karolinie w USA. 

Rośliny zadomowiły się tam znakomicie! Rozdawane potem 

przyjaciołom  przesyłane do ogrodów botanicznych, zdobywały 

coraz większą popularność, jako ozdobne. Na szersze wody ga-

tunek ten wypłynął podczas wystawy kwiatów w Filadelfii w 

1829 r. Znany  wówczas pod nazwą Euphorbia poinsettia, którą 

nadał mu dla upamiętnienia Poinsetta, Robert Buist (1805-1880), 

ogrodnik szkocki, przebywający akurat w USA, stał się wówczas 

jedną z największych atrakcji wystawy. Jednakże nazwa Buista 

bywała najczęściej skracana i – zwłaszcza w krajach anglojęzycz-

nych – wilczomlecz nazywano po prostu poinsettią (nawiasem 

mówiąc, jedna z jaszczurek meksykań-

skich nosi nazw - Sceloporus poinsettii). 

Jej propagator nawet sobie nie wyobrażał 

co zapoczątkował! Poinsettia stała się w 

Ameryce rośliną masowo uprawianą i 

kupowaną. Powstał ogromny przemysł 

z nią związany, wartości milionów dola-

rów. Co więcej, 12. grudnia, dzień śmier-

ci Joela Robertsa,  został mianowany na-

rodowym dniem poinsettii.

Dzikie poinsettie, rodzime dla Ame-

ryki Centralnej, występują od Meksyku 

po Gwatemalę, na średnich poziomach 

n.p.m., zwykle na zboczach zwróco-

nych ku oceanowi. Populacja rosnąca 

nieco bardziej w głębi lądu, w stanie 

meksykańskim Guerrero, jest uważana 

za przodka większości populacji upraw-

nych. Poinsettia była uprawiana już przez 

Azteków i stosowana w ich tradycyjnej 

medycynie. Są to krzewy lub małe drze-

wa od 60 cm do 4 m wysokości, rosnące 

bardzo szybko. Swoją sławę wcale nie 

zawdzięczają niepozornym kwiatom, ale 

okalającym je - jak rozeta - szczytowym 

8-10 liściom podkwiatostanowym, tzw. podsadkom, które prze-

barwiają się intensywnie na czerwono lub różowo. Stanowią one 

nie tylko o walorach ozdobnych tej rośliny, ale dodatkowo pełnią 

funkcję powabni dla owadów. 

Poinsettia jest w USA i w wielu innych krajach, niemal obo-

wiązkową dekoracją świąteczną. Legenda meksykańska z XVI w. 

mówi o dziewczynce Pepicie lub Marii, zbyt biednej, aby złożyć 

Dzieciątku jakiś drogi dar na Boże Narodzenie. Anioł stróż  na-

mówił ją, aby zebrała po prostu zwykłe ziele przydrożne i poło-

żyła na kościelnym ołtarzu. Gdy to zrobiła niepozorny chwast za-

mienił się w piękną, ozdobną roślinę.  

Pozostaje więc sobie i Państwu życzyć, aby i 

nasze podarunki świąteczne, jakie wtedy sobie 

przekazujemy, w postaci dobrych słów i myśli, 

zakwitały najwspanialszymi kwiatami dobra, 

piękna i prawdy. 

Kwiat dobrej nocy
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Anna Malinowska 
TPSP Jedni przychodzą, 

drudzy odchodzą
Ten tytuł sugeruje, że wciąż tkwimy w koło-

wrotku przemian, tak jak w cyklach przyrody, 
tak jak w codziennym przemijaniu. Listopadowe 
nastroje sprzyjają zadumie i refleksji związanej 
ze zmierzchem kolorowej jesieni w obliczu zbli-

żającej się zimy. Nie wszystkie nastroje na szczęście są chłodne 
i smutne, chociaż każde ciche odejście w zapomnienie naszych 
twórców, poprzez zaniechanie uczestnictwa, opuszczenie szere-
gów TPSP związane ze zmianą życiowych planów trochę smuci, 
to jednak są również chwile radosne. W działalności TPSP prze-
żyliśmy niedawno takie chwile. Grono artystów amatorów zyska-
ło nowego kolegę. 
Z przyjemnością 
witamy Eugeniusza 
Niebylskiego,  któ-
rego prace prezen-
tujemy w Galerii 
Towarzystwa przy 
ulicy Zdrojowej 2.

Nowo przyjęty 
członek  zaprezen-
tował swoje płasko-
rzeźby, głównie o 
charakterze użytko-
wym, wykonane w 
drewnie lipowym i 
jesionowym i - jak 
sam dodaje - we 
wszelkim drewnie, 
do którego ma do-
stęp w swoich ama-
torskich poszukiwaniach.

Eugeniusz Niebylski,
rodowity szczawniczanin, całe swoje zawodowe życie spędził 

w  rodzinnym mieście, gdzie pracował jako operator koparek. 
Ukończył szkołę samochodową w Nowym Sączu. Zamiłowanie 
do rzeźby odziedziczył po dziadku Szczepaniaku, o przydomku 

,,Siwy”. Dopiero, 
gdy osiągnął wiek 
emerytalny, mógł 
zająć się swoim 
hobby, rzeźbą w 
drewnie. Wyko-
nuje i dekoruje 
przedmioty użyt-
kowe tj. deski do 
krojenia, ramki na 
zdjęcia, lustra oraz 
ozdobne drewnia-
ne płaskorzeźby 
przedstawiające 
zwierzęta (słonie, 
czaple, kota) oraz 
motywy roślinne. 
Próbuje swoich sił 

wykonując płaskorzeźby przedstawiające twarze oraz kompozycje 
roślinne i zwierzęce.

Jego prace można oglądać na stronie internetowej Towarzystwa 
oraz w godzinach otwarcia galerii.

Życzymy naszemu koledze dużo zdrowia i zadowolenia w re-
alizacji nowych artystycznych pomysłów.
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