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Konkursu Palm Wielkanocnych
W tym roku, ze względu na obostrzenia pandemiczne, formuła 

Konkursu Palm Wielkanocnych organizowanego przez Szczaw-
nicką Parafię, Oddział Pieniński Związku Podhalan i Miejski 
Ośrodek Kultury, została dostosowana do ograniczonych możli-
wości. Sam konkurs także został przeprowadzony 28 marca br. w 
rygorze sanitarnym. 

 Jury złożone z członków Związku Podhalan Oddział Pieniń-
ski, w składzie: Elżbieta Wiercioch – prezes, Agnieszka Ciesielka, 
Robert Majerczak, Tomasz Hamerski obradowało dzień później. 
Niezmiernie miło nam ogłosić werdykt Jury.

Palma tradycyjna:
1. Dorota Niezgoda
2. Karolina Niezgoda
3. ex aequo Maria Emilianowicz
          Ksawery Kowalczyk

Palma najwyższa:
1. Wojtuś i Piotr Salamon  - 6,26m
2. Karolina Tokarczyk -  3,74m
3. Kacper Kowalczyk - 2,70

Palma Oryginalna
1. Julia i Filip Plewa
2. Julia Hebda
3. ex aequo Basia Rastute
          Oliwier Dyda

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przyznało nagrody dla 
najmłodszej uczestniczki konkursu i najmłodszego uczestnika. 
Otrzymali je:

Maria Emilianowicz 10 miesięcy
Ksawery Kowalczyk 17 miesięcy

Dodatkową nagrodę dla palmy najwyższej ufundowała, jak co 
roku, Pani Krystyna Papież.

Ze względu na sytuację epidemiczną, nie będzie planowanej 
wystawy palm. Nagrody zostały Laureatom wręczone osobiście 
przy odbiorze palm. 

Bardzo dziękujemy uczestnikom, że pomimo panującej sytu-
acji wzięli udział w naszym konkursie. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
organizatorzy

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE  
PUBLICZNE W SZCZAWNICY

Święta Wielkanocne w życiu naszego 
przedszkola to czas poznawania polskich 
tradycji ludowych, malowanie pisanek oraz 
wykonanie palm. 

W tym roku, w naszym przedszkolu zor-
ganizowany został konkurs plastyczny pod 
hasłem ,,PISANKA  WIELKANOCNA’’.

Celem konkursu było kultywowanie tra-
dycji i zwyczajów związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi, rozwijanie wyobraźni i 
pomysłowości dzieci, wspieranie ich twór-
czości oraz wyrabianie poczucia estetyki. 
Chętne dzieci wykonały przepiękne prace 
plastyczne. Były pisanki przestrzenne, de-
korowane sznurkiem, bibułkami, wycinan-
kami z kolorowego papieru, a także prace 
płaskie- malowane farbami, wyklejane 
kolorowym makaronem i różnego rodzaju 
błyskotkami. Wszystkie przepiękne. Pra-
ce konkursowe zostały zaprezentowane na 
wystawie zorganizowanej w naszym przed-
szkolu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
26 marca 2021 r. .Wszystkie dzieci biorą-

ce udział w konkursie otrzymały nagrody 
oraz dyplomy.

Wyniki  konkursu:
W kategorii wiekowej 3-4 latki:
I miejsce - Satała Wiktor, 
         Noworolnik Dagmara
II miejsce - Ujwary Antoni, 
                    Wiercioch Maria, 
                    Zachwieja Zofia
III miejsce - Wiśniewski Oskar, 
            Zachwieja Marlena, 
            Dominik Anna

W kategorii wiekowej 5-6 latki:
I miejsce -  Porowska Nadia
II miejsce -  Magdziak Diana, 
           Rastytute Barbara
III miejsce - Czaja Dominik, 
            Zaród Hanna
Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia:
Zachwieja Piotr
Zarotyński  Konrad
Zadworna Zoja
Pyzowski Wiktor
Niezgoda Aleksander
Różycki Jan

Tobiasz Weronika
Beardmore Emilia
Bieniek Dawid
Bańkosz Zofia
Pałka Filip
Niezgoda Dorota
Niezgoda Amelia
Piszczek Filip
Jasiurkowska Alicja
Wawrzczak Natalia
Dulak Liliana
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 

konkursu i dziękujemy dzieciom biorącym 
udział w konkursie za ogromne zaangażo-
wanie i twórczą pracę.

                                                                                                 BN
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Tablice Szalayowskie reaktywacja
(Rozmowa z p. Michałem Polaczykiem Koncolem i dyrektorem 

MOKu – Krzysztofem Czają)

- Dlaczego zainteresował się Pan teraz tematyką godeł Szalay-
owskich na tyle, by w Internecie zaapelować do szczawniczan o 
powrót do tej tradycji?

Michał Polaczyk Koncol - Nie stworzyłem niczego nowego. 
Wieszanie godeł na domach wymyślił XIX. wieczny właściciel 
Uzdrowiska Szczawnica Józef Szalay i ta jego idea patronuje na-
szemu miastu około 200 lat. Powodem bezpośrednim na pewno 
była chęć posiadania takiego godła na własnym domu. Sam po-
mysł w mojej głowie zaświtał rok temu i już wtedy udałem się 
do sekretarza miasta p. Tomasza Ciesielki, by dowiedzieć się, czy 
mogę się o nie ubiegać i jakie procedury miałbym przejść. Nie-
stety, pandemia wstrzymała moje działania. Minął rok i stwier-
dziłem, że mimo wszystko trzeba sprawę kontynuować, bo jest 
tego warta. Wiedziałem, że samemu będzie mi ciężko, więc za-
sięgnąłem opinii moich kolegów, przyjaciół czy i oni byliby chętni 
na postaranie się o takie godło, bo wiadomo, że w grupie raźniej. 
A i proceduralnie będzie łatwiej – Kapituła nadawania godeł nie 
zbierze się dla jednej osoby, a dla kilku już  - tak. Miałem potwier-
dzenie od kilku chętnych osób. Pomyślałem, że trzeba sprawę 
nagłośnić szerzej i zapytać szczawniczan nie tylko bezpośrednio 
mi znanych, co o tym sądzą. Odzew na portalu społecznościo-
wym odbił się bardzo szerokim echem. Otrzymałem wiele bardzo 
miłych komentarzy, zachęcających mnie do dalszego działania. 
Ogólnie, wszyscy byli – za; nie spotkałem się z negatywną opinią. 

- Czy pragnął Pan strać się o już istniejącą tablicę, czy też miał 
Pan pomysł na własną?

M.P.K. – Ja, podobnie jak i wielu mieszkańców, wywodzę się 
z rodu szczawnickiego, o bardzo długoletniej i bogatej historii. 
Pochodzę z rodziny Polaczyków Koncoli z Barychowa, a moim 
pradziadkiem był znany szczawnicki poeta ludowy, regionalista i 
społecznik – Jan Polaczyk. Wymyśliłem więc sobie godło, które 
pasuje do historii mojej rodziny i miejsca, gdzie mieszkam. Teren, 
na którym wybudowałem sobie dom, położony jest w Szczawnicy 
Wyżnej – „na wyśnim końcu”, jak się u nas mówi,  na naszych 
dawnych, rodowych rolach, usytuowanych „za kapliczką”. Tam, 
jako dziecko jeździłem do prac polowych, więc pomyślałem, że 
idealnym godłem dla nas byłaby tablica „Pod kapliczką”. Zapew-
ne inne rodziny w swojej własnej historii i tradycji mogłyby wska-
zać na podobne powiązania z miejscem, zwierzęciem, rośliną czy 
przedmiotem czyli z idealnym malunkiem pasującym na rodowe 
godło. Zresztą bardzo często od tablic pochodziły przydomki 
konkretnych osób, czy rodzin, np. mówiło się Wicek spod jabłka, 
czy Jasiek spod siekierek albo Marysia spod węża. Łatwiej nam, 
szczawniczanom, było się wtedy rozeznać o kogo, noszącego po-
pularne nazwisko Węglarz, Mastalski czy Zachwieja – chodzi. 

- Jakie były Pana dalsze kroki po zamieszczeniu postu na por-
talu społecznościowym?

M.P.K. - Pozytywny odzew skłonił mnie do zwrócenia się do 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Krzysztofa Czai o rozpo-
częcie wspólnych działań. Pamiętałem, że to właśnie MOK orga-
nizował ostatni projekt renowacji godeł Szalayowskich.

- Panie dyrektorze, w MOKu do tej pory znajduje się sporo ta-
blic pozostałych po wspomnianym projekcie. Czemu aż tyle? 

Krzysztof Czaja - Początkowo, jak przeglądaliśmy te godła, 
myśleliśmy, że większość będzie do rozdania. Okazało się, że nie 
jest to takie proste, ponieważ niemal każde z tych godeł ma jakąś 

swoją historię i jest przypisane do miejsca albo konkretnej rodzi-
ny. I nie możemy go tak po prostu przekazać przypadkowym oso-
bom, bo byłoby to niestosowne. Takich „wolnych” tablic mamy 
może z pięć, natomiast reszta wymaga dalszych prac i pełnego 
rozeznania, komu można by było ją dać. Może to być albo rodzina, 
która ma pewną tradycję związaną z tym godłem, albo dom, bądź 
miejsce, na którym to godło było wcześniej. Jeżeli nie będziemy w 
stanie znaleźć takich osób czy takich miejsc, to takie godło trafi, 
wg Regulaminu przyznawania godeł, do Muzeum Pienińskiego. 

- Czy MOK ma pomysł, jak tę inicjatywę oddolnie zapoczątko-
waną przez pana Michała Polaczyka kontynuować?

K.C. – Najpierw należy zapoznać się z Regulaminem przy-
znawania godeł, znajdującym się na naszej stronie internetowej. 
Jeżeli stwierdzimy, że możemy aplikować o otrzymanie godła, tj.: 
wynajmujemy kwatery, prowadzimy działalność gastronomiczną,  
bądź mieszkamy w domu, w którym było kiedyś godło, mamy 
zasługi dla Miasta i Gminy Szczawnica, czy jesteśmy osobami 
szczególnie dbającymi o wizerunek swojej posesji co przysługu-
je się promocji miasta, to należy pobrać ze strony internetowej 
MOKu: www.mokszczawnica.pl  wniosek, wypełnić go i przesłać 
do nas do ośrodka kultury. Wniosek będzie rozpatrywany na ze-
braniu Kapituły, które w tym roku planujemy zorganizować na 
przełomie maja, czerwca.

M.P.K. – wnioskodawca, który stwierdzi, że może starać się 
o nowe godło, musi mieć swój pomysł na jego wygląd i świado-
mość, że godło wykona na własny koszt, zgodnie z wytycznymi, 
tzn. na drewnianej desce o odpowiednich wymiarach, bo projekt 
realizowany przez MOK w latach 2008-2010, który finansował to 
przedsięwzięcie, został już zakończony. 

K.C. – we wniosku należy zaproponować, jakie godło wnio-
skodawca pragnąłby mieć, przy czym musi to być propozycja 
z kręgu:  ludzie, zwierzęta, rośliny, symbole kultu religijnego, 
zjawiska atmosferyczne, przedmioty,  ale tradycyjne, związane 
kulturowo ze Szczawnicą. Zachęcamy bardzo, by składać takie 
wnioski, nie zniechęcać się, jeżeli nie spełniamy wszystkich wy-
mogów, bo i tak głos decydujący będzie mieć Kapituła. A przez to 
ta piękna tradycja Szlak godeł Szalayowskich - będąca unikatem 
na skalę kraju - będzie kultywowana! Mamy zamiar zrobić pełną 
dokumentację istniejących godeł, przejrzeć ich historię, przepro-
wadzić wywiady z osobami, które godła posiadają i wiedzą cokol-
wiek na ten temat. Chcemy stworzyć kompendium wiedzy na ten 
temat. I udostępnić to w Internecie, tworząc stronę Szlak godeł 
Szalayowskich.

M.P.K. – Pragnę podziękować ze swej strony wszystkim, któ-
rzy dołączyli do nas oraz wykazali zainteresowanie tematem wie-
szania godeł na swoich domach.

Rozmawiała Alina Lelito
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23 marca - Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

We wtorek 23 marca, Burmistrz 
- Grzegorz Niezgoda, Sekretarz 
- Tomasz Ciesielka, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy - Kazimierz Zachwieja oraz 
Dyrektor MOK - Krzysztof Czaja 
złożyli symboliczne wiązanki pod 
tablicą upamiętniającą  János’a Es-
terházy’ego, bohatera węgierskiego i 
działacza politycznego. Esterházy w 
czasie II Wojny Światowej pomagał 
Czechom, Słowakom i Żydom, orga-
nizował również przerzut polskich 
żołnierzy na Węgry. Drugą postacią 
godną komemoracji jest Józef Sza-
lay, Węgier z pochodzenia, któremu 
Szczawnica zawdzięcza doprowa-
dzenie kurortu do kwitnącego stanu 
i wypromowanie jej na całą Polskę.  
 
Warto podkreślić, iż deklaracja 
o ustanowieniu 23 marca Dniem 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zo-
stała przyjęta 12 marca 2007 r. na 
mocy jednomyślnej decyzji wszyst-
kich członków Parlamentu Węgier. 
Cztery dni później, 16 marca 2007 r. 
taką uchwałę przez aklamację pod-
jął Sejm RP. Od tego czasu co roku 
miasta Polski i Węgier są naprze-
miennie gospodarzami święta przy-
jaźni pomiędzy naszymi krajami.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA  
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

     RLKP.7011.5.2021.GCz     Szczawnica, 31.03.2021r.

Sz. P. Witold Kozłowski  
Marszałek Województwa Małopolskiego  

31-156 Kraków , ul. Basztowa 22 

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na pismo znak sprawy: ZDW/PW/2021/1361/D1-6/IW z dnia 25.02.2021 w sprawie poprawy dostępności dro-
gowej oraz bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin chciałbym 
podziękować za zainteresowanie jakże ważnym dla Szczawnicy jako uzdrowiska problemem oraz wyrazić wdzięczność za zaanga-
żowanie się Pana osoby w redukcję utrudnień komunikacyjnych wynikających z istniejącego połączenia drogowego w miejscu 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW969 z drogą powiatową K1636 w miejscowości Krościenko n/D.

Częste problemy wynikające z konstrukcji ronda zostały już i tak mocno wyeliminowane poprzez ostatnią przebudowę tego 
skrzyżowania co w efekcie zaowocowało skróceniem korka oczekujących samochodów. Zrealizowana przebudowa ronda w 
częściowym zakresie jaki został przedstawiany na serii spotkań z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, pozwolił ograniczyć 
problem, który dotyczy nas wszystkich. Niemniej jednak problem pozostaje i cieszę się, że nie jest obojętny dla władz samorządowych 
województwa.

Z uwagi na charakterystykę terenu, możliwości urbanistyczne oraz istniejącą sieć dróg i towarzyszącą im infrastrukturę przy pla-
nowaniu zamierzenia inwestycyjnego, jakim byłoby połączenie drogowe pomiędzy Szczawnicą i Jazowskiem, jako Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica chciałbym poddać pod rozwagę następujące kwestie:

- Przygotowanie połączenia drogowego pomiędzy Szczawnicą a Jazowskiem wiąże się ze zwiększeniem intensywności ruchu 
drogowego w tym regionie, wymaga to również dostosowania infrastruktury drogowej w obrębie drogi powiatowej, w ciągu której 
borykamy się również z utrudnieniami. W obrębie tej drogi mowa jest o potrzebie przebudowy mostu Św. Jana w ciągu ulicy Szalaya 
i Szlachtowskiej na potoku Grajcarek, likwidacji przewężenia w ciągu ulicy Szlachtowskiej, która może się wiązać z wyburzeniami 
budynków prywatnych. Kolejnym problemem jest komunikacja piesza w kontekście tak gęstej i zwartej zabudowy jednostronnej w ul. 
Szlachtowskiej, gdzie przewidzieć należy również budowę chodnika po stronie zabudowań, którego obecnie brak.

- Dostosowanie przepustowości obecnych dróg gminnych. Niezbędnym wydaje się rozważyć przebudowę ulic: Sopotnicka, Kunie, 
Partyzantów. W tych miejscach z całą pewnością konieczna będzie stabilizacja osuwiska w ul. Kunie, które systematycznie się 
odnawia oraz zapewnienie ruchu pieszych w odpowiednim zakresie, ponieważ w chwili obecnej jest to teren rekreacyjny, stanowiący 
swoistą atrakcję turystyczną, poprzez walory przyrodniczo-widokowe (wodospad Zaskalnik oraz Popradzki Park Krajobrazowy).

- Proponowane połączenie drogowe pomiędzy naszym Miastem a Jazowskiem to także trasa wzdłuż potoku Sopotnickiego i w 
obrębie jego zlewni, z której to bezpośrednio są zasilane ujęcia wody pitnej, zaopatrujące wodociąg zbiorczy dla Miasta i Gminy 
Szczawnica. Przy inwestycji drogowej w tak ogromnym zakresie ufam, iż problem w ciągłości dostaw wody i jakości tych dostaw, 
który rozwiązaliśmy w latach 2009-2012, nadal nie będzie nas dotyczył. Obecnie nasza technologia uzdatniania wody przewiduje 
jedynie zapewnienie niezbędnych parametrów wody pod względem ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych (mętność - koagu-
lacja) oraz biologicznych naturalnych (redukowanych poprzez dawkę chloru oraz dezynfekcję UV). Teraźniejszy system uzdatniania, 
niestety nie przewiduje uzdatniani wody z zanieczyszczeń pochodzących z odpływu wód z dróg.

Reasumując, powyższe takie rozwiązanie niesie za sobą zmianę charakteru naszego Miasta ze spokojnej miejscowości uzdrowi-
skowej w miejscowość tranzytową. Jest to problem, który z pewnością podniesie społeczność Miasta i Gminy Szczawnica, a także 
tysiące odwiedzających nas kuracjuszy i turystów. Jako Włodarz Miasta chciałbym uspokojenia ruchu drogowego, spowodowania 
aby stał się bardzie laminarny, zwłaszcza w jego centrum, dlatego też proponuję rozważenie innych możliwości rozwiązania problemu 
wykonania drogi alternatywnej, w formie obwodnicy naszej miejscowości i tym samym rezygnacji z wykorzystania dróg gmin-
nych, a także drogi powiatowej, jako dróg stanowiących drogi tranzytowe. Obecna propozycja wiąże się ze znacznym zwiększeniem 
ruchu zarówno w Szczawnicy Wyżnej, ale też i w ścisłym centrum naszego uzdrowiska.

Zdając sobie sprawę z wagi utrudnień przy planowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, jakie wyżej wymieniłem, mam 
świadomość możliwości, jakimi dysponuje nasz samorząd i tym samym cieszę się z szansy uczestniczenia w procesie rozwiązywa-

nia tego problemu wspólnie z Panem. Jestem pełen nadziei, że współpra-
ca nad rozwiązaniem problemu komunikacyjnego w obrębie Szczawnicy, 
przyniesie oczekiwane przez wszystkich efekty.

Problem ten jest niezwykle istotny dla mieszkańców Szczawnicy, dla-
tego proszę o uwzględnienie powyższych kwestii oraz liczę i deklaruję 
współpracę na każdym etapie przygotowywania inwestycji, zarówno w 
temacie obwodnicy, która uważam jest niezbędna dla dalszego połączenia 
naszej miejscowości z Jazowskiem, jak i uspokojenia ruchu drogowego 
w centrum naszego uzdrowiska.

Odpowiedź MiG Szczawnica na propozycję Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przystąpienia do przygoto-
wania studium uwarunkowań dla realizacji w przyszłości inwestycji polegającej na budowie alternatywnej drogi wyjazdowej ze 
Szczawnicy przez Przysłop - Obidzę i Jazowsko.
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Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwięk- sz en iu 

środków na realizację programu grantowego pn. Małopolska Ta rcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Pla- c ó w e k 
Oświatowych. 

Miasto i Gmina Szczawnica uzyskała grant w wysokości 
74.999,99 zł, z listy rezerwowej zostaliśmy dodani do listy wnio- s k ó w 
kwalifikujących się do dofinansowania. 

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycz- nych w 
szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego u m o ż -
liwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skut- k a m i 
COVID-19. 

Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca na jedną szkołę wynosi 25.000,00 PLN. 
Działaniami programu zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Szczawnica. 

Program realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cy-
fryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Ma-
łopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ponownie został złożony wniosek 
o udzielenie pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
z terenu województwa małopolskiego 
podejmujących prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkowych kapliczkach położo-
nych na obszarze województwa mało-
polskiego na „Remont przydrożnej ka-
pliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w 
Jaworkach-etap I”. Wnioskowana kwo-
ta pomocy finansowej z budżetu woje-
wództwa małopolskiego 24 959,27 zł.

W poprzednim roku konkurs został 
odwołany przez Urząd Marszałkowski 
z uwagi na niezbędne oszczędności 
związane z pandemią koronawirusa.

W ramach przypomnienia historii 
- Kapliczka domkowa- ludowa archi-
tektura rusnacką. Według informacji 
księdza Hury powstanie kapliczki po-
winno mieć miejsce w okresie przed 
rokiem 1850. Takie datowanie potwier-
dza schematyzm diecezji tarnowskiej z 
1983 roku, gdzie czas budowy kaplicz-
ki określono na I połowę XIX wieku. 
Tymczasem Ksiądz Zbigniew Kołodziej 
potwierdził ,że kapliczka została posta-
wiona przez rodzinę Burciów fundacja 
ta miała miejsce w 1929 roku i jest to 
właściwa data jej powstania. Przyczyna 
fundacji kapliczki nie jest jasna. Za-
chował się zapis ,że kapliczkę posta-
wiono przy „ cudownym” źródle, dziś 
nieistniejącym, z którego woda miała 
właściwości lecznicze. Według innej 
wersji kapliczka powstała jako wotum 
dziękczynne za uratowanie gruntu od 
zabrania przez powódź. Również poja-
wiają się zapisy, że powstała ona jako 
kapliczka graniczna, wyznaczająca po-
czątek wsi, albo też, że zbudowano ją w 
intencji powstrzymania epidemii chole-
ry lub w ramach rywalizacji z osiedlem 
Hromczakówka.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkań-
com, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa 
się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
NSP 2021, który potrwa do 30 września 2021 r.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązko-
wy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględ-
nej ochronie na zasadach określonych w art. 10 usta-
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Podstawową metodą udziału w NSP 2021 jest 
samospis internetowy, który polega na samodziel-
nym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu 
mobilnym formularza spisowego, dostępnego na ofi-
cjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod 
adresem spis.gov.pl. 

Został również umożliwiony Państwu telefonicz-
ny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo 
spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. 

Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo 
również skorzystać ze stanowiska komputerowego 
przygotowanego do samospisu dla mieszkańców 
Miasta i Gminny Szczawnica w Urzędzie Miasta i 
Gminy. Stanowisko to będzie Państwu udostępnione 
niezwłocznei po otwarciu Urzędu dla klientów.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodziel-
nie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych 
jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

• wywiadu telefonicznego,
• wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na 

to sytuacja epidemiczna.

Od dnia 04 maja 2021 r. na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica rozpoczną pracę rachmistrzowie 
spisowi, którzy będą spisywać przypisane im osoby 
pod danym adresem metodą spisu bezpośredniego (o 
ile pozwolą na to warunki epidemiczne) lub telefo-
nicznie.

Każdy rachmistrz wyposażony będzie w identy-
fikator ze zdjęciem oraz urządzenie mobilne wypo-
sażone w aplikację do przeprowadzenia spisu. Dane 
identyfikacyjne rachmistrza będzie można potwier-
dzić w razie jakichkolwiek wątpliwości w Gminnym 
Biurze Spisowym z siedzibą w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica pod nr telefonu 18 262 22 03 wew 
27 lub 23.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz proce-
dury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez 
statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gro-
madzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od 
respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – 
będą należycie i starannie zabezpieczone. 

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Pań-
stwo uzyskać  na stronie internetowej spis.gov.pl lub 
dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc 
osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim oto-
czeniu, jak również do włączenia się w upowszech-
nianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie in-
formacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób 
nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI !
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„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe” 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” 
 

DEKALOG ANTYSMOGOWY: 
1. Dbaj o dobro wspólne- czyste powietrze i środowisko. Powietrze nie zna granic, a nasza planeta to 

wspólny dom dla wszystkich. 
2. Gdy zatruwasz świat czynisz zło - każdy zły czyn niesie konsekwencje dla Ciebie i innych. Dbaj o 

czystość sumienia. Unikaj grzechów ekologicznych. 
3. Ograniczaj korzystanie z węgla - jedynie stosując ekologiczne metody ogrzewana swojego domu, 

możesz zapewnić poprawę stanu powietrza dla swoich bliskich. 
4. Inwestuj w nowoczesne technologie-dzięki zastosowaniu odnawialnych źrodeł energii i ociepleniu 

domu, ograniczasz zużycie energii. 
5. Wymieniaj oświetlenie na ekologiczne wymieniajac tradycyjne żarówki na halogenowe, świetlówki 

typu lub LED-y, ograniczasz zużycie prądu o ok 62% 
6. Ograniczaj korzystanie z samochodu - korzystając np. z roweru lub komunikacji zbiorowej  ograniczasz 

emisję spalin do środowiska. 
7. Oszczędzaj zużycie ciepła tylko w pomieszczeniach, w których przebywają wspołmieszkańcy. 
8. Bierz aktywny udział w akcajch ekologicznych - budujesz w ten sposób odpowiedzialną postawę i 

przekazujesz ją następnym pokoleniom, które będą mogły lepiej dbać o pozostawione im środowisko. 
9. Nie bądź obojętny - widząc że ktoś spala śmieci, wywozi je do lasu lub w inny sposób łamie prawo, 

interweniuj zgłaszając to odpowiednim służbom. Dbasz w ten sposób o wspólny interes społeczny i 
stan środowiska. 

10. Wspieraj sasiadów i rodzinę pomocnymi radami - doradzając w sprawach wymiany kotła na 
ekologiczny, czy docieplenie domu, pomagasz przyspieszyć poprawę stanu powietrza. 

 
NIE CZEKAJ ZGŁOŚ SIĘ – WYMIEŃ PIEC! 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 
pokój 206 tel. 182622203 w 35 

Istnieje możliwość wymiany na piec V klasy 
spełniających wymagania Ekoprojektu 
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Trzecie szkolenie, a zarazem ostat-
nie z cyklu miało miejsce w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym, szkolenie było 
prowadzone przez wykwalifikowanego 
szkoleniowca Panią Annę Świć z firmy 
EduSense S.A., która zaprezentowała 
swój autorski program „Kodowanie na 
dywanie”.

Podczas szkolenia nauczyciele wspól-
nie z prowadzącą pracowali w formie 
warsztatowej, gdzie zostały im przedsta-
wione metody pracy pozwalające mak-
symalnie wykorzystać możliwości maty 
do kodowania w zajęciach dydaktycz-
nych w przedszkolu.

Na efekty szkolenia nie trzeba było 
długo czekać, Nasze Przedszkolaki Cy-
ber Bystrzaki już zdobywają wiedzę z 
zakresu nauki programowania.

Szkolenie i zajęcia odbywają się w ra-
mach realizacji projektu „Przedszkolaki 
Cyber Bystrzaki”. Projekt dofinansowa-
ny przez Fundację BGK w programie 
„Na dobry początek!”

2,5 mln złotych na rozbudowę 
wodociągu w Szlachtowej

Rząd rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorial-
nego. Na dodatkowej liście zadań gminnych do dofinansowania 
znalazło się zadanie Szczawnicy związane z poprawą jakości 
życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę 
istniejącego wodociągu.

Przedmiotem inwestycji jest kolejny etap budowy sieci wo-
dociągowej o łącznej długości 2884 mb. (ul.: Berech, Łemkow-
ska, Jana Pawła II, Sielska, Wspólna, Kąty). Na zadanie zostało 
pozyskane 2,5 mln złotych, a planowany termin realizacji do 
30.06.2022 roku.

Serdecznie podziękowania dla Senatora Jana Hamerskiego za 
zainteresowanie projektem i zaangażowanie w przygotowanie 
wniosku.

Rozpoczęły się pracę nad siłownią na wolnym powietrzu 
przy ścieżce pieszo - rowerowej. Prace te potrwają do 23 kwietnia.

W ramach projektu planowane jest utwardzenie terenu oraz montaż ośmiu 
urządzeń siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powietrzu:

-trenażer nóg- nożyce, 
-trenażer nóg- wyciskanie surfer, 
-wioślarz, 
-ławka skośna, 
-krzesełko do wyciskania podwójne wraz z pylonem, 
-masażysta pleców i bioder podwójne wraz z pylonem, 
-krzesełko do ściągania podwójne wraz z pylonem, 
-montaż jednego stolika na szachy 
-montaż tablicy informacyjnej
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Marzę, by stać się 
prawdziwym muzykiem
(Wywiad z Adasiem Adamczukiem, uczestnikiem IV edycji The 
Voice Kids)

- Adaś, z powodu Twojego udziału w 
IV edycji The Voice Kids poznała Cię 
cała Polska, ale nie jestem pewna czy 
wszyscy znają Cię w Szczawnicy… Opo-
wiedz nam kilka słów o sobie.

Nazywam się Adam Adamczuk, w 
kwietniu br. kończę 16 lat. W zeszłym 
roku ukończyłem Szkołę Podstawo-
wą nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Szczawnicy, obecnie uczę się w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Że-
romskiego w Krościenku n.D., w kla-
sie I, o profilu humanistycznym. Mam 
sześcioro rodzeństwa. Po wyjeździe 
mamy za granicę, od 2018r. opiekuje 
się mną moja dorosła siostra Marzena, 
choć pozostaję w dobrym kontakcie z 
tatą, który jednakże nie był w stanie się 
mną zajmować, ze względów zdrowot-
nych. Marzenka po studiach została w 
Krakowie i tam początkowo pracowała, 
ale przeprowadziła się z powrotem do 
Szczawnicy i tutaj razem mieszkamy.

- Kiedy zainteresowałeś się muzyką?
Wszystko zaczęło się w 2018r. od mojego wyjazdu do siostry 

i starszego o 11 lat brata Krzysia, na weekend. Mieszkali wtedy 
razem w Krakowie. Brat, w mieszkaniu, w bloku, skonstruował 
sobie prowizoryczne studio nagrań, z drewnianych ścianek i wy-
głuszających je pianek. Miał tam mikrofon, stację dźwiękową i 
odpowiednie programy. Krzyś zaproponował mi, żebyśmy razem 
coś nagrali. Początkowo byłem temu przeciwny, ale ostatecznie 
dałem się namówić. Krzysiowi bardzo spodobało  się moje śpie-
wanie, bardziej niż mnie. To brat pierwszy pokazał mi, jak robi się 
muzykę, wskazał najprostsze lekcje z ćwiczeniami do nauki śpie-
wu na YouTube. Spodobało mi się to! Brat dał mi też posłuchać 
piosenek dwóch muzyków, którzy stali się moimi ulubionymi, tj. 
Eda Sheeran’a i Brendona Uriego. Zacząłem ich dużo słuchać i się 
nimi zainspirowałem.

- A nigdy wcześniej nie próbowałeś śpiewać?
Gdy byłem w I klasie podstawówki podobało mi się śpiewanie 

i występowanie na scenie, nie jako cel sam w sobie, ale pewne 
marzenie. Bardzo lubiłem w szkole muzykę i lekcje muzyki. To 
sprawiało mi prawdziwą radość. Pomyślałem sobie wtedy, że gdy-
by kiedyś tak się stało, że znalazłbym się na scenie, to byłoby faj-
nie… Ale wtedy bardziej chciałem zostać youtuberem.

 - Kto jeszcze w Twojej rodzinie zajmował się muzyką?
Głównie brat, który sam śpiewa, rapuje i gra na gitarze. Tata 

w młodości też troche grywał i śpiewał z kolegami, ale nigdy nie 
wyszło to poza zajęcia w wolnym czasie. Tacie gitarę kupiła cio-
cia, a on z kolei, grając czasem przy swoich dzieciach, przekazał 
to zainteresowanie gitarą Krzysiowi. Krzysia właściwie grać na 
gitarze nauczyli jego koledzy, ale w większości był samoukiem. 
Ja po powrocie z Krakowa zacząłem dużo słuchać muzyki i kato-
wać ciocię, z którą wtedy mieszkałem, moim śpiewaniem. Chwy-

ciłem bakcyla. Zacząłem ćwiczyć, śpiewać razem z Sheeranem 
czy z Urie’m. To był trochę błąd z mojej strony, bo codziennie 
śpiewałem z profesjonalistami, sam nie będąc profesjonalistą, co 
na moją psychikę podziałało dołująco; że nie jestem tak dobry jak 
oni… Gdy Marzenka przejęła nade mną opiekę, to zamieszkał z 
nami też Krzyś, który nauczył mnie gry na gitarze. Pokazał mi 
pierwsze akordy do prostej piosenki, a potem podobnie do następ-

nych. Początkowo grałem na starej gita-
rze taty. Siostra dowiedziała się też, że 
w Szczawnicy uczy śpiewać Pani Ewa 
Walkowska i zapisała mnie na lekcje do 
niej. To było to, czego mi brakowało, 
gdy sam losowo wybierałem sobie ćwi-
czenia wokalne z YouTube. Pani Ewa 
ułożyła lekcje specjalnie pod rozwija-
nie konkretnych potrzeb mojego głosu, 
o czym w życiu nie miałbym pojęcia. 
Poza tym, gdy jest nauczyciel, to potra-
fi pokazać jakie błędy się robi i jak je 
poprawić. Do tej pory ćwiczymy razem. 
Pani Ewa jest wyjątkową osobą, którą 
bardzo polubiłem, i z którą mam bardzo 
dobry kontakt. Potrafi ona dotrzeć do 
dzieci i przekazać im swoją wiedzę mu-
zyczną. Jestem jej niezmiernie wdzięcz-
ny za wszystko, czego mnie nauczyła. 

 - Pani Ewa Walkowska założyła ro-
dzaj ogniska muzycznego, które nazywa 
się „Muzyczny Przystanek”. Czy nale-
żałeś do niego?

Tak. Brałem udział w różnych wspólnych występach muzycz-
nych, Pani Ewa sama nam je organizowała i mogliśmy wspólnie 
ćwiczyć, by potem wystąpić na scenie i się z nią oswoić. W ze-
szłym roku brałem też udział w zimowych warsztatach w Mu-
zycznej Owczarni. Było fajnie, świetna atmosfera, a wokalu 
uczyła mnie Justyna Panfilewicz. Jedyne co przeszkadzało mi w 
warsztatach, to mieszkanie i nocowanie w jednym pokoju z dwo-
ma zupełnie obcymi osobami. Nie jestem do tego przystosowany i 
ciężko mi zawierać nowe znajomości z powodu tego, że jestem w 
pewnym stopniu introwertykiem.

- Adaś, a kto Cię namówił do udziału w The Voice Kids?
O The Voice Kids dowiedziałem się po raz pierwszy, gdy słu-

chałem Roksany Węgiel, która wygrała I edycję programu. Mój 
kolega z klasy, Fabian Kurnyta, wziął udział w III edycji tego 
show i przyznam, że podziałało to na mnie bardzo mobilizują-
co. Gdy zobaczyłem, że odniósł pewien sukces i dostał się do 
drużyny Afromental – Tomsona i Barona, pomyślałem, że chyba 
moje umiejętności aż tak bardzo nie odbiegają od jego i może też 
mógłbym spróbować. To była moja samodzielna decyzja, poparta 
motywacją ze strony siostry i brata, by spróbować swoich sił w IV 
edycji TVK, z delikatną namową ze strony Fabiana, z którym na-
dal chodzimy do jednej klasy. Na marginesie, mimo, że obydwaj 
jesteśmy z ,,The Voice Kids”, to nigdy do tej pory nie występowa-
liśmy razem w duecie. Podczas przeglądu Piosenki Świątecznej 
w Szkole Podstawowej nr 1 dwa czy trzy lata temu, wystąpili-
śmy na wspólnej scenie, lecz mieliśmy swoje oddzielne występy. 
Grali z nami moi koledzy i mój nauczyciel muzyki, pan Roman 
Wiercioch. Bardzo chciałem działać w dziedzinie muzycznej pod 
okiem kogoś, kto się na tym zna, a na pewno pan Roman, jako 
osoba wykształcona muzycznie ma tę wiedzę. Dołączyłem do kół-
ka muzycznego, prowadzonego przez niego. Fabian też mi propo-
nował, byśmy nagrali coś razem, choć nie do końca muzycznie 

10  strona

KWIECIEŃ 2021  -  Nr 343 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



jest nam po drodze. Fabian i ja mamy inne gusta muzyczne.

- Jak z dystansu czasu, bo nagrania odbywały się latem, wspo-
minasz swój udział w przesłuchaniach w ciemno do TVK i emocje 
związane z dostaniem się do programu?

Moment przesłuchań w ciemno wspominam bardzo dobrze. W 
ogóle nie spodziewałem sie tego, że odwrócą się trzy fotele. Je-
dyny, większy problem stanowiła konieczność dokonania wyboru 
śpiewanej piosenki z puli zaproponowanej przez organizatorów. 
Miałem za zadanie wybrać 15 piosenek, z których po ocenie profe-
sjonalnych trenerów, na sam koniec wybrano mi jedną. Ostatecz-
nie zaśpiewałem piosenkę „Lost in Japan” z repertuaru Shawna 
Mendesa, której najprawdopodobniej sam nigdy bym nie wybrał. 
Jest ona bardzo rytmiczna, w pewnych fragmentach znajdują się 
szybkie i znaczne przeskoki między dźwiękami i rejestrami, do 
czego nie jestem aż tak przyzwyczajony, samemu najczęściej śpie-
wając ballady. W dodatku tekst utworu jest niezbyt w moim stylu.

Dla mnie najważniejsze w tym programie było nie to, czy się 
dostanę i czy jak najdalej zajdę, tylko to jak ja sam będę o so-
bie myślał, czy wypadłem dobrze, jak będą to komentować tre-
nerzy i jak się przedstawię przed kamerami. W sumie wiem, że 
mogłem zrobić nieskończenie więcej rzeczy lepiej i chętnie bym 
dużo zmienił, ale cieszę się, że ostatecznie odwróciły się wszyst-
kie fotele.

- Jesteś chyba zbyt krytyczny względem siebie, bo zostałeś po-
proszony o zaśpiewanie swojej piosenki, którą wykonałeś z gita-
rą… Więc chyba nie było aż tak źle…

Wiele ludzi mówi mi dużo na temat mojej „błędnej samokry-
tyki”, ale ja sam nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat nic 
więcej poza tym, że jeżeli znajduję się w takich czy podobnych 
sytuacjach, to nie jestem w stanie zmienić tego jak o sobie myślę 
na siłę.

Możliwość zaśpiewania własnej piosenki na pewno z mojej 
perspektywy, była tą najbardziej pozytywną częścią całego wystę-
pu w przesłuchaniach. Cieszę się, że miała ona taki dobry odbiór.

- Odwróciły się wszystkie trenerskie fotele, a ty wybrałeś osta-
tecznie dołączenie do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Dlacze-
go akurat jego?

Początkowo myślałem o wy-
braniu drużyny Afromental, ale 
gdy obejrzałem kilka fragmen-
tów ubiegłej edycji The Voice 
Kids, bardzo spodobało mi się 
zachowanie Dawida Kwiatkow-
skiego, jego spokojne, miłe i 
życzliwe traktowanie ludzi wo-
koło. Poza tym myślę, że Dawid 
zajmuje się gatunkami muzyki 
bardziej zbliżonymi do tych, 
które ja preferuję.

- A jakie masz najmilsze 
wspomnienia związane z udzia-
łem w TVK?

Moje najmilsze wspomnie-
nia, to pierwsze spotkanie z 

Bartkiem Przesmyckim i Kamilem Jachyrą czyli z osobami, z 
którymi ostatecznie byłem w drużynie w Bitwach. Świetnie mi się 
z nimi rozmawiało, gdy wymienialiśmy się informacjami o tym, 
co śpiewamy i co byśmy chcieli wykonywać. Wspólne występy i 
spędzony razem czas, to coś czego bardzo mi brakuję. Do teraz 

ze sobą piszemy i planujemy, żeby w końcu ponownie się spotkać. 
Bardzo dobrze zapamiętam też Dawida Kwiatkowskiego. Jego za-
interesowanie uczestnikami i ich problemami wprowadzało prze-
miły klimat. Starał się poznać nas jak najlepiej, organizował spo-
tkania, dzielił się swoim doświadczeniem związanym z światem 
show biznesu i umiejętnościami muzycznymi.

- Co dał Ci udział w The Voice Kids? Czy chcesz wiązać swoją 
przyszłość z muzyką?

Uczestnictwo w programie na pewno dało mi poczucie, że 
mogę zdziałać coś więcej, że chcę tworzyć muzykę i że to jest 
moja droga życiowa. Chciałbym cieszyć się z tego, że żyję i robię 
to, co daje mi radość. Moim celem jest stanie się prawdziwym 
muzykiem oraz poszerzanie grona osób, którym podoba się spo-
sób, w jaki siebie reprezentuję, a żeby to osiągnąć, muszę jeszcze 
bardziej podszkolić się w muzyce. 

- Adaś, a czy ty się już czujesz artystą?
Nie. Ani nie mam za sobą lat praktyki, ani nie posiadam wy-

starczająco dużo doświadczenia. Bardzo chciałbym  zostać arty-
stą, ale najpierw muszę stać się bardziej profesjonalny. Na razie 
mogę się nazwać muzykiem amatorem, który poszedł do progra-
mu, żeby się sprawdzić.

- A jakie masz jeszcze pasje?
Moją pasją, którą stawiam na równi z muzyką, a może nawet 

wyżej, jest granie w gry komputerowe. Muzyka daje mi dużo 
możliwości rozwoju i sprawiania innym ludziom radości. Z kolei 
granie w gry, sprawia radość mnie. To dla mnie idealny sposób, 
żeby nie myśleć o niczym, oderwać się od świata, uspokoić i po-
czuć się dobrze.

29 marca br. rozmawiała Alina Lelito
P.S.
Adam Adamczuk po zwyciężeniu w etapie Bitew, dotarł 27 mar-

ca br. do etapu Sing offu, w którym znaleźli się najlepsi uczestnicy 
z 18.osobowej drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Lecz nie został 
wybrany do półfinałowej trójki. Gratulujemy świetnego występu!
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Miêdzy nami, gó ra la mi...• 19 marca nasi członkowie prowadzili w kościele po góral-
sku Drogę Krzyżową, do której rozważania napisał Andrzej 
Dziedzina Wiwer.   

• 28 marca, w Niedzielę Palmową obył się,  jak co roku,  Kon-
kurs palm wielkanocnych. Od lat jesteśmy jego współorgani-
zatorem, a nasi członkowie zasiadają w jury.   

• 2 kwietnia, w Wielki Piątek prowadziliśmy adorację przy 
Grobie Pańskim. 

• Członkowie  naszego Oddziału wraz ze sztandarem, w „ło-
dzioniu” brali udział w uroczystościach Zmartwychwstania 
Pańskiego.

•  Ze względu na to, że w tym roku rocznica śmierci św. Jana 
Pawła II przypadła w Wielki Piątek, nie mogliśmy zorganizo-
wać Drogi Krzyżowej na Bryjarkę i zapalić watry. 

Wszystkim kwietniowym Jubilatom i Solenizantom skła-
damy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości z przyjścia 
wiosny i wiary, która przenosi góry.

Ze względu na zaistniałą  sytuację będziemy na bieżąco infor-
mować o jakichkolwiek uroczystościach czy imprezach. 

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

Co jakiś czas mieszkańcy Szczawnicy wracają do niezwykle 
marketingowego pomysłu Józefa Szalaya, jakim były godła za-
wieszane na domach w naszej miejscowości. W kolekcji Muzeum 
Pienińskiego w Szlachtowej znajduje się kilkanaście starych ory-
ginalnych drewnianych tablic z namalowanym godłem. Dziś pre-
zentujemy godło, które wisiało na jednym z nieistniejących już 
domów w Szczawnicy. Stał on na Miedziusiu, na obecnej skarpie, 
poniżej miejsca gdzie dziś mieści się reklama witająca przyjeż-
dżających do uzdrowiska i zabytkowa kapliczka. Był to piętrowy 
budynek noszący nazwę „Pod Aniołem Stróżem”. W drugiej poło-
wie XIX w. został zakupiony ze składek gości, a przeznaczony na 
szpital zdrojowy. W roku 1881 Akademia Umiejętności przekaza-
ła ten dom Towarzystwu Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie – „Bratnia Pomoc”. Mogło 
tam jednorazowo przebywać dwudziestu członków Towarzystwa, 
potrzebujących podratowania zdrowia, ale potrzebujących było 
o wiele więcej toteż wynajmowano dla nich i sąsiednie domy. 
Dom „Pod Aniołem Stróżem” w Szczawnicy był najstarszą ko-
lonią akademicką, która jak podkreślano w materiałach sprawoz-
dawczych Towarzystwa „od początku nie była traktowana, jako 
impreza rozrywkowa, ale kolonia ratująca zdrowie kolegów”. W 
okresie lata mieszkało tam wiele w przyszłości sławnych osób, 
m.in. w 1913 r. student Jan Wiktor, późniejszy pisarz nazwany 
„piewcą Pienin”. W l. 30. prof. Stanisław Kutrzeba, ówczesny se-
kretarz generalny Akademii Umiejętności zamierzał utworzyć z 
„Aniołka” (tak popularnie zwano ów dom), jak i z willi „Małuja” 
fundację dla akademików. Potem dzięki przychylności hrabiego 
Adama Stadnickiego Towarzystwo zakupiło okazyjnie parcelę 
powyżej parku na Połoninach z przeznaczeniem na budowę Aka-
demika – nowej kolonii. Stadnicki wspomagał „Bratniaka” ofia-
rowując pod budowę mater.: drzewo, kamień i wapno. Bezpłatną 
pomoc lekarską dla 
studentów świad-
czyli lekarze: Dze-
rowicz, Żuliński, 
Werner.

Dom został ro-
zebrany w 1958 r. 
Pozostało po nim 
godło namalowane 
przez nieznanego 
studenta, ofiarowa-
ne do zbiorów na-
szego muzeum w 
roku 1959.

Opr. 
Barbara Węglarz
 

Na fot. godło „Pod 
Aniołem Stróżem” 
zbiory Muzeum 
Pienińskiego w 
Szlachtowej 

REFLEKSJA II
Chwila to jedna sekunda
Powrót do pierwszej pamięci 
Do pierwszego uśmiechu Matki
Do pierwszego kroczku
Do pierwszej wiosny
Do pierwszego dnia w ochronce
Do pierwszej lekcji
Do spotkania z Elementarzem
Do Pierwszej Komunii 
Stary Testament
Tak pięknie  czytany przez Babcię
Pamięć  Bierzmowania
Spotkanie z Miastem
Nowy Świat nowa szkoła
Lekcja dorastania
Dorosłość
Z bagażem  dobra i zła
Chwila to jedna sekunda
Z powrotów  wschodów
Zmienia się w zachód wieczności

    Sławek Słowik 2021

Uzdrowisko Szczawnica zaprasza

Miło nam zaprosić Państwa na stałą wystawę do Galerii Pi-
jalni Wód Mineralnych przy Placu Dietla.

W chwili obecnej nieczynne jest Muzeum Uzdrowiska, na-
tomiast ekspozycja przedstawiająca historię Rodu Stadnickich 
oraz ponad 200. letnią historię naszego Uzdrowiska została 
przeniesiona do Galerii Pijalni Wód (I piętro). 

Wystawa dostępna jest codziennie, oprócz poniedziałków, 
w godzinach od 9 – 17 (ceny biletów: normalny – 5,00 zł, ulgo-
wy – 3,00 zł).

W związku z obostrzeniami epidemicznymi możliwość 
obejrzenia wystawy do 9 kwietnia została wstrzymana.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:

Aleksandra Langowska 21.03.2021r. 
Pola Ligas 28.03.2021r. 

Odeszli do wieczności:

 Maria Zachwieja zm. 3.08.2021r. 
 Zbigniew Szczepaniak zm. 12.03.2021r.
 Stanisław Klos zm. 16.03.2021r.
 Stanisław Bieniek zm. 30.03.2021r.

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Odeszli do wieczności:

Maria Gardoń – zm.16.03.2021r.
Józefa Królczyk – zm. 26.03.2021r.

Kronika Towarzyska

Nie taki był plan, Tato. Znowu zrobiłeś po swojemu...

Świadomość utraty Twojego stoickiego spokoju i siły ducha, 
którą tak nas wszystkich zarażałeś, to taki ból, który kruszy nasze 
serca na tysiące drobnych kawałków. Byłeś naszą górą spokoju, 
naszym spoiwem.

Dziękujemy Wam, że tak licznie przyszliście powiedzieć mu: “Do 
zobaczenia!” Także tym, którzy żegnali go na odległość. Wiemy jak 
wiele Was było i jak bardzo chcieliście przybyć. Pragniemy wyrazić 
również ogromną wdzięczność wszystkim, którzy pomogli zorgani-
zować dla Niego tak chwytające za serce, piękne pożegnanie.

Ilość przyjaciół i ludzi, którym był tak bliski sercu, urzekła nas. 
Dziękujemy Wam za wsparcie w tych trudnych chwilach. Poczuliśmy 
się otuleni Waszym ciepłem i współczuciem.

Jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, Tato!...

Najbliższa rodzina.

29 marca zmarł Andrzej Krupczyński, człowiek różnorakich talen-
tów, całe życie związany z kulturą, przez ostatnie dwa lata kierownik 
Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego w Szczawnicy, którą to 
funkcję objął, by odciążyć swoją Mamę, długoletnią kierownik zespołu 
– Anielę Krupczyńską.

Urodził się 16 marca 
w 1952 r. w Szczawnicy. 
Ukończył Technikum Elek-
tryczne w Nowym Sączu 
i wychowanie muzyczne 
na UMCS w Lublinie. Był 
nauczycielem muzyki w 
II LO w Nowym Sączu i 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury. Wiele lat praco-
wał jako dziennikarz Radia 
Kraków, a także w Radiu 
„Echo” i „Galicja”. Działał 
w Teatrze Robotnicznym 
im. B. Barbackiego w ka-
baretach „Za”, „Lach”  i 
„Ergo”. Był też dyrekto-
rem  Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Sączu, 
Centrum Kultury w Krynicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku 
nad Dunajcem. Ostatnie dziesięć lat był dyrektorem szkoły muzycznej w 
Rożnowie.

Prywatnie był życzliwym, ciepłym i serdecznym, pełnym spokoju 
człowiekiem, o dużym poczuciu humoru, obdarzonym pięknym, głębo-
kim, radiowym głosem.

Pani Anieli Krupczyńskiej oraz całej Rodzinie śp. Andrzeja Krupczyń-
skiego składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury

fot. Marek Nowakowski
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Co słychać w Jaworkach

Dnia 5.03.2021r., na wniosek zaniepokojonych mieszkańców 
Jaworek, zostały wstrzymane prace przy Wąwozie Homole. De-
wastacja jaką tam się odbyła miała na celu ustawienie punktu han-
dlowego przy wejściu do rezerwatu. Po sprawdzeniu stanu rzeczy 
okazało się, że inwestor nie uzyskał stosownych pozwoleń, a prace 
jakie zostały wszczęte, są nielegalne. 

Jeszcze tego samego dnia zostało wysłane zawiadomienie o na-
ruszeniu zakazów obowiązujących na tym terenie, do instytucji, 
której podlegają rezerwaty, jaką jest Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska w Krakowie. Zwróciłyśmy się z prośbą o podjęcie 
stosownych działań. Wnioskujemy o to, aby teren został przywró-
cony do stanu poprzedniego oraz o wyciągnięcie odpowiednich 
konsekwencji od winnych za naruszenie przepisów o ochronie 
przyrody. Czekamy na decyzję RDOŚ w tej sprawie.

Sołtys Urszula Dulak i radna Bożena Solecka

SPORT DLA KAŻDEGO
Przyszła wiosna!  - pora sprzyjająca spacerom, 

biegom, wszelkiego rodzaju formom aktywności 
motorycznej  na świeżym powietrzu. A tu kolej-

ny lockdown zamknął nas w domach. Pisząc „nas”, mam na myśli 
grupę aktywnych seniorów, słuchaczy PUTW, która uczestniczy w 
różnych zajęciach ruchowych, w tym w zajęciach nordic walking.

Kiedy trzy lata temu zaczęliśmy w ramach zajęć maszerować z 
kijami, zaintrygowana ogólnoświatową modą na ten rodzaj sportu, 
postanowiłam zgłębić temat – nordic walking. 

Skąd się wzięła ta forma aktywności?  Jakie są jej walory? Oka-
zało się, że nordic walking zaczęto uprawiać w latach 20 – tych 
ubiegłego wieku w Finlandii. Początkowo pomyślany był jako for-
ma letniego treningu dla narciarzy biegowych. Obecnie, ze względu 
na swoje liczne zalety zdrowotne, zyskuje coraz większą popular-
ność, także wśród amatorów, nie związanych z żadną dyscypliną 
sportu. W 2018 roku liczba entuzjastów techniki nordic walking w 
Europie była szacowana na około 14 milionów i stale rośnie.

Nordic walking- inaczej „marsz z kijami” to forma aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu, polegająca na maszerowaniu i od-
pychaniu się za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijów, dzięki 
którym podczas poruszania się zaangażowanych jest 90 % mięśni 
całego ciała. Zaletą nordic walking jest to, że może być uprawiany 
wszędzie, przez cały rok. Jest to sport dla każdej grupy wiekowej, 
bez względu na poziom sprawności fizycznej, nieskomplikowany i 

bezpieczny. Uprawiają go osoby, które dbają o kondycję fizyczną i 
zdrowie. Żeby go uprawiać wystarczą szczere chęci, kije, wygodne 
buty i strój oraz dobry nastrój.

Ta forma aktywności redukuje stres, uśmierza bóle reumatycz-
ne, zmniejsza ryzyko osteoporozy, przyspiesza przemianę materii, 
wzmacnia serce i układ krążenia. Przede wszystkim redukuje ob-
ciążenie stawów o 30%, łagodzi napięcie mięśniowe w okolicach 
barku i sztywność karku, wzmacnia plecy. Jest również prostą for-
mą rehabilitacji, pomaga szybciej wrócić do zdrowia.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu z Fundacją PZU „Apetyt 
seniora na nowe wyzwania”. Ja też podjęłam wyzwanie i postano-
wiłam ukończyć kurs instruktora nordic walking. Na kursie tym 
podszkoliłam technikę prawidłowego chodzenia, profesjonalnej 
rozgrzewki, rozciągania po treningu, gier i zabaw podczas przerwy 
w marszu. Wyzwanie wykonane, apetyt zaspokojony, Pieniński 
UTW ma swojego certyfikowanego instruktora nordic walking. 

Nasza grupa „nordicowa”, do której dołączają nowi słuchacze, 
jeżeli jest tylko przyzwolenie, dzielnie maszeruje po „szlachetne 
zdrowie”. 

Kiedy zakończy się lockdown znowu wyruszymy pewnym, pro-
fesjonalnym krokiem na pienińskie szlaki, do szczawnickich par-
ków „łapać endorfiny i witaminy”. Zachęcam, by nie pozostawać 
w domu i szlifować formę na dłuższe wyprawy, które nastąpią już 
wkrótce.

Z wiosennymi życzeniami – zdrowia – dla słuchaczy PUTW i 
czytelników „ Z Doliny Grajcarka”

Zofia Mikołajczyk - Gąsiorowska
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
kolejna, XXIX sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 

25 marca br. w formie zdalnej. Starosta Krzysztof Faber przed-
stawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym, z informacją na temat pisma dotyczącego połą-
czenia drogowego Szczawnica-Jazowsko, które marszałek woje-
wództwa małopolskiego Witold Kozłowski skierował do samorzą-
dów Powiatu Nowotarskiego i Nowosądeckiego, Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz Gminy Łącko. Sytuację przedstawił dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik. Pismo stanowi pro-
pozycję partycypacji w kosztach opracowania studium techniczno 
– ekonomiczno – środowiskowego dla inwestycji, która znacząco 
pomogłaby rozwiązać znane wszystkim mieszkańcom i naszym 
gościom problemy komunikacyjne w czasie sezonu turystycznego 
na terenie Szczawnicy. Wartość takiego opracowania szacowana 
jest na około 800 tys. zł, z czego udział Samorządu Województwa 
Małopolskiego wynosi 50%, a pozostała część miałaby przypaść 
ww. samorządom lokalnym.

W kolejnych punktach zmieniliśmy skład osobowy dwóch ko-
misji oraz tradycyjnie dokonaliśmy zmian w budżecie na bieżący 
rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotarskie-
go. Rada Powiatu podjęła również uchwały upoważniające dyrek-
tora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu 
do wynajęcia w trybie bezprzetargowym szpitalnych lokali z prze-
znaczeniem na prosektorium i szkołę rodzenia.

Podjęta została również uchwała w sprawie powołania Rady 
Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu na 
lata 2021-2025. W jej skład wchodzi 5 osób i są to: Wanda Sza-
do-Kudasik, Karolina Kowalczyk, Krystyna Milaniak, Zbigniew 
Wójciak i Piotr Gąsienica. 

Radni zdecydowali o podziale środków finansowych przy-
znanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 
2021 roku. Kwotę 1 420 240,00 zł przeznaczono na prowadzenie 

warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu. Część tej kwoty 
otrzyma WTZ „Perła” w Szczawnicy.

Radni wysłuchali również sprawozdań z działalności Powia-
towego Urzędu Pracy w Nowym Targu. Pierwsza prezentacja 
dotyczyła sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie w roku 
2020. Liczba osób bezrobotnych wyniosła 5076 osób. Stopa bez-
robocia w powiecie nowotarskim w ciągu ostatniego roku wzro-
sła. Najwyższy poziom osiągnęła w grudniu 2020, kiedy to bez-
robotni stanowili 7,2% aktywnych zawodowo. W grudniu 2019 
stopa wynosiła 5,4 %.  Przedstawiono również sprawozdanie z 
działań podejmowanych na rzecz klientów i partnerów na rynku 
pracy. W 2020 roku nowotarski PUP otrzymał niemal 92 mi-
liony złotych, z przeznaczeniem na realizację aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu oraz zadań związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z czego 
na realizację tarczy antykryzysowej, czyli pakiet rządowych 
rozwiązań, których celem jest m.in. wspieranie gospodarki oraz 
przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy, kwotę  niemal 
81 milionów złotych. Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono 
wsparcie wyniosła ponad 12 tys. Za wdrożenie Tarczy Antykry-
zysowej Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu otrzymał dy-
plom od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii.

Na koniec obrad podjęta została rezolucja skierowana do władz 
centralnych w sprawie wsparcia dla uzdrowisk z Krajowego Planu 
Odbudowy.

W związku z sytuacją epidemiczną, od dnia 26.03.2021 r. 
tymczasowo wstrzymana została działalność Oddziału Pediatrii 
w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-
gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektro-
nicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmu-
je także Biuro Obsługi Klienta w Starostwie, po wcześniejszym 
umówieniu terminu, w systemie na stronie: www.rejestracja.no-
wotarski.pl

Nieustannie zachęcam również do szczepienia się przeciwko 
Covid-19. Liczę, że sytuacja się unormuje, a aktualna trzecia fala 
będzie ostatnią.

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

Dobry Pasterz
W przypowieści o dobrym pasterzu Pan 

Jezus przedstawił obraz Bożej owczarni. 
Aby znaleźć się w owczarni, trzeba przejść 
przez bramę. Jezus mówi: „Ja jestem bra-
mą owiec” (J 10, 7). I dalej wyjaśnia, że 
zna On swoje owce, a one Go znają: „Ja je-
stem dobrym pasterzem i znam owce moje, 
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna 
Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje daję 
za owce” (J 10,14-15). Owce Go znają, bo 
przeszły przez bramę – „przeszły” przez 
Chrystusa. To przejście przez Chrystu-
sa oznacza wpierw chrzest, ale następnie 
konieczne jest poznanie Go. Inaczej nie 
mógłby On powiedzieć: moje owce Mnie 
znają. I nie jest to tylko jakieś zewnętrzne 
poznanie (np. ograniczone do pamięcio-
wego opanowania prawd wiary), ale takie, 
które zakłada szczególną wewnętrzną za-
żyłość. Chrystus wyjaśnia bowiem, że jest 
to „znajomość” na podobieństwo tej, w 

której Ojciec i Syn nawzajem siebie znają. 
Dobry Pasterz, który miłuje swe owce, do-
puszcza je aż do tak wielkiego wewnętrz-
nego poznania. Dopiero miłujące pozna-
nie Chrystusa (kontemplacja) wprowadza 
nas w sam środek Jego owczarni. Inaczej 
przylgniemy tylko do jej ogrodzenia, nie 
zaznawszy życia wewnątrz owczarni, w jej 
głębi. Chrześcijanin nie może pozostawać 
za ogrodzeniem owczarni, ale ma wejść do 
jej środka i zaznać jej wewnętrznego życia 
– tylko tak można zostać owcą Chrystusa 
i usłyszeć od Niego: to Moja owca. Owce 
Chrystusa to te, które Go znają i kochają.

Chrystus w swej publicznej działalno-
ści dał się poznać ludziom jako Dobry Pa-
sterz. To dzięki Niemu „niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci do-
znają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewan-
gelię” (Łk 7, 22). On przyniósł ludziom 
(nam wszystkim) Bożą łaskę i zmiłowanie. 
Okazując współczucie potrzebującym, a 

zwłaszcza grzesznikom, objawił miłosier-
ne Oblicze Ojca. Całe Jego nauczanie było 
pełne niezwykłej łagodności i dobroci, po-
szukiwania zagubionych owiec, miłosier-
dzia dla wszystkich. To była rzeczywiście 
Dobra Nowina. Ci, którzy mogli się dotąd 
czuć przegrani i obcy dla Boga, zrozumie-
li, że Bóg kocha ich i chce ich zbawić. Dla 
wszystkich jest miejsce w Bożej owczarni. 
Zadaniem Dobrego Pasterza jest groma-
dzić to, co zginęło, dopóki nie nastanie 
jedna owczarnia i jeden Pasterz. 

Nasz Dobry Pasterz, sam Syn Boży, dla 
naszego zbawienia, uratowania, nie zawa-
hał się uniżyć przyjmując ludzkie ciało. 
Jezus najlepiej znał potrzebę i wartość 
ludzkiego zbawienia i najbardziej współ-
czuł grzesznikom. To współczucie, miło-
sierdzie dla nich (dla nas) zaprowadziło Go 
aż na krzyż. Nasz Dobry Pasterz oddał za 
nas swe życie i dla nas zmartwychwstał, 
abyśmy my mogli odzyskać życie wieczne.

Danuta Mastalska
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Ludzkie losy

Bazyli Hnatkowicz i jego rodzina
(Na podstawie wspomnień Pana Bazylego)

Cz.I
W bieżącym roku 95 lat kończy Pan Bazyli Hnadkowicz, naj-

starszy z żyjących byłych rdzennych mieszkańców Jaworek, obec-
nie mieszkaniec Oświęcimia. Pochodzi z rodziny Rusinów, a jego 
losy, niezwykle barwne, mogłyby posłużyć za materiał do cieka-
wej książki lub filmu. 

Urodził się 17 kwietnia 1926r. w Jaworkach i tam też został 
ochrzczony. Mieszkał w domu – Jaworki nr 49, w rynku. Na 
chrzcie św. otrzymał imię Wasyl, zdrobniale Wasio lub Wasko, co 
na język polski tłumaczy się jako Bazyli. Skończył cztery klasy 
szkoły podstawowej w Jaworkach, chodząc tam tylko zimą. Szko-
ła w Jaworkach znajdowała się wtedy naprzeciw obecnej karczmy. 
Pamięta z niej dobrze naukę śpiewu i religię. W domu mówiło się 
„po naszemu” czyli po rusińsku. Do tej pory pamięta rusińskie 
kolędy i religijne pieśni i to kilka zwrotek. Jeszcze je zaśpiewa!  

Gdy przychodziła wiosna, pasał owce, od ósmego do piętna-
stego roku życia. Jak tylko zginęły śniegi, gospodarze oddawali 
swoje owce na wypas (wracały do swoich właścicieli jesienią). Na 
małym Wasiu spoczywała odpowiedzialność za około 100 owiec. 
Od wschodu do zachodu słońca,  dzień w dzień, w palącym słoń-
cu, deszczu czy przejmującym zimnie, pilnował owiec z pomocą 
pieska, z którym dzielił się tym, czym miał, a najczęściej adzimką 
(rodzaj podpłomyka). Wtedy do wypasu wykorzystywało się nie-
użytki, tereny, na których nie dało się niczego lepszego uprawiać. 
Po podojeniu owiec, z ich mleka robiło się sery i wydawało się  
każdemu gospodarzowi po 10 funtów sera za każdą owcę. Reszta 
zostawała na własne potrzeby. Robieniem serów i bryndzy zajmo-
wała się jego mama. Dopiero na lato, po skoszeniu przez gospoda-
rzy pierwszej trawy z łąk, wyprowadzało się owce na hale. Bazyli 
z braćmi wypasał na łące pod Wysoką. Spali tam nawet czasem w 
zbudowanych drewnianych budkach, żeby nie wracać za każdym 
razem na noc do domu. Latem, jak wracali przez Prokwitówkę do 
domu, to w okolicach wąwozu Homole, gdy spotkali turystów, za 
50 groszy najmowali się na ich przewodników, żeby ich zaprowa-
dzić na Wysoką czy w inne miejsce. Za tak uzbierane pieniążki, 
kupowane było ubranie, albo buty. Bazyli nigdy boso nie chodził.

Hnatkowicz nie jest jaworskim nazwiskiem. Jego ojciec, Teo-
dor Hnatkowicz, był synem nauczyciela, który przyjechał na Ja-

worki uczyć dzieci. Przybył jako kawaler i poślubił dziewczynę 
z Czarnej Wody. Dla nauczyciela i jego rodziny przeznaczono 
mieszkanie służbowe w szkole. Gdy Teodor miał dwa lata, umarł 
jego ojciec. Po jego śmierci, trzeba było opuścić mieszkanie w 
szkole i jego mama, z małym Teodorem, wrócili na Czarną Wodę. 
Rodzina mamy Teodora miała polanę pod Radziejową, na któ-
rą się chodziło kosić trawę i grabić siano. Blisko tej polany były 
pańskie lasy, w których pracowali robotnicy z okolic Piwnicznej. 
Żeby nie wracać na noc do miasteczka, pomieszkiwali w tamtej-
szych szopach. Jeden z robotników – Szkodowski, ożenił się póź-
niej z babcią Bazylego, która zmieniła nazwisko na Szkodowska, 
a  jej dziecko z pierwszego małżeństwa –Teodora Hantkowicza - 
wychowywała jego babcia. Ojciec Bazylego, syn nauczyciela, ani 
jednego dnia nie był w szkole.  Był za to dwa razy w Ameryce, 
dokąd pojechał na zarobek; raz jako kawaler, a potem już jako żo-
naty, by jeszcze zarobić i poprawić byt rodzinie. Gdy dostawał list 
od żony Marii, musiał mu ktoś go przeczytać, bo sam nie umiał. 
Poprosił kolegę, by go nauczył i po zdobyciu elementarza, już jako 
dorosły człowiek, nauczył się czytać i pisać po polsku. Tak do-
brze się nauczył, że po powrocie pomagał w sprawowaniu urzędu 
wójtowi Jaworek, będąc jego sekretarzem. Przywiózł z Ameryki 
wiele narzędzi, których w Polsce wtedy jeszcze nie było. Z za-
miłowania był majsterkowiczem. Dużo prac robił przy domu, a 
od niego uczyli się jego synowie. Zbudował przy domu kuźnię i 
stolarnię. Ojciec Bazylego, w młodości służył w austriackim woj-
sku, bo dostał powołanie do wzięcia udziału w I wojnie światowej. 
Dostał się do niewoli do Rosji. Stamtąd wrócił schorowany.

Małżeństwo Marii i Teodora Hnatkowiczów miało ośmioro 
dzieci: sześciu chłopców i dwie dziewczyny: Hankę i Marysię. 
Najstarszym z synów był Jan, który został wojskowym. W czasach 
Piłsudskiego służył we Lwowie; był przez kilka lat ordynansem 
pewnego kapitana. Jan się potem ożenił i został we Lwowie na 
stałe. Dwóch kolejnych synów: Filip i Stefan, za dziecka służyło 
u zamożnych ludzi, którzy nie mając swoich dzieci, potrzebowali 
kogoś do pomocy przy gospodarstwie. Byli jeszcze trzej synowie: 
Szymon, Bazyli i najmłodszy Andrzej. 

Gdy wybuchła II wojna światowa Bazyli był jeszcze dzieckiem 
i przez pierwsze dwa lata wojny pasał owce. Wraz z bratem An-
drzejem, jako najmłodsi, tj. mający 12 i 13. lat, zostali w domu 
i oporządzali w gospodarstwie krowę i konia. W czasie wojny 
zmarła mu mama, mająca wtedy 54 lata, oraz młodsza siostra, 
która niedomagała od czasu, jak dostała paraliżu, podczas sadze-
nia ziemniaków na wiosnę; położyła się, by odpocząć i zasnęła 
na wilgotnej ziemi, sparaliżowało jej połowę ciała. Starsza siostra 
wyszła za mąż i już mieszkała na swoim. W domu rodzinnym 
zostały same chłopy. 

Brat Filip podczas II wojny był na robotach w Niemczech (w 
Sudetach). Uciekł stamtąd na Czechy i wrócił do domu. Ukrywał 
się przed żandarmami. Rok minął zanim go Niemcy zgłosili, że 
ma wracać na roboty. Ale ponieważ w domu była kuźnia, ludzie 
się podpisali, że kowal we wsi jest potrzebny i wykreślili Filipa z 
listy wyjazdowej na roboty do Niemiec. Potem już został. Podczas 
wojny ożenił się z dziewczyną z Białej Wody i wybudował sobie 
dom. 

Brat Stefan, przed wojną uczył się w Jordanowie na kowala. 
Jak wybuchła II woja światowa, umundurowano go i wysłano na 
front. Żołnierze, uciekając przed Niemcami po klęsce wrześnio-
wej, trafili do Rosji. Tam ich spakowano do wagonów i wysłano 
w głąb Rosji, bo Rosjanie się w międzyczasie dogadali z Hitle-
rem, żeby podzielić Polskę. Na postoju pociągu przed Kijowem 
Stefan uciekł z wagonu i po trzech tygodniach wrócił do domu. 
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W domu brata Filipa zamieszkali w tym 
czasie starzy niemieccy żołnierze ze Ślą-
ska. Wychwycili sześciu tych, którzy byli 
polskimi żołnierzami i wrócili, i zabra-
li ich do niewoli. W tym Stefana. Trafił 
do niewoli w Bremen na dwa lata, gdzie 
pracował  jako tokarz. Po dwóch latach 
dostał pozwolenie na odwiedzenie rodzi-
ny. Gdy przyjechał, przywiózł sobie dużo 
narzędzi do kuźni, bo już się na tym znał. 
Po jakimś czasie od powrotu Stefana, za-
pisano Bazylego na roboty do Niemiec. 
Ponieważ Stefanowi praca w kuźni nie 
przynosiła dochodów, a znał już niemiec-
ki, zgłosił się do wyjazdu na roboty za 
brata. Jak Niemcy zobaczyli, że on już w 
Niemczech był, to skierowali go od razu 
do Berlina i zatrudnili jako fachowca. W 
Berlinie pracował na ogromnej tokarni, 
której wał ważył 15 ton, i wytwarzał czę-
ści do łodzi podwodnej. Spotkał się tam 
nawet z próbą wrobienia go w sabotaż, 
gdy maszyna została zniszczona przez 
zazdrosnego o dziewczynę rywala, ale na 
szczęście miał wiarygodne alibi. Rywala 
spotkała ciężka kara… Więcej nikt go nie widział. Stefan nie wró-
cił z Berlina do kraju, tylko przystał do Armii Andersa. Pozostał 
w wojsku, a potem na Zachodzie. Wsławił się zdolnością urucho-
mienia i usunięcia z drogi niemieckiego czołgu, który tarasował 
przejazd; zgasić już go nie potrafił i musiał ewakuować się z jego 
wnętrza, wyskakując przed zagradzającym drogę murem. Ale za 
usunięcie czołgu otrzymał odznaczenie!

Ostatecznie pan Bazyli też trafił na roboty do Niemiec, na pół-
tora roku przed końcem wojny, gdy miał 16 lat. Jak sam wspomi-
na, czuł się tam, jakby był w Ameryce. Dobrze mu się tam wio-
dło. Dostał się do pracy do gospodarstwa leżącego w przepięknej 
okolicy blisko Jeziora Bodeńskiego. W tym czasie, gospodarstwa 
niemieckie były pozbawione męskiej ręki do pracy i stąd potrzeba 
sprowadzania robotników z Polski. Majątek należał do austriac-
kiego majora, którego syn walczył na froncie, a w domu pozostała 
żona i cztery niezamężne córki. Każda z nich miała narzeczone-
go; chłopcy poszli na wojnę, nie wrócił żaden. Bazylego kobie-
ty traktowały jak brata i syna. Lepiej mu było jak w domu. Była 
to bardzo bogata i bogobojna rodzina; jej członkowie modlili się 
przed każdym posiłkiem. Bazyli, będąc już na emeryturze, po-
jechał tam w odwiedziny i jechał m.in. kolejką linową w Alpy. 
Był oprowadzany po okolicy przez syna dawnego bauera, tego 
samego, który walczył na froncie wschodnim, a dokładniej był 
szoferem i dostarczał różne towary na front. Wrócił stamtąd cały i 
zdrowy, bez jednego draśnięcia. 

Gdy skończyła się wojna, pojawili się agenci, którzy sprowa-
dzali robotników polskich do kraju, albo proponowali im pozo-
stanie w wojsku polskim. Część zatrudnionych wolała zostać za 
granicą i nie wracać do Polski. Bazyli był w kontakcie z dwoma 
kolegami z Jaworek, którzy bardzo chcieli wracać do domu. On 
sam nie spieszył się aż tak bardzo, bo go Niemki bardzo prosiły, 
by z nimi został i im dalej pomagał, dopóki nie wrócą z wojny ich 
mężczyźni. Gdy w końcu podjął decyzję o wyjeździe, został do-
skonale wyposażony na drogę przez rodzinę, u  której mieszkał i 
pracował. Dostał pięć walizek, bo aż tyle rzeczy miał do zabrania. 
Pieniądze, które zarabiał (30 marek na miesiąc), inwestował w za-

kup kosztowności. Miał dryg do handlu i 
organizowania sobie życia. Pieniądze, za 
które nie mógł kupić ani piwa, ani papie-
rosów, (bo nie obsługiwano w sklepie Po-
laków), odkładał u gospodarzy. Ale i tak 
miał pieniędzy pod dostatkiem, bo han-
dlował. Umówił się z najmłodszą, 21.let-
nią córką gospodarzy, że ona będzie mu 
kupować paczki papierosów i przywozić 
towar (płacił jej więcej, niż w sklepie, a 
potem zarabiał na sprzedaży wśród Po-
laków, kasując ich dużo drożej). Zamiast 
wypłaty za swoją pracę na gospodarstwie 
w pieniądzach, poprosił o ubrania, które 
w walizach chciał przywieźć do Polski. 
Dostał także od gospodarzy rower, ale 
przehandlował go na harmonię, bo bar-
dzo chciał na niej grać. Nauczył się od 
jednej z córek gospodarzy i sam zapalił 
się do muzyki. Z przywiezieniem jej miał 
największy kłopot, bo to bardzo duży i 
nieporęczny instrument. 

W końcu zebrała się ekipa sześciu 
chłopaków, z okolic Podhala i Pienin, 
w tym trzech z Jaworek, którzy już w 

maju, zaraz po wojnie, wracali razem do Polski. Nie było jak, bo 
wszystkie mosty na Odrze były zburzone podczas działań wojen-
nych. Dla chętnych na transport do Polski zorganizowano zbiór-
kę nad jeziorem, w koszarach mieszczących się w podziemnych 
bunkrach, w miejscowości Frydrychsachen. Musieli tam czekać 
dwa tygodnie, aż transport będzie możliwy, po ostrzałach alian-
tów. Czekając, dwa dni Bazyli minął się z bratem Stefanem, który 
go szukał i chciał wiedzieć, czy warto wracać do kraju. W końcu 
dojechali pociągiem osobowym do Wiednia, bo tam pociągi kur-
sowały. Z Wiednia do Polski nie było żadnego połączenia, tylko 
najbliżej do Budapesztu. Pojechali pociągiem tak obładowanym, 
że tyle samo ludzi było w pociągu, jak i na dachu. A była to linia 
elektryczna. Siedząc na dachu z powiązanymi walizkami, trzeba 
było uważać, żeby nie spaść i się nie podnosić, bo prąd z trakcji 
mógłby nieostrożnych porazić. Ponadto jeszcze przed Budapesz-
tem, pasażerowie musieli wysiąść przed mostem na Dunaju, by 
odciążyć pociąg. Most był drewniany, zbudowany na szybko, gdy 
betonowy most został wysadzony. Ludzie przechodzili przez most 
na nogach, w małych grupkach, a potem wsiadali z powrotem i 
jechali dalej. W Budapeszcie Bazyli i koledzy spędzili cztery dni, 
czekając na następny pociąg w kierunku Polski. Czekali i spali 
na świeżym powietrzu. W nocy ich okradziono. Bazylemu zabra-
no cztery walizki. Została mu tylko jedna, którą miał pod głową. 
Bazyli stracił prawie wszystko, z czym wracał do domu, a w wa-
lizkach były też m.in. dwadzieścia cztery pierścionki i zegarki, w 
które zainwestował swój zarobek, a które to zakupiła mu córka 
gospodarzy. Sprawcami rabunku byli rosyjscy żołnierze, którzy 
wcześniej, w dzień, zorientowali się, gdzie można coś ukraść. W 
ocalałej walizce pozostało mu ubranie żołnierza angielskiego, zie-
lone wełniane koszule, podkoszulki, spodnie wojskowe. Z Buda-
pesztu powracający przedostali się pociągiem do Muszyny, potem 
do Piwnicznej. Stamtąd już na nogach do Starego Sącza i górami 
przez Radziejową do Białej Wody. 

Cdn.

Wspomnienia spisała Alina Lelito
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Gratulacje dla Pawła Dydy i 
jego nauczycielki biologii - pani 
Wioletty Sypek. 18 marca pod-
sumowano wyniki Małopolskie-
go Konkursu Biologicznego, w 
którym Paweł, na etapie woje-

wódzkim, zdobył 85 punktów na 100 moż-
liwych. Wysoki poziom konkursu sprawił, 
że wielkim sukcesem jest znalezienie się w 
gronie 20% finalistów z najlepszym wyni-
kiem i zdobycie tytułu Finalisty Małopol-
skiego Konkursu Biologicznego. Koleżan-
ka Pawła, Aleksandra Owsianka osiągnęła 
bardzo dobry wynik w etapie powiatowym 
-75% punktów.

NAUCZYCIELE JEDYNKI CZYTAJĄ 
SWOIM UCZNIOM

2 kwietnia, w rocznicę 
urodzin Hansa Christiana 
Andersena obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci. Ma on 
na celu rozpowszechnienie 
literatury dziecięcej oraz 
wspieranie czytania przez 
najmłodszych. Święto zo-
stało ustanowione w 1967 
roku, a w 1979 roku Polska 
była jego organizatorem. 
Od 2001 roku w naszym 

kraju odbywa się również akcja społeczna 
„Cała Polska czyta dzieciom”, która ma 
uświadomić społeczeństwo, jak ważne dla 
dzieci jest poznawanie świata książek oraz 

zachęcić rodziców do czy-
tania książek swoim dzie-
ciom.

Już w marcu z tej oka-
zji nauczyciele „Jedynki” 
czytali swoim uczniom 
baśń Hansa Christiana An-
dersena pt.: „Pięć ziarnek 
grochu”. Nagranie zostało 
umieszczone w internecie a 
w konkursie „Zgadnij, kto 
dla Ciebie czyta?” należało 
podać w kolejności imiona 

i nazwiska nauczycieli biorących udział w 
słuchowisku i przesłać odpowiedzi na ad-
res: biblioteka@sp1.szczawnica.pl 

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Karolina Hryc 8a
II miejsce Agnieszka Majerczak 8a
III miejsce Paweł Wiercioch 6c
IV miejsce Lidia Janc 7a
V miejsce Klaudia Szczygieł 4b
Wyróżnienie Dominik Piszczek 5a

Paweł Sypek 
- Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. 

H. Sienkiewicza w Szczawnicy 
dyrektor@sp1.szczawnica.pl

www.sp1.szczawnica.pl

Życzenia Wielkanocne 

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele naszej szkoły, życzy-
my Wam zdrowych, pogodnych i pełnych pokoju Świąt Wielka-
nocnych.

Niech będzie to dla nas wszystkich czas nadziei, otuchy i opty-
mizmu, aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości, a symbol 
odrodzenia był dla nas celem do spełnienia.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 2

Szymon Klimek finalistą 
Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego!

Serdecznie gratulujemy Szymonowi oraz jego nauczycielce ję-
zyka angielskiego - mgr Annie Marcińskiej. Wyniki Małopolskie-
go Konkursu Języka Angielskiego. 

Szymon w etapie wojewódzkim zdobywając imponująca liczbę 
punktów uzyskał tytuł finalisty.

Zespół kolorowych skarpetek 
czyli szkolne obchody dnia Zespołu Downa

Dzieci z oddziału przedszkolnego SP2 w Szczawnicy przyłą-
czyły się do świętowania Światowego Dnia Zespołu Downa. Po-
mimo, iż w tym roku wypadł on w niedzielę, dzieciaki zdalnie 
podjęły wyzwanie. Efektem tego są zdjęcia stópek ich oraz naj-
bliższych w kolorowych, kwiecistych, często nie do pary skarpet-
kach. W ten sposób solidaryzujemy się z osobami dotkniętymi 
Zespołem Downa, które w tym trudnym czasie szczególnie po-
trzebują naszego wsparcia

Konkurs na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną
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PIENIŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I ST. 
IM. KS. FRANCISZKA BLCHNICKIEGO 

W SZCZAWNICY
34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska75b 

tel./fax: 18 262 15 23,  
                           e-mail: sekretariat@psb.szkolybranzowe.edu.pl

Inspirowani wiosną

Wciąż w klimacie 
epidemii uporczywie 

szukamy sposobów ubarwienia na-
szej rzeczywistości. Wiosna zawsze 
inspirowała, tym bardziej teraz, kie-
dy zamknięci i ograniczeni w zdalnej 
szkole pracujemy nad skutecznością 
efektywnego nauczania, a przede 
wszystkim dbamy o nasze pozytywne 
emocje, by nie zagubić się do reszty 
w szklanej, zimnej przestrzeni Inter-
netu. Najlepszym sposobem na Covid  
jest kontakt z przyrodą. Uczniowie 
młodszych klas  jeszcze mogli spa-
cerować, zwiedzając piękne okolice 
w poszukiwaniu pierwszych oznak 
wiosny. Marzec  pozwolił znów na 
marzenia, radość, a przede wszyst-
kim kreatywne wyrażanie naszych 
emocji. Tak więc ubieramy się w 
fantazyjne kapelusze. Jak gdyby nic 
się nie zmieniło, obchodzimy Dzień 
Kobiet. Rozwijamy nasze plastyczne 
zdolności. Propagujemy czytelnic-
two. A przede wszystkim śpiewamy 
i recytujemy poezję.  Niektórzy two-
rzą krótkie animacje, inni jadłospisy 
,,Diety cud’’, w trosce o swoją sylwetkę i kondycję. Bawimy się 
w przekłady intersemiotyczne przysłów lub innych tekstów lite-

rackich. W czasie pandemii nie nudzimy się na lekcjach, wciąż 
szukamy skutecznych sposobów zrozumienia, poznania świata 
oraz ludzi. 

Wielkanocne tradycje
Uczniowie naszej szko-

ły i oddziału przedszkolne-
go brali udział w konkursie 
plastycznym pt. ,,Kartka 
wielkanocna do Papieża 
Franciszka - kontynuatora 
nauczania Jana Pawła II”.

25 marca 2021 roku w 
siedzibie Instytutu Dialo-
gu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie 
został on rozstrzygnię-
ty - wpłynęło 3027 kar-
tek wielkanocnych z całej 
Polski. Jury nagrodziło i 
wyróżniło 39 prac i pośród 
wyróżnionych znalazła się 
kartka naszej najmłodszej 
uczestniczki Mai Mendrali 
z klasy ,,O”.

Pamiętamy też o pra-
cownikach naszej szkoły 
i o osobach samotnych. 
Przygotowaliśmy kartki z 
życzeniami i koszyczki - 
jeden z najważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy.

Trzy lata temu nasza szkoła została oddana w patronat ks. Fran-
ciszkowi Blachnickiemu, którego setna rocznica urodzin wypadła 
w środę 24 marca 2021r. Dzień 24 marca został również przyjęty 
jako ten, w którym obchodzimy Święto Szkoły.

W tym roku, przestrzegając zaleceń związanych z przeciwdzia-
łaniem pandemii koronawirusa, musieliśmy zmienić nasze zwycza-
je i plany. We mszy św. odprawionej w intencji całej społeczności 
szkolnej w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Krościen-
ku nad Dunajcem, gdzie pochowane są doczesne szczątki patrona, 
uczestniczyła tylko skromna reprezentacja uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły. Mamy nadzieję, że epidemia ustanie i w przyszłym 
roku będziemy mogli świętować bardziej uroczyście i radośnie.

Obecnie udało nam się zjednoczyć i zaangażować całą społecz-
ność szkolną dzięki możliwościom pracy i nauki zdalnej. Już w po-
czątkach marca został ogłoszony konkurs plastyczno-fotograficz-
ny pt. „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”. W konkursie brali 
udział uczniowie z różnych szkół uczący się w klasach VII-VIII 
oraz młodzież szkół 
ponadpodstawowych. 
Na wyniki czekamy.

Poza tym obchody 
święta szkoły prze-
niosły się głównie do 
Sieci. Od 22 do 26 
marca przeżywaliśmy 
„Tydzień z księdzem 

Blachnickim”. Codziennie na Facebooku i na stronie internetowej 
naszej szkoły pojawiały się informacje o patronie i posty, dające 
możliwość zaangażowania się w wydarzenie. Pierwszego dnia za-
mieściliśmy prezentację multimedialną o życiu i działalności księ-
dza Franciszka, oraz o dziele jego życia, czyli Ruchu Światło-Życie, 
którego centrum znajduje się na Kopiej Górce w Krościenku nad 
Dunajcem.

Następnie na FB pojawiło się koło fortuny z cytatami pochodzą-
cymi z nauk księdza Blachnickiego, ponieważ był on nie tylko czło-
wiekiem z bogatym życiorysem, ale również „kopalnią cytatów”. 
Warto się z nimi zapoznawać, gdyż świadczą o wielkim wyczuciu 
potrzeb młodych ludzi, które cechowało naszego patrona.

Środa była centralnym dniem obchodów, zaś w czwartek zapro-
siliśmy uczniów i gości do wirtualnego zwiedzania wspomnianej 
już Kopiej Górki. Miejsce to powstało dzięki ks. Blachnickiemu. Na 
koniec tygodnia dla młodzieży naszej szkoły został zorganizowany 
konkurs wiedzy o patronie. Odbył się w formie online i polegał na 
rozwiązaniu quizu. 

A oto jego zwycięzcy:
I miejsce - Dominika - kl. I
II miejsce - Kacper - kl. II b
III miejsce - Jakub - kl. II b
Drugi quiz, który można było rozwiązać w ramach zabawy, po-

legał na dopasowaniu miejscowości do wy-
darzeń z życia ks. Franciszka.

Mamy nadzieję, że nasz patron wciąż 
czuwa nad nami i nabliższe miesiące upłyną 
nam na owocnej pracy i nauce, byśmy mo-
gli z satysfakcją zakończyć ten trudny rok 
szkolny. 

Agnieszka Stopka
opiekun Samorządu Uczniowskiego PSB
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Śladami Polaków – Joseph Conrad 
czyli Józef Konrad Korzeniowski

W 1979 roku, kiedy to zamieszkałam w USA, na ekrany fil-
mowe wszedł film wybitnego amerykańskiego reżysera Francisa 

Forda Coppoli Czas Apokalipsy. To był pierwszy film, który pomimo mojej słabej 
wówczas znajomości języka angielskiego, oglądałam w kinie w Chicago. Film ten 
był wielkim wydarzeniem w kinematografii amerykańskiej, a z recenzji prasowych 
dowiedziałam się, że jest on luźno oparty na opowiadaniu Józefa Konrada Korze-
niowskiego Jądro ciemności, z 1899 roku. Scenerię filmu zmieniono od końca XIX 
wieku w Kongo, do czasów wojny wietnamskiej, konfliktu w Wietnamie, Laosie i 
Kambodży, który trwał od 1 listopada 1955 roku, do upadku Sajgonu w dniu 30 
kwietnia 1975 roku.

Jako młoda polska emigrantka, poza granicami naszego kraju zwracałam szcze-
gólną uwagę na wszystko co polskie. Po obejrzeniu filmu Czas Apokalipsy, zaintere-
sowałam się bliżej literaturą Józefa Konrada Korzeniowskiego, znanego w świecie 
jako Joseph Conrad. Przyznaję, że nawet jeśli któraś z jego powieści czy opowiadań 
było lekturą szkolną, to żadnej z jego książek w Polsce nie czytałam. Dopiero w 
Chicago, w polskiej bibliotece, znalazłam książki Lord Jim i Jądro ciemności (inaczej 
Serce ciemności), co pozwoliło mi lepiej zrozumieć znaczenie filmu i zapoznać się 
bliżej z osobą Josepha Conrada.

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, czyli Joseph Conrad, to angielski prozaik i 
nowelista polskiego pochodzenia. Urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie 
na Ukrainie, a zmarł w Anglii, w Bishopsbourne, 3 sierpnia 1924 roku. Był synem 
Apolla Nałęcza Korzeniowskiego, gorliwego patrioty i poety, organizatora komitetu 
powstania przeciwko władzy rosyjskiej w 1863 roku. Joseph Conrad miał cztery 
lata, kiedy ojciec został zesłany do Wołogdy w północnej Rosji, jego matka zmarła 
tam na gruźlicę w 1865 roku. Ojciec tłumaczył dzieła Szekspira i Victora Hugo na 
polski, aby utrzymać rodzinę, zatem młody Joseph Conrad już od ósmego roku 
życia władał językami angielskim i francuskim. Ostatecznie, ojciec z synem wrócili 
z zesłania i zamieszkali we Lwowie, a potem w Krakowie, gdzie ojciec zmarł, na 
gruźlicę, w 1869 roku. Joseph Conrad trafił pod opiekę swojego wuja ze strony 
matki, prawnika, Tadeusza Bobrowskiego. Ten posłał go do szkoły w Krakowie, a 
potem w Szwajcarii; szkoły Conrad jednak nie ukończył, a w 1874 roku wyjechał do 
Marsylii z zamiarem wypłynięcia w morze. Pływał we francuskiej służbie handlo-
wej, m.in., na Martynikę i wzdłuż wybrzeża Wenezueli oraz Australii. W lipcu 1876 
roku popłynął do Indii Zachodnich jako steward na statku Saint-Antoine. Podczas tej 
podróży był świadkiem bezprawnego konfliktu, z użyciem broni palnej, a jeden z 
członków załogi został ranny.

Podobno jako dziecko w Polsce, Joseph Conrad włożył palec w środek mapy 
Afryki i powiedział: „Kiedy dorosnę, pojadę tam”. W 1889 roku Wolne Państwo 
Kongo miało zaledwie cztery lata i już było znane jako miejsce imperialistycznego 
wyzysku. W tym czasie spełniło się marzenie Conrada; pływał parowcem po rzece 
Kongo, jednakże to co zobaczył, zrobił i poczuł w Kongu, wstrząsnęło Conradem 
dogłębnie. Jądro ciemności to opowiadanie o rejsie w górę rzeki Kongo w sercu 
Afryki;h to najbardziej enigmatyczna opowieść Conrada, której tytuł oznacza nie 
tylko serce mrocznego kontynentu Afryki, ale także serce zła, wszystkiego, co jest 
zepsute, nihilistyczne, złośliwe, być może nawet serce człowieka. Jądro ciemności 
z bliska śledzi wydarzenia z Konga, opowiada o fascynacji narratora tajemniczym 
białym człowiekiem Kurtzem, który swoją elokwencją i hipnotyczną osobowością 
dominuje nad otaczającymi go brutalnymi współplemieńcami. Kurtz jest pełen po-
gardy dla chciwych kupców, którzy wyzyskują tubylców, ale czuje też coś zbliżonego 
do niechętnej lojalności. Ta historia miała kluczowe znaczenie dla dalszej pracy i 
wizji Conrada. 

Film Czas Apokalipsy, zrealizowany około 80 lat po przeżyciach Josepha Con-
rada w Kongo, jest metaforą podróży w głąb siebie i pokazuje, jak jaźń ludzka 
ciemnieje nie do poznania w obliczu wojny, czy też innych trudnych sytuacji. Akcja 
filmu toczy się u szczytu wojny wietnamskiej; kapitan Willard wraz z załogą, wy-
rusza na specjalną misję, aby odszukać i wyeliminować tajemniczego pułkownika 

Zielonych Beretów, renegata Waltera 
Kurtza, którego oddział przekroczył 
granicę z Kambodżą. Willard, wysłany 
w górę rzeki Nung na łodzi patrolowej 
amerykańskiej marynarki wojennej, 
odkrywa, że   jego celem jest jeden z 
najbardziej utytułowanych oficerów 
w armii amerykańskiej. Naczelne do-
wództwo uważa, że   Kurtz kompletnie 
oszalał, ten jednak wysławił się na 
boga pośród lokalnego plemienia. 
Misja Willarda okazała się bardzo nie-
bezpieczna i po kilku mrożących krew 
w żyłach walkach, w których większość 
jego załogi zostaje zabita, Willard, z 
tylko dwoma towarzyszami, docierają 
do placówki pułkownika Kurtza i zostają jego więźniami. Tam muszą podjąć decyzje 
w sprawie eliminacji Kurtza, w międzyczasie stają się świadkami niewyobrażalnej 
zgrozy i horroru, jak i starają się zrozumieć postępowanie Kurtza.  

Wielu współcześnie mu żyjących powieściopisarzy, pozostawało pod wpływem 
twórczości Josepha Conrada. Był on podziwiany za bogactwo swojej prozy i szcze-
gólnie wnikliwych opisów niebezpiecznego życia na morzu, jak i barwnych przygód 
w egzotycznych miejscach. Jednak jego prawdziwą fascynacją była obserwacja czło-
wieka w obliczu obojętności natury, częstej wrogości od innych, oraz wewnętrznych 
walk z dobrem i złem czekającym by go pochłonąć. Pogląd Conrada na życie był 
głęboko pesymistyczny. Uważał, że nawet  najbardziej honorowe zasady są całko-
wicie niewystarczające, aby chronić człowieka przed atakami zła, że istnieją sytu-
acje, w których ludzie zobowiązani są do poczucia emocjonalnego pokrewieństwa z 
tymi, którymi tylko spodziewali się gardzić. 

Traumatyczne przeżycia w Kongu, gdzie doznał szoku psychicznego i duchowe-
go, wstrząsnęły Conradem do tego stopnia, iż po powrocie był wycieńczony fizyczne 
i psychicznie. Przez kilka miesięcy leczył się w Anglii i we Francji, lecz przez resztę 
życia dręczyły go nawracające gorączki, lęki i depresje. W wieku czterdziestu kil-
ku lat zaczął także uskarżać się na podagrę, na którą cierpiał do końca życia. W 
styczniu 1894 roku, w wieku 36 lat, Conrad na zawsze zrezygnował z pracy w ma-
rynarce. Wtedy też po raz pierwszy powrócił do Polski, odwiedził umierającego wuja 
Bobrowskiego, po którym później otrzymał spadek. Do pracy w marynarce Con-
rad już nigdy nie powrócił, utrzymując się z pracy twórczej. Okazał się być bardzo 
płodnym pisarzem, napisał ponad pięćdziesiąt powieści, nowel, opowiadań, sztuk 
teatralnych i esejów, z których najbardziej sławne to Szaleństwo Almayera (1895), 
Wyrzutek (1896), Jądro ciemności (1899), Lord Jim (1900), Nostromo (1904), Zwy-
cięstwo (1915), Smuga cienia (1917) oraz Korsarz (1923).   

24 marca 1896 roku poślubił osiemnastoletnią Angielkę Jessie George, z któ-
rą miał dwóch synów, Borysa i Johna. Ich wspólne wakacje w Polsce w 1914 roku 
zbiegły się z wybuchem I wojny światowej. Odwiedzili na krótko Kraków, po czym 
schronili się w pensjonacie Konstantynówka w Zakopanem, należącym do kuzyn-
ki Conrada, Anieli Zagórskiej. Jej córka, również Aniela Zagórska, została później 
autoryzowaną tłumaczką prac Conrada. W październiku 1914 roku, małżeństwo 
Conradów uzyskało pozwolenie na opuszczenie Polski i przez Wiedeń i Włochy w 
listopadzie trafili z powrotem do Anglii. Niedługo przed śmiercią, w maju 1924 roku, 
król Jerzy V nadał Conradowi tytuł szlachecki, ten jednak odmówił jego przyjęcia 
listownie. 

Do dziś światowi i polscy reżyserzy filmowi i teatralni, doszukują się inspiracji 
w pracach Josepha Conrada. Ponad trzydzieści jego dzieł doczekało się adaptacji 
filmowych, telewizyjnych i teatralnych, a nawet komiksowych. Znane polskie ada-
ptacje filmowe to Jej powrót (1975), z Beatą Tyszkiewicz i Jerzym Zelnikiem w 
rolach głównych, oraz Smuga cienia (1976) w reżyserii Andrzeja Wajdy, z Markiem 
Kondratem w roli głównej. Film Czas Apokalipsy pozostaje natomiast jednym z 
najważniejszych i najbardziej wpływowych filmów wojennych, jakie kiedykolwiek 
powstały. Dręczące Josepha Conrada kwestie konieczności dokonywania trudnych 
wyborów w ekstremalnych sytuacjach, poszukiwanie granic między dobrem a złem, 
między prawdą a fałszem, szukanie odpowiedzi na pytanie czym jest honor człowie-
ka – wszystko to ma wymiar ponadczasowy. 
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MARCOWE ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU

 
    31 marca 2021 roku dobiegła końca realizacja 
trzyletniego projektu pod nazwą REHABILITA-
CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚDS 
W SZCZAWNICY. Projekt realizowany był przez 
szczawnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
a w 95% dofinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu to 24 dorosłe osoby nie-
pełnosprawne, które na co dzień uczestniczą w zajęciach prowadzonych w 
Środowiskowym Domu Samopomocy „PERŁA” w Szczawnicy.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON, ŚDS „PERŁA” wzbogacił swoją ofer-
tę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz ze 
sprzężeniami. Mimo tego, że są one mieszkańcami oddalonych od siebie o 
dziesiątki kilometrów pięciu małopolskich gmin, Stowarzyszenie zapewnia 
Beneficjentom dowóz na codzienne zajęcia busami dostosowanymi do ich 
szczególnych potrzeb.

Specjalnie dla nich, w ramach projektu, stworzona została pracownia 
rękodzieła artystycznego oraz pracownia gospodarstwa domowego, gdzie 
Beneficjenci nabyli oraz rozwinęli swoje sprawności manualne, społeczne 
oraz komunikacyjne. Biorąc pod uwagę nieustające potrzeby rehabilitacji 
ruchowej każdy Beneficjent zgodnie z opracowanym Indywidualnym Pla-
nem Działania uczestniczył w indywidualnych lub grupowych zajęciach 
z rehabilitantem. Ponadto wszyscy Beneficjenci projektu zostali objęci 
wsparciem psychologa, który czuwał nad ich dobrostanem.

Zgodnie z założeniami projektu, co kwartał organizowana była wystawa 
prac powstałych przez minione trzy miesiące. Towarzyszyła im degustacja 
dań kuchni świata, przygotowana w ramach pracowni gospodarstwa domo-
wego. Jednak pandemia wymusiła zmiany również w realizowanym projek-
cie. Dlatego też wystawa wieńcząca trzyletni projekt dla ogółu dostępna jest 
tylko w formie wirtualnej. Zaprezentowane na niej prace to efekt żmudnej 
codziennej terapii przełamującej fizyczne i intelektualne ograniczenia osób 
z niepełnosprawnościami. To ICH głos – JESTEŚMY SAMODZIELNI I 
SKUTECZNI! Beneficjenci za swój trud i udział w projekcie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody, które mają stanowić motywację do podej-
mowania nowych wyzwań, które są jeszcze przed nimi!

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „PERŁA” w Szczaw-
nicy Agata Zachwieja 
pragnie podziękować 
beneficjentom projek-
tu oraz ich rodzicom 
i opiekunom za wy-
trwałość, sumienność 
oraz pomoc w realiza-
cji projektu. „Jesteśmy 
pełni nadziei, że to nie 
ostatni realizowany 
projekt i w przyszło-
ści będziemy mogli 
włączyć dodatkowe 
warsztaty dofinanso-
wane przez PFRON, 
do oferty zajęć pro-
ponowanej przez nasz 
ośrodek wsparcia dla 
osób z niepełnospraw-
nością intelektualną”.

K.Ż-Sz.
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Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

- JOJECKO -

Zniesła kura jojko chude
Wyskocyła psu na bude
Drze sie tom na całe garło
Jak by co śnie skóre darło

Pies ta zrazu znosił krzyki
Wiedzónc ze to kurze zwyki
Wse kurze gópie stworzonie
Pokwoli sie - i przestonie

Ale krzyki nie ustajó
Biydnomu psu spać nie dajó
Wreście przebrała sie miara
I pies rzece - z budy wara

Nojpiyrw grzecnie kure prosił
W kójcu złapoł  potormosił
Jas sie piórka posypały
Przysom hej - wkurzóny cały

Nie łod tego moja buda
By na ni wyprawiać cuda
By nie było cisy decka
Skróny gópiego jojecka

Tako wyśli sobie z łaski
Skójcyły sie gópie wrzaski
Pies mioł spokój wymarzóny
Kura łogón potracóny

Andrzej Dziedzina Wiwer



Podróże małe i duże

Wodospad Cascata  delle Marmore
Jedną z bardziej znanych perełek włoskiej Umbrii jest 165 

metrowy wodospad Cascata delle Marmore, utworzony przez 
starożytnych Rzymian w 271 r. p.n.e. na klifie rzeki Nera. Od 
razu trafia na listę światowych rekordów gdyż jest najwyższym 
sztucznym wodospadem na świecie. 

Położony jest na południowym krańcu parku Parco fluviale 
del Nera około 8 km na wschód od miasta Terni. 

Dla nas Marmurowy Wodospad jest punktem przystanko-
wym w drodze na wschodnie wybrzeże. Na niebie wiszą szare, 
ciężkie chmury, zapowiadające deszcz i wcale nie jesteśmy pew-
ni czy uda nam się zobaczyć dziś ten cud, 
powstały z rąk człowieka. Ryzykujemy 
i podjeżdżamy na parking, który już po 
sezonie jest prawie całkowicie pusty. Na 
pewno nie działają już parkometry a cała 
infrastruktura wydaje się być opustoszała. 
Chyba, że większy wpływ ma na to teraz 
wszechobecny Covid… . Kasy biletowe 
pozostają jednak otwarte, toteż spieszymy 
z zakupem biletu zanim zacznie padać. 

Kierując się z parkingu ku wejściu do 
parku, mijamy parę straganów, pełnych 
odpustowych pamiątek. W sezonie chyba 
jest tutaj dość gwarno. Jeden pan krzyczy 
za nami, jednie aby sprzedać nam pelery-
nę przeciwdeszczową, ale bynajmniej nie 
z powodu złej pogody. Istnieje możliwość 
zmoczenia przez ogromne kaskady wodne 
podczas spaceru u ich podnóża. Tak gło-
szą znaki, jak i pan od peleryn. My jednak 
jesteśmy twardzi i pozostajemy tylko we 
własnych ciuchach!  

Spacer po tym zielonym terenie w to-

warzystwie ogromnych huków wody, jakie generuje cała kaskada 
wodospadów, przypomina nam trochę spacer po azjatyckiej pusz-
czy. Panuje tutaj specyficzny mikro klimacik. Niestety dostępna 
jest teraz tylko część ścieżek dla zwiedzających, a na terenie ca-
łego parku obowiązuje nakaz noszenia maseczek, gdy odstęp jest 
mniejszy niż 1.5m. Wybieramy się więc jedną z dróżek w górę 
do największej, 83 metrowej kaskady, którą również w sumie 
oglądamy tylko z daleka. Po drodze mijamy mnóstwo specjalnie 
przygotowanych miejsc piknikowych, które oczywiście są teraz 
ogrodzone. W normalnym sezonie musi tu być mega sielankowo-
-piknikowo. 

Po zejściu pod dolne kaskady zauważamy jeszcze dwa inne 
punkty widokowe na wodospad. Znajdują się one po drugiej 
stronie drogi dojazdowej do parku. Zawracamy i kierujemy się 

więc w ich stronę. Tutaj również stoi pani 
w budce i czeka na okazanie biletu wstępu. 
Pokazujemy i już za chwilę wspinamy się 
na drugie zbocze, aby móc przyjrzeć się 
kaskadom z nieco innej, może i lepszej 
perspektywy. Gdy już wyczłapaliśmy 
się na samą górę i spoglądamy na zaso-
by wody w wodospadzie, dochodzimy 
do wniosku, że coś jest nie tak, że wody 
przedtem było więcej… . A może już tak 
jesteśmy zmęczeni podróżą? 

Okazuje się, że z siły natury korzys-
ta również elektrownia wodna, która w 
określonych godzinach tą wodę zabiera 
i nam ukazuje się tylko taki nikły zarys 
prawdziwego wodospadu. Ups… tego nie 
doczytaliśmy wcześniej i byliśmy trochę 
zdziwieni… ale generalnie zmieściliśmy 
się w najlepszym czasie na podziwianie 
tego sztucznego cudu natury!

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

Leżący niezgodnie piaskowiec mikowy,
Chciał w swej fliszu ławicy być profilowy.
Pogładził laminację,
Łyszczki wypchnął na fację.
Ale się ześlizgnął po łupku stropowym.

napisał Stanisław Błażusiak

Piaskowiec - skała zbudowana przeważnie z piasku.

Mikowy - zawierający miki czyli łyszczki czyli błyszczący minerał; tu: w postaci niewiel-
kich srebrnych blaszek.

Leżący niezgodnie - Leżący na sąsiedniej skale jednak o całe miliony lat dalej w skutek 
nieosadzania się przez dłuższy czas lub przesunięcia wcześniejszych osadów.

Flisz - Skały osadowe powstałe z okruchów skalnych, które spłynęły do morza. Mają 
powtarzające się sekwencje od ziaren grubych do mikroskopijnych.

Ławica - Warstwa lub warstwy skał wyraźnie odróżniające się od sąsiednich.

Profil - obrazek pokazujący przekrój widocznych warstw skalnych. Tu: profilowy ma po-
dwójne znaczenie, bo odnosi się również do chęci wylansowania się podmiotu lirycz-
nego.

Laminacja - warstewki nie grubsze niż 1cm jakie możemy zobaczyć w skale. 

Łyszczki - kryształki minerałów w formie bardzo cienkich blaszek, odbijają srebrzyście 
światło.

Facja - skały osadowe posiadające takie same cechy i różne od cech sąsiednich skał 
osadowych. Termin geologiczny pochodzi od łacińskiego facjes i oznacza oblicze. 

Ześlizgiwanie - Skały też lubią się ślizgać często po sobie, np. kiedy spód jest śliski i jest 
z górki.

Łupek - tu: skała osadowa z drobniutkich okruchów, dość miękka, łatwo oddzielająca 
się na warstewki.  

Stropowy - znajdujący się na górze warstwy, czyli w powyższym limeryku pod podmio-
tem lirycznym.
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Ostatni Mohikanie?
Dzisiaj o czterech 

gatunkach z rodziny, któ-
ra niegdyś nosiła nazwę 
szorstkolistne, a obecnie 
ogórecznikowate (po ła-
cinie Boraginaceae). W 
zależności od ujęcia sys-
tematycznego liczy nawet 

do 2500 gatunków, należących do ok. 95 
rodzajów. Są to rośliny głównie strefy kli-
matu umiarkowanego półkuli północnej. W 
Polsce mamy co najmniej tuzin rodzajów 
(ośmiał, farbownik, zapłonka, żywokost, 
miodunka, ostrzeń, lepnik, lepczyca i cztery 
tutaj omawiane), do których zaliczono po-
nad 30 gatunków. 

Skąd zainteresowanie tą rodziną? Bo 
okazuje się, że mamy w Polsce aż cztery ga-
tunki ogórecznikowatych, których byt jest 
mocno zagrożony. Wszystkie wpisano do 
Polskiej czerwonej księgi roślin (2014) oraz 
na Polską czerwoną listę paprotników i ro-
ślin kwiatowych (2016). Nie rosną, co praw-
da, w górach, a więc i w bliskich naszemu 
sercu Pieninach lub w Beskidzie Sądeckim, ale znalazły się w 
trudnej sytuacji i dlatego zasługują na uwagę wszystkich, którym 
los naszej flory nie jest obojętny. A oto one.

Nawrot czerwonobłękitny (Lithospermum purpurocaeruleum) 
występuje na dwóch zaledwie stanowiskach. Do tego jedno z nich, 
położone w miejscowości Nowe, w Dolinie Dolnej Wisły, zostało 
podane jeszcze w latach 20. XIX w. i nie ma pewności, czy prze-
trwało do dziś.  Drugie stanowisko to Bielinek, w Dolinie Dolnej 
Odry. Co ciekawe, nawrot rośnie tam tylko polskiej stronie Odry, 
a najbliższe znane miejsce jego występowania w Niemczech jest 
odległe o ok. 150 km (nad Łabą w Saksonii). Gatunek jest u nas 
zagrożony przez naturalny rozrost lasu, co powoduje zacienienie 
stanowiska i utrudnia rozwój roślin. Zaliczono go do kategorii 
krytycznie zagrożonych (symbol CR).

Krytycznie zagrożony, a do tego prawnie u nas chroniony, jest 
też żmijowiec czerwony (Echium russicum), umieszczony na eu-
ropejskiej czerwonej liście. W Polsce osiąga północno-zachodni 
kres swego występowania i był niegdyś podawany z 17 stanowisk 
z Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej. Obecnie istnieją zaledwie trzy 
– w Dobrużku i Posadowie koło Łaszczowa oraz w Czumowie nad 
Bugiem. Ta ładna roślina o szkarłatnoczerwonych płatkach koro-
ny kwiatowej tworzy maleńkie populacje. Kwiaty zapylane przez 
pszczołowate, muchówki i motyle rozwijają się w maju i czerwcu. 
W miejscach, gdzie rośnie zagrożeniem dla gatunku jest rozrost 
krzewów oraz muraw kserotermicznych. Stopniowo tworzą one 
zbitą warstwę martwych szczątków, zwaną wojłokiem stepowym, 
co uniemożliwia rozwój siewek. Do tego dochodzi też, niestety, 
wykopywanie żmijowca przez kolekcjonerów roślin! 

Nieco mniej zagrożona (gatunek narażony - VU) wydaje się 
ułudka leśna (Omphalodes scorpioides), której stanowiska są w 

Polsce nierównomiernie rozproszone. Naj-
większe skupienia znajdują się na Przedgó-
rzu Sudeckim i na Nizinie Śląskiej. Chociaż 
gatunek jest notowany zwykle w wilgotnych 
i cienistych lasach i wzdłuż cieków wod-
nych, niekiedy lgnie… do ludzi i pojawia 
się na siedliskach antropogenicznych, np. na 
cmentarzach. Ułudka jest zagrożona z po-
wodu niewielkich populacji i małej liczby 
izolowanych stanowisk. Na poszczególnych 
stanowiskach niebezpieczne są też: nad-
mierne ich naświetlenie, zmiany lokalnych 
stosunków wodnych oraz… wydeptywanie 
przez turystów.  

Natomiast straszny doprawdy los spotkał 
niezapominajkę smukłą (Myosotis steno-
phylla). Ta urocza roślina, o dużych – jak 
na niezapominajkę – kwiatach (5 mm śred-
nicy), ma status oznaczony złowrogimi li-
terami EX, co znaczy - gatunek wyginął! 
Jej obecność odnotowano jeszcze z końcem 
lat 20. (okazy zielnikowe!), potem w latach 
50. 60. i 90. XX w. Z kolejnych lat brak do-
niesień. Przyczyny wyginięcia są trudne do 

określenia.     
Doprawdy trzeba troszczyć się o rośliny! Bez nich nasze życie 

byłoby bardzo trudne. I pamiętajmy - dbać możemy skutecznie 
tylko wtedy, gdy nie będziemy niszczyć ich siedlisk. 

foto: żmijowiec czerwony

Jubileuszowa wystawa  szczawnickiego 
oddziału TPSP w Nowym Sączu

W bieżącym roku oddział szczawnicki Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych obchodzi 35-lecie działalności. W 
związku z tą rocznicą Zarząd Główny w Nowym Sączu zorga-
nizował miesięczną wystawę prac członków naszego oddzia-
łu. Wystawa jest prezentacją twórczości 18 artystów zrzeszo-
nych w szczawnickim Towarzystwie. Są to: Irena Aksamit, 
Krzysztof Błażusiak, Zofia Drążkiewicz, Marek Dziedzi-
na, Joanna Dziubińska, Stanisław Górecki, Franciszek 
Kolkowicz, Maria Lizoń-Śliwa, Jadwiga Łuczak, Anna 
Madeja, Anna Malinowska, Adam Michałczak, Eugeniusz 
Niebylski, Anna Niezgoda, Anna Maria Spodnik, Joanna 
Szczepaniak, Marek Wolak, Grzegorz Zachwieja.

Wystawa będzie trwać do 20 kwietnia 2021 w lokalu przy 
ulicy Jagiellońskiej 50a w  Nowym Sączu. Serdecznie zapra-
szamy do obejrzenia ekspozycji.

Anna Malinowska
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Anna Malinowska 
TPSP Anna Niezgoda 

w uzdrowiskowej galerii

Wśród różnych technik artystycznych, który-
mi wyrażają swe talenty członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w szczawnic-
kim oddziale na uwagę zasługują hafty Anny 
Niezgody. Jej prace można było oglądać w mar-

cu w Pijalni Wód Mineralnych przy Placu Dietla.
Autorka tych prac to od niedawna członkini Towarzystwa, 

pełniąca funkcję zastępcy prezesa oddziału, która z oddaniem 
sprawuje powierzone obowiązki. Dzięki jej zaangażowaniu moż-
na odwiedzać naszą galerie TPSP przy ulicy Zdrojowej 2 coraz 
częściej. Cotygodniowe sobotnie spotkania w galerii, z zastoso-
waniem obowiązujących obostrzeń, są okazją do podtrzymania 
kontaktów towarzyskich, do obejrzenia nowych prac, uaktualnia-
nia bieżących spraw.

Haftowane obrazy Anny to kolorowe pejzaże, bukiety kwiatów, 
ulubione zwierzątka a także znane malarskie motywy przeniesio-
ne na płótno igłą i kolorowa nicią.

Ostatnio autorka wystawy wykonuje czarno - białe konturo-
we haftowane grafiki, które przedstawiają znane i powszechnie 
rozpoznawane religijne motywy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
Dzieciątko Jezus, a także świeckie tematy: stylizowane sowy, wi-
doki górskie, kwiaty oraz świąteczne akcenty.

Już od wielu miesięcy brak wernisaży i dozwolonych zgroma-
dzeń wprawia nas w niekłamany smutek i artystyczny paraliż wi-
doczny w artystycznym przekazie. W pracach Anny Niezgody to 
czarno – biały przekaz, minimalistyczny zarys dawnych pełnych 
kolorów, haftowanych obrazów, dzisiaj to powrót do czarno- bia-
łej, a może szarej rzeczywistości. Liczymy na rychły powrót do 
barwnej, radosnej atmosfery spotkań towarzyskich przy lampce 
wina, inspirujących wernisaży oraz  szeroko rozumianej normal-
ności. 

Życzymy Annie dużo zapału i wielu pomysłów na kolejne ha-
ftowane obrazy oraz wielu sukcesów na artystycznej niwie.
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