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Info KS „Pieniny”
W dniu 25 kwietnia br. w Krakowie na torze 

w Kolnej zakończyły się dwutygodniowe starty 
kwalifikacyjne do reprezentacji Polski w kaja-
karstwie górskim. 

W kategorii seniorów Krzysztof Majerczak 
potwierdził swoją wysoką formę i pewnie awansował do repre-
zentacji Polski na Mi-
strzostwa Europy i dwa 
Puchary Świata. Pod-
czas Mistrzostw Europy 
we włoskiej Ivrei będzie 
starał się wywalczyć 
kwalifikacje na Igrzyska 
Olimpijskie Tokio 2021. 
W grupie juniorów kwali-
fikacje w konkurencji K1 
oraz C1 wywalczył Mi-
kołaj Mastalski. Z kolei 
wśród dziewcząt Marty-
na Bednarczyk uzyskała 
awans w konkurencji C1 
oraz K1.

 
Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom oraz wszystkim 

tym, którym udało się zakwalifikować do reprezentacji. Powodze-
nia w tych najważniejszych startach.  

info FB KS Pieniny

„Jarmuta” górą
Rozpoczął się sezon wiosennych rozgry-

wek piłki nożnej V ligi. W pierwszym meczu, 
rozgrywanym na stadionie w Tylmanowej w 
sobotę 24 kwietnia,  Jarmuta Szczawnica po-
konała Babią Górą z Lipnicy Wielkiej 3 : 1.

28 kwietnia Jarmuta Szczawnica wygrała 
4 : 2 z drużyną Turbacz Mszana Dolna, a 1 maja zwyciężyła na 
wyjeździe AKS Ujanowice 5 : 3. Liczymy na dalsze zwycięstwa...

Również trampkarze Jarmuta Szczawnica w dn. 01.05.21 roz-
poczęli rozgrywki 1 ligi gr. 1 w rundzie wiosennej. Pierwszy mecz 
rozegrali na boisku sportowym w Szczawnicy z drużyną LKS Bór 
Dębno. Mecz zakończył się wynikiem 8-0. Gratulujemy zawodni-
kom zwycięstwa !!!!

info FB KS Jarmuta Szczawnica

K
L

U
B

S

P
ORTOWY

P
I

E
N

I
N

Y

Uroczystości na rozpoczęcie 
sezonu flisackiego

W niedzielę 25 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie 189 se-
zonu flisackiego. Msza święta z udziałem flisaków miała miejsce 
w kościele w Sromowcach Niżnych. Po mszy proboszcz miejsco-
wej parafii ksiądz Marek Kądzielawa poświęcił łodzie i życzył 
flisakom udanego, a przede wszystkim bezpiecznego  sezonu.  W 
uroczystości uczestniczyli księża: Czesław Jakóbczyk, Rafał Jur-
czasiak, Paweł Wróbel, Adam Styc, Marek Kądzielawa.

Po pobłogosławieniu tratw delegacje flisaków i pocz-
ty sztandarowe spłynęły do przystani w Sromowcach Niż-
nych. Tam, przy rzeźbie górala  wszyscy zebrani zrobili so-
bie pamiątkowe zdjęcie dla  upamiętnienia tej uroczystości. 
 Łódki płyną Dunajcem już od 1 kwietnia, choć pogoda w tym 
roku turystów nie rozpieszcza. Jaki będzie tegoroczny sezon, ze 
względu na pogodę, sytuację pandemiczną i obowiązujące zale-
cenia, okaże się.

jd/al
fot. FB Spływ Dunajcem - flisacy

fot. Ł. Hurkała
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Andrzej Dziedzina Wiwer

- SON -
 / sen /

Cheba mi sie śniło w nocy
Ze złe strasne ku mnie krocy
Ja uciekoł jaze grzmiało
A drógi nie ubywało

Kielo sił to za mnó zonie
Ja zamotoł sie w piyrzonie
Cujo ze bedó kopoty
Na cole mom siódme poty

Choć uciekom nie próźnujo
Jus mie ma - na plecaw cujo
Rozdarew sie w niebogosy
Jak by mie pozarły łosy

Powstawali wsyćka w domu
Jak na gos wielkiego gromu
Śmioli sie tys do rozpuku
Cos to robis - sakra kluku

Nic zew nie rzyk na te znoje
Inof w duchu wiedzioł swoje
Jak by u was wyglóndało
Kieby jak mie złe ścigało

Droga wzywa… w stronę Rożnowa i Melsztyna

Już wiosna (przynajmniej kalendarzowa, bo z naszą aurą to tak różnie), 
ale mimo wszystko trzeba ruszyć się po stagnacji zimowej… Droga wzy-
wa. Z powodu sytuacji panującej w naszym kraju, jakieś dalsze wyprawy 
odkładamy na później; pozostają nam krótkie jednodniowe wypady.

Jedna z niedziel okazała się dla mnie bardzo łaskawa, pogoda wprost 
wymarzona. Zebrałem się (tym razem sam) i postanowiłem ruszyć w stro-
nę Melsztyna i Rożnowa zobaczyć pozostałości niegdysiejszych sadyb 
możnych rodów.

Dotarłem po niedługim czasie do Rożnowa, gdzie znajdują się ruiny 
zamku najsłynniejszego rycerza średniowiecznej Europy – Zawiszy Czar-
nego. Ten wojownik jest do dzisiejszego dnia przykładem wszelkich cnót 
– dotrzymywanie słowa, honoru, odwagi  - z tym zawsze będzie kojarzony 
sławetny witeź z Garbowa. Siedziba aktualnie jest w ruinie, ale myślę, że 
nowi właściciele przywrócą blask temu miejscu.

Ruszam w dalszą drogę w stronę Melsztyna, siedziby jednego z najstar-
szych i najpotężniejszych rodów średniowiecznej Polski. Spytek z Melsz-
tyna to w średniowiecznej Polsce doskonale znana postać. Wielki prze-
ciwnik biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, późniejszy husyta, opuszczony 
przez wielu stronników, zginął w bratobójczej bitwie pod Grotnikami, 
(zachęcam do zapoznania się z historią życia Spytka II i jego brata Jana).

Zamek Melsztyn położony jest na wzgórzu, skąd roztacza się piękny wi-
dok. Wijący się w dole Dunajec, szeroka panorama licznych miejscowości 
położonych w pobliżu, obronność i łatwość dostrzeżenia niebezpieczeń-
stwa, czyni to miejsce bezpiecznym, a zarazem mimo zniszczeń można 
wyobraź sobie piękno tych historycznych budowli w czasach świetności. 
Brak jakichkolwiek turystów pozwala napawać się urokiem zamczyska, 
ale cóż trzeba wracać!

Schodząc z góry 
zatrzymałem się przy 
pobliskich domostwach 
zaciekawiony wido-
kiem postaci krzątają-
cej się przy ulach. Niby 
ciepło, niby wiosna, 
ale pszczół nie widać 
wiele. Przysiadłem na 
przydrożnej barierce i 
obserwowałem pszcze-
larza; ule pooglądał, 
coś pomajstrował, a na-
stępnie zgarniał wyschnięte rośliny dookoła uli, ale tak bardzo ostrożnie 
i z widocznym namaszczeniem. Zaintrygowany podszedłem bliżej, chcąc 
zobaczyć powód tego namaszczenia. Bartnik spostrzegł moje zaintere-
sowanie i zamachał dłonią, abym podszedł. Po zwyczajowych grzecz-
nościach, przedstawieniu się, zagadnąłem pana Józefa o powód takiego 
ostrożnego obchodzenia barci; czyżby pszczoły były tak słabowite, iż lą-
dowały na ziemi?

– E nie, pszczółki są dokarmione i mogą już latać normalnie - z tajem-
niczą miną odpowiedział gospodarz.

– To czego pan tak tam wypatrywał?
– Będzie się pan fotograf śmiał, ale węża!
Ta odpowiedź troszkę mnie zaintrygowała. Czas na gady jeszcze chyba 

nie nadszedł (a z tak na marginesie, to kto tęskni do węży?).
Minę musiałem mieć nietęgą, bo pan Józef z uśmiechem tajemniczości 

opowiedział mi historię węża podobnego do żmii, zwanego „rojnicą”. Taki 
gad, jak będzie na pasiece i odpowiednio traktowany (karmiony bułką z 
mlekiem), będzie przyzywał do siebie roje pszczół i zapełnią się wszystkie 
ule – a miodu, panie, to będzie, że hej! - Zakończył swoją opowieść bart-
nik…

Będąc już w aucie przypomniałem sobie dom mojego dziadka, gdzie 
często na kamiennych schodach wygrzewał się duży wąż, a dziadek mó-
wił, żebym się nie bał – „bo to domowy god”. Mamy XXI wiek, a ciągle 
tkwi w nas odrobina prasłowiańskich wierzeń…

Każda podróż może dostarczyć nam sporo wrażeń, ta daleka i ta bliska. 
Ciągle jest wiele miejsc wartych zobaczenia, ludzi wartych poznania, hi-
storii wartych zapamiętania… Czas ruszać!

Zbyszek „Highlander” Lach.
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6 kwietnia br., w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica, została podpisana 
umowa z wykonawcą inwestycji reali-

zowanej w ramach zadania pn. „Poprawa 
jakości życia mieszkańców w sołectwach 
Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę 
istniejącego wodociągu”.

W celebrze udział wzięły władze samo-
rządowe, senator RP - Jan Hamerski, radny 
Powiatu Nowotarskiego - Tomasz Hamer-
ski, radna Rady Miejskiej w Szczawnicy 
- Bożena Solecka, sołtys Jaworek Urszula 
Dulak oraz właściciel i prezes firmy Mach-
nik HydroMaster - Krzysztof Machnik.

Firma Machnik HydroMaster z Moch-
naczki Wyżnej została wyłoniona w drodze 
przetargu do realizacji projektu.

Inwestycja jest finansowana z rządowego 
programu - Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
na którą zostało przyznane dofinansowanie 
w grudniu 2020 roku. W ramach inwestycji 
zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na 
terenie Jaworek oraz w Szlachtowej - Cieśli-

Szczawnica,  19 kwietnia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
podaje do publicznej wiadomości, iż na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od 19 kwietnia 2021 r.  
do 10 maja 2021 r. wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
na rzecz wnioskodawcy

1. część działki ewid. nr  43 o powierzchni 
0.6930 ha położonej w Jaworkach przy 
ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres  3 lat

2. część działki ewid. Nr 227 o powierzchni 
0.0900 ha położonej w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

3. część działki ewid. Nr 1151/2 o po-
wierzchni 0.0460 ha położonej w 
Szczawnicy przy Alei Parkowej z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności 
parkingowej na okres 1 roku

4. działkę ewid. Nr 4819/1 o powierzchni 

0.1100 ha położoną w Szczawnicy przy 
ul. Szlachtowskiej z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat

5. część działki ewid. Nr 252 o powierzchni 
0.2400 ha położonej w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

6. część działki ewid. Nr 530/13 o po-
wierzchni 0.0032 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej na okres 3 lat

7. część działki ewid. Nr 2604/1 o po-
wierzchni 0.0210 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z prze-
znaczeniem na cele składowe na okres 3 
lat

8. część działki ewid. Nr 530/22 o po-
wierzchni 0.0009 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej na okres od 01.05.2021 r. 
do 30.09.2021 r.

9. część działki ewid. Nr 1917/246 o po-
wierzchni 0.0015 ha położonej w 
Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z 
przeznaczeniem na miejsce postojowe na 
okres 3 lat

10. działkę ewid. Nr 182 o powierzchni 

0.0353 ha położoną w Jaworkach przy ul. 
Pod Homolami z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

11. działkę ewid. Nr 528/17 o powierzchni 
0.0059 ha położoną w Szczawnicy przy 
ul. Flisackiej z przeznaczeniem na ziele-
niec przydomowy na okres 3 lat

12. działkę ewid. Nr 537/2 o powierzchni 
0.0094 ha położoną w Szlachtowej przy 
ul. Łemkowskiej na lokalizacje stacji tra-
fo na okres 3 lat

II. najmu w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy

1. lokal o powierzchni użytkowej 8,78 m2 
wraz z ½ korytarza o powierzchni 4,75 
m2 oraz wc o powierzchni 3,36 m2 znaj-
dujący się na parterze w budynku przy 
ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej   na 
okres 3 lat

2. lokal o powierzchni użytkowej 10,02 m2 
wraz z ½ korytarza o powierzchni 4,75 
m2 oraz wc o powierzchni 3,36 m2 znaj-
dujący się na parterze w budynku przy 
ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na 
okres 3 lat

skach. Planowany termin zakończenia realizacji to 6 listopada 2021 r.
Na domiar tego, w poprzednim tygodniu dofinansowanie z tego sa-

mego funduszu zostało przyznane dla Miasta i Gminy Szczawnica na 
dalszą rozbudowę sieci wodociągowej obejmującą teren miejscowości 
Szlachtowa (część ulicy Berech, ul. Jana Pawła, ul. Sielska, ul. Kąty, ul. 
Wspólna). 

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone kolejne postępowa-
nie przetargowe. Na zadanie zostało pozyskane 2,5 mln złotych, a pla-
nowany termin realizacji do 30 czerwca 2022 roku. 

Serdeczne podziękowania dla Senatora Jana Hamerskiego za zainte-
resowanie projektem i zaangażowanie w przygotowanie wniosku.
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Uchwały podjęte podczas XXXII zwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 

która odbyła się 12 kwietna 2021 roku.

Nr XXXII/232/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXXII/233/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym, 

Nr XXXII/234/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym, 

Nr XXXII/235/2021 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczawnica „Szczawnica I”,

Nr XXXII/236/2021 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczawnica „Szczawnica 2”,

Nr XXXII/237/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie 
Szczawnica na lata 2021 – 2025, 

Nr XXXII/238/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2021,

Nr XXXII/239/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXXII/240/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Nowotarskiemu na dofinansowanie zadania: zastoso-
wanie radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi powia-
towej nr 1636K Krościenko – Szczawnica,

Nr XXXII/241/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

Informacja dla firm z branży 
gastronomicznej w sprawie 
zwolnienia z części opłaty 

koncesyjnej za alkohol
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż w 

związku z długoterminowymi ograniczeniami spowodowa-
nymi stanem pandemii, które uniemożliwiają przedsiębiorcom 
z branży gastronomicznej prowadzenie działalności gospo-
darczej, a tym samym korzystanie z posiadanych przez nich 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży, Rada Miejska w Szczawni-
cy przyjęła w dniu 1 marca br. uchwałę, która określa zasady 
zwolnienia z części ww. opłat firmy prowadzące punkty sprze-
daży na terenie gmin. 

Zwolnienie obejmuje II ratę opłaty przewidzianej na 2021 
rok lub zwrot 1/3 części jednorazowej wpłaty dokonanej do 31 
stycznia 2021 roku. Zwrot części opłaty pobranej od przedsię-
biorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 następuje na 
wniosek przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl

Rok 2021 rokiem nauki programowania 
w Gminie Szczawnica

W dziedzinie Oświaty Miasto i Gmina Szczawnica w roku 
2021 głównie skoncentrowała się na realizacji projektów edu-
kacyjnych poświęconych tematyce robotyki i programowania, a 
mianowicie jednym z nich jest program skierowany do dzieci w 
wieku przedszkolnym realizowany od stycznia 2021 „Przedszko-
laki Cyber Bystrzaki”, kolejnym jest projekt pn.„Zaprogramujmy 
swoją drogę do sukcesu - program współpracy transgranicznej 
Polsko –Słowackiej”, który rozpoczynamy w kwietniu 2021.

Działania projektów są kompleksowe, zakładają:
• stworzenie warunków do rozwoju - dzięki realizacji projektów 

edukacyjnych placówki oświatowe zyskają nowoczesny sprzęt 
do nauki programowania w postaci m.in. programowalnych ro-
botów, klocków edukacyjnych. Ponadto zostaną utworzone dwie 
pracownie do nauki robotyki jedna w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, druga w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.

• rozwój kompetencji kadr - Nauczyciele zatrudnieni w jednost-
kach biorących udział w projekcie mają zagwarantowaną moż-
liwość udziału w szkoleniach edukacyjnych z najlepszymi spe-
cjalistami wprowadzającymi nowatorskie programy nauczania 
robotyki i programowania,

• realizację zajęć edukacyjnych – zaję-
cia realizowane są na szeroką skalę. 
Kierowane są do różnych grup wie-
kowych, pierwszą grupą są dzieci w 
wieku przedszkolnym uczęszczające 
do Miejskiego Przedszkola Publiczne-

go w Szczawnicy, drugą grupą są uczniowie uczęszczający do 
szkół podstawowych na terenie Miasta Szczawnica.

Dlaczego właśnie rozwój umiejętności programowania?

Zawrotny postęp technologii, wprowadzanie nowoczesnych 
usług internetowych, programów komputerowych i innowacyj-
nych programowalnych urządzeń wymusza na użytkownikach po-
siadanie nowych kompetencji, bez których młode pokolenie stanie 
się tylko biernymi odbiorcami nie rozumiejącymi zinformatyzo-
wanego otaczającego go świata. 

Nauka programowania i robotyki uczy logicznego myślenia, 
pomaga poznać otaczającą cyfrową rzeczywistością jej sche-
maty działania, pokazuje metody analitycznego rozwiązywania 
problemów. Wprowadzanie uczniów w świat programowania ma 

również na celu 
przygotować ich 
do świadomego 
korzystania z 
technologii i po-
kazać związane 
z nią zagroże-
nia. 
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Młodzi kuracjusze: Julia, Młodzi kuracjusze: Julia, 
Anna, Karolina, Franek, Anna, Karolina, Franek, 
Dawid i Janek przyjechali Dawid i Janek przyjechali 
do uzdrowiska z Warsza-do uzdrowiska z Warsza-
wy, Wołomina i Mysłowic wy, Wołomina i Mysłowic 
postanowili czynnie spę-postanowili czynnie spę-
dzać czas podczas pobytu dzać czas podczas pobytu 
w Szczawnicy, dlatego 21 w Szczawnicy, dlatego 21 
kwietnia wybrali się do Par-kwietnia wybrali się do Par-
ku Górnego, aby oczyścić ku Górnego, aby oczyścić 
go z nieczystości. Pomysło-go z nieczystości. Pomysło-
dawczynią akcji sprzątania dawczynią akcji sprzątania 
była Pani Dorota, opiekun-była Pani Dorota, opiekun-
ka dzieci. W ramach po-ka dzieci. W ramach po-
dziękowania za wspaniałą dziękowania za wspaniałą 
postawę otrzymali od Mia-postawę otrzymali od Mia-
sta pamiątkowe dyplomy.sta pamiątkowe dyplomy.

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała dofinansowanie na re-
alizację mikroprojektu pn. „Zaprogramujmy swoją drogę do suk-
cesu - program współpracy transgranicznej Polsko –Słowackiej” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej 
szkół oraz poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Szczaw-
nica oraz Miasta Spiska Bella poprzez transgraniczną wymianę 
dotychczasowych praktyk w zakresie innowacyjnych metod na-
uczania programowania i robotyki. 

W ramach realizacji projektu, planuje się:
• Utworzenie dwóch pracowni do nauczania programowania i 

robotyki, 
• Organizację profesjonalnych szkoleń dla kadry Szkoły Podsta-

wowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, 
• Realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do 

szkół podstawowych,
• Transgraniczną wymianę doświadczeń w zakresie nauczania 

programowania i robotyki – spotkanie Partnerów Projektu,  
Budżet projektu 56 900,08 € w tym: Europejski Fundusz Roz-

woju Regionalnego 42 322,27 €, Współfinansowanie krajowe 
14.577,81 €.
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3 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwo-

we, które obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 
maja 1791 roku. Ustanowiono je w 1919 roku, a ponownie przy-
wołano w 1990. 

Uznaje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i 
drugą na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. - no-
woczesną, spisaną konstytucją, czyli aktem o najwyższej mocy 
prawnej w państwie.

To już drugi rok z rzędu, kiedy przez panującą epidemię ko-
ronawirusa, obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja zosta-

ją ograniczone do minimum. Władze samorządowe Szczawnicy 
w składzie: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorz 
Niezgoda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy – 
Kazimierz Zachwieja złożyli symboliczne wiązanki oraz zapalili 
znicze pod pomnikiem poległych partyzantów Armii Krajowej 
na Przysłopie a także przy grobie tragicznie zmarłej rodziny Fija-
sów oraz Dychałów. Ponadto Burmistrz wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej i Sekretarzem UMiG Szczawnica złożyli wiązan-
ki oraz zapalili znicze pod pomnikami Pamięci na Starym Placu 
Kościelnym, aby oddać hołd i cześć wszystkim, którzy walczyli 
za Ojczyznę.

Szanowni Państwo,
XXX sesja Rady Powiatu Nowotarskiego miała miejsce 29 

kwietnia 2021 r., tak jak od ponad roku w formie zdalnej. Na wstępie 
wysłuchaliśmy informacji przedstawionej przez dyrektora Podha-
lańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym 
Targu p. Marka Wierzbę, a dotyczącej walki z pandemią Covid-19. 
Liczba osób zaszczepionych przez 2 działające zespoły przekroczy-
ła sięgnęła niemal 8 500 osób, ponadto mobilny zespół zaszczepił 
około 400 osób.  W związku z poleceniem wojewody małopolskie-
go Łukasza Kmity zorganizowano w Starostwie Powiatowym po-
wszechny punkt szczepień. W samym szpitalu działają 2 oddziały 
tzw. „covidowe”, na których przebywa 42 pacjentów, a 33 miejsca są 
wolne. Zajęta jest połowa z dostępnych 12 respiratorów. W trakcie 
dyskusji podjęto temat wysokości opłat za tłumaczenie wyników te-
stów na koronawirusa, która jest zbyt wysoka. 

Wcześniej, tj. w połowie kwietnia nastąpiła zmiana na stanowi-
sku zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. W miejsce p. Alicji Ja-
rosińskiej, która zrezygnowała ze stanowiska, powołano p. Dorotę 
Pająk.

Kolejnym punktem obrad była uchwała przyjmująca „Powiatowy 
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-
2025”, zaprezentowany przez p. Anetę Wójcik – dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podjęto również dwie uchwały umożliwiają prowadzenie przez 
Gminy Ochotnica Dolna i Szaflary zadań z zakresu dróg publicz-
nych w ramach dróg powiatowych.

Następnym punktem było sprawozdanie z realizacji rocznego 
programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Wysłuchaliśmy również sprawozdania z działalności Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za 2020 rok. W 
minionym roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 128 ro-

dzin zastępczych, w których przebywało 191 dzieci – w Szczawnicy 
8 rodzin, a jednocześnie ośmioro dzieci ze Szczawnicy przebywało 
w rodzinach zastępczych. Oprócz ww. pieczy zastępczej rodzinnej 
w ramach pieczy zastępczej instytucjonalnej działały 3 placówki 
opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego: prowadzone na zlece-
nie Powiatu przez Zgromadzenie Służebnic Dobrego Pasterza  (pla-
cówki w Dursztynie i Szaflarach) oraz Zgromadzenie Służebniczek 
NMP (placówka w Spytkowicach). We Wróblówce działa placówka 
opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego. Łącznie w pla-
cówkach przebywało 49 dzieci, w tym 12 dzieci z innych powiatów.

PCPR realizowało w zeszłym roku również zadania w zakresie 
rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 
dzieci i młodzieży.  Środki pochodziły w niemal 95% (2,7 mln zł)  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
pozostałe ponad 5% czyli niemal 150 tys. zł to środki własne Po-
wiatu. W ramach powyższego funkcjonują m.in. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Szczawnicy, prowadzone przez Koło Polskiego Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Szczawnicy od 2004 r. (25 osób z czego 13 osób to osoby z orze-
czonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 12 z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności). Zajęcia prowadzone są w 
następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, haftu i szy-
cia, ceramicznej, rękodzieła artystycznego oraz rzemiosł różnych.

W następnych punktach przedstawiane były sprawozdania za rok 
2020 r. z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaska-
lu, Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdroju oraz Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość 
Życia” w Rabce- Zdroju. Na koniec sprawozdanie przedstawił dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszczegól-
nych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro 
Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu termi-
nu w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl. Zachęcam 
również do szczepień przeciwko Covid-19.

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

 Tomasz Hamerski
 Radny Powiatu Nowotarskiego

Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
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Z kranu woda zdrowia doda?

Czy woda prosto z kra-
nu jest na pewno bezpiecz-
na i zdrowa? Okazuje się, 
że…  TAK.  Zapewniał o 
tym seniorów dr Tadeusz 

Bochnia, zastępca dyrektora ds. produkcji 
w Wodociągach Miasta Krakowa na trze-
cim z kolei zdalnym, a w sumie IX Forum 
Seniora, które odbyło się 21 kwietnia tego 
roku.

Dlaczego TAK? Bo woda z wodocią-
gów miejskich jest wysokiej jakości, pod-
legająca surowym normom bezpieczeń-
stwa, ostrzejszym nawet niż w przypadku 
wody butelkowanej. Jest dezynfekowana 
w celu wyeliminowania skażeń mikrobio-
logicznych i to nie chlorem gazowym, ale 
m.in. powstałym podczas elektrolizy wod-
nego roztworu soli kuchennej - podchlory-
nem sodu. Warto wiedzieć również, że po-
wszechna dezynfekcja wody na początku 
XX wieku wywołała korzystniejszy efekt 
dla zdrowia ludzkości niż wprowadzenie 
szczepień ochronnych.

 Dr Bochnia obalił szereg mitów na te-
mat kranówki. Stwierdził, że średnio twar-
da woda zawiera szereg biopierwiastków i 
może mieć pozytywny wpływ na zdrowie. 
Podczas gotowania zmiękczamy wodę, ale 
zarazem pozbywamy się takich minerałów 
jak wapń, magnez, potas, które osadzają 
się w formie kamienia we wnętrzu czajni-
ka. Ekspert ponadto odradzał stosowanie 
różnorodnych filtrów, które przez niewła-
ściwe użytkowanie mogą pogorszyć wa-
lory mikrobiologiczne wody. Przytoczył 

pomiary laboratoryjne, wykazujące, iż od-
czuwalne czasami w wodzie skutki korozji 
rur w postaci wodorotlenków i tlenków że-
laza nie są szkodliwe dla zdrowia.

Woda to życie i nam - seniorom nie wol-
no o tym zapominać. Po 60 roku życia cał-
kowita ilość wody w organizmie zmniejsza 
się o 15%. Zmniejsza się, a nawet zanika 
nasze uczucie pragnienia, co naraża nas na 
odwodnienie. Bóle i zawroty głowy, su-
chość w ustach zaburzająca przełykanie, 
spadek ciśnienia to pierwsze symptomy 
odwodnienia. W ciągu dnia powinniśmy 
systematycznie, w niewielkich ilościach 
wypijać ok. 2 litry wody. Kawa, herba-
ta to płyny odwadniające, więc lepiej ich 
unikać. Należy wystrzegać się również na-
pojów gazowanych, które hamują pragnie-
nie. Zaleca się popijanie leków wyłącznie 
wodą oraz spożywanie warzyw i owoców, 
które są źródłem wody. Żeby o nawadnia-
niu organizmu pamiętać, najlepiej trzymać 
szklankę z wodą „na widoku”, w zasięgu 
ręki.

Zaufajmy kranówce czy jak mówią kra-
kowianie - kranowiance. W kranówce jest 
niejednokrotnie więcej 
soli mineralnych niż w 
butelkowanej wodzie 
źródlanej. Picie wody 
bezpośrednio z kranu 
jest również ekologicz-
ne, gdyż nie musimy 
plastikowymi butelka-
mi wypełniać pojem-
ników na śmieci. Ma 
aspekt ekonomiczny, 
ponieważ kupowanie 

2 litrów dziennie wody butelkowanej, to 
znaczny uszczerbek w finansach emeryta, 
któremu picie kranówki zaoszczędzi tych 
wydatków. W końcu jest praktyczne, bo 
wyjście do sklepu i przyniesienie do domu 
butelek z wodą to dla seniora spory wy-
siłek, a kranówka jest dostępna w każdej 
chwili.

Dr Tadeusz Bochnia w swoim wystą-
pieniu podkreślał kilkakrotnie, że krakow-
ska kranowianka jest najlepsza na świecie. 
Zbadano, że 60% krakowian deklaruje pi-
cie wody prosto z kranu.

Idźmy w ich ślady, tym bardziej, że jak 
zapewniła mnie pani Józefa Kanclerska 
dyrektor MZGK, woda ze szczawnickich 
wodociągów w niczym nie ustępuje kra-
kowskiej kranowiance. 

Tekst powstał w oparciu o wywiad 
przeprowadzony z dr Tadeuszem Bochnią  
przez dziennikarkę Dziennika Polskiego 
Patrycję Dziadosz. Wywiad zatytułowany 
„Seniorze! Pij kranowiankę!” wyemitowa-
no podczas IX Forum Seniora. 

/bn/

Szczawniccy kameraliści 
z Oratoriami Bacha w Szczawnie-Zdroju 

Szczawniccy kameraliści, wchodzą-
cy w skład międzynarodowego, wokal-
no-instrumentalnego zespołu  Baroque 
Collegium1685 Chór i Orkiestra, zapre-

zentowali Oratoria J.S. Bacha z na finał  I edycji Szczawno-Zdrój 
Baroque Festival AD2021.  Zespół Baroque Collegium 1685 po-
wstał w 2016 r. z inicjatywy Agnieszki Żarskiej, która jest jego 
kierownikiem artystycznym i managerem. 

Koncert, prezentujący bachowskie arcydzieła Okresu Pas-
chalnego:  Oratorium Wielkanocne BWV 249 oraz Oratorium na 
Wniebowstąpienie Pańskie BWV 11, odbył się w unikatowej, neo-

barokowej przestrzeni Teatru Zdrojowego bez udziału publiczno-
ści. Śpiewacy ze Szczawnicy dzielili scenę ze znakomitymi arty-
stami z kilku krajów Europy, także z solistami związanymi m.in. 
z jednym z najlepszych na świecie zespołów wykonujących muzy-
kę barokową - Collegium Vocale Gent: Magdaleną Podkościelną 
(sopran), Margot Oitzinger (alt), Tobiasem Hungerem (tenor) oraz 
Peterem Kooijem (bas) - cenionym na świecie autorytetem wyko-
nawstwa wokalnej muzyki baroku.

Wydarzenie zostało utrwalone na nagraniu audio/ video, a jego 
retransmisja odbędzie się pod koniec maja i zostanie opublikowa-
na w sieci, na kanale YouTube Szczawno -Zdrój Baroque Festival 
oraz na stronie internetowej: baroquefestival.pl

Tekst: SCK
Fot. Jakub Garbacz, Ars Sonora
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W poprzednim numerze „Z Doliny Grajcarka” pojawił się wy-
wiad z pp. Michałem Polaczykiem Koncolem i Krzysztofem Czają 
– dyrektorem MOK nt. reaktywacji idei umieszczania godeł Sza-
layowskich na szczawnickich domach. Wspomniany w nim został 
projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w latach 2008 – 
2010,  ostatniej renowacji godeł, której się podjął malarz Wieńczy-
sław Kołodziejski. Dzisiaj przypominamy tekst sprzed 24 lat, autor-
stwa p. Jolanty Jarockiej – Bieniek, który ukazał się w nr 59/1997 
ZDG, przypominający historię szczawnickich tablic i ich wcześniej-
szych renowacji przez artystę plastyka Józefa Bieńka. – red.

Jolanta Jarocka - Bieniek

CZY TABLICE SZALAYOWSKIE 
MALOWAŁ SZALAY?

Idąc ulicami i uliczkami podpienińskiego grodu na willach czy 
drewnianych chatach widzimy wiszące barwne tablice z postacia-
mi: pielgrzyma, Węgrzyna, strzelca, górala; wyobrażeniami zwie-
rząt: psa, lisa, wilka; roślin: winogron, jabłka, róży, czy wręcz 
górnolotnie; księżyca, gwiazdy, słońca czy serca. Jak piszą zgod-
nie autorzy szczawnickich przewodników, folderów i różnej maści 
bedekerów, tradycja ta pochodzi z XIX w. a jej autorstwo przypi-
suje się Józefowi Szalayowi. Powodem - jak wyjaśniają przewod-
niki - ich namalowania była identyfikacja domów szczawnickich 
górali, w których to domach, w sezonie zamieszkiwali goście. Za-
cznijmy od analizy współczesnych zapisków. Zbigniew Kresek w 
przewodniku „Pieniny” (1992r.) notuje: „Domy te (w Szczawnicy 
- przyp. JJB) bowiem za czasów Szalaya nie były numerowane, 
ulice nie miały nazw, zaś nazwiska gospodarzy· Zachwiejów, Ma-
jerczaków, Węglarzy, Malinowskich i innych powtarzały się w co 
trzecim, więc nic dziwnego, że nawet listonosz miał kłopoty z do-
ręczeniem przesyłki”. „Od czasu wprowadzenia godeł - kontynu-
uje swą myśl autor · korespondencja opatrzona dodatkową nazwą 
godła domu dochodziła bezbłędnie do adresata”. Wcześniejszy od 
cytowanego o ponad 60 lat „Ilustrowany przewodnik po Pieninach 
i Szczawnicy” Alhy, Marczaka i Wiktora (1927r.) informuje: ,.Jed-
nym z pomysłów wszechstronnego Józefa Szalaya są oryginalne 
godła domów góralskich wsi Niżnej i Wyżniej. Każda z kilkuset 
chałup otrzymała swoje godło. np. „pod Kołem”, „pod Wietrz-
nym Młynem”, „pod Sercem”, „pod Winogronem”, „pod Hiszpa-
nem” itp. Odnośne przedmioty i postacie widnieją obok napisów 
na fantastycznie malowanych drewnianych tablicach, zamiesz-
czonym po dzień dzisiejszy nad drzwiami wchodowemi wielu 
domów góralskich.” Pomijając tę wyimaginowaną liczbę kilku-
set domostw, których to możemy doliczyć się dopiero dzisiaj (za 
czasów Szalaya wszystkich zagród mogło być co najwyżej koło 
setki, a tych z godłami oczywiście wielokrotnie mniej) wszystko 
się zgadza. Nie wiemy jednak dalej, kiedy to się zaczęło. Dopie-

ro Juliusz Zborowski i Józef Nyka odsłaniają więcej tajemnicy. 
J. Zborowski - niezapomniany dyrektor Muzeum Tatrzańskiego 
w XXXI numerze „Ludu” (1932r.) pisze: „Przyjeżdżającego do 
Szczawnicy po raz pierwszy uderzy we wsi nieznany gdzie indziej 
zwyczaj wywieszania na chłopskich chałupach szyldów z nazwą 
chałupy i prymitywnym malowidłem będącym tym godłem. Jest 
więc dom „Pod Krakowiakiem” i wywieszka z naiwnym wyobra-
żeniem Krakowiaka w sukmanie, dom „Pod Trzema Korona-
mi”, „Pod Kołem” itd. Niezwykłość zjawiska szyldu i nazwy na 
zwykłej góralskiej chacie, nawet nie willi a nadto prymitywizm 
malowideł na wywieszkach powodują nieraz mniemanie, że jest 
to archaiczny, resztkowy zwyczaj zachowujący się jeszcze w pie-
nińskim zakątku. Nic podobnego. Godło na góralskiej chacie jest 
wynikiem przemiany wsi Szczawnicy w sezonowe zdrojowisko 
i liczy sobie zaledwie około l00 lat istnienia. Znamy nawet datę 
wprowadzenia nazw i wywieszek. W sierpniu 1841r. przybywa do 
Szczawnicy Ksawery Prek, malarz, lwowski. Był tu już w 1832r. 
Od tego czasu rozwinęła się Szczawnica, więc Prek zapisuje w 
swoim Dzienniku: - „We wsi również zastałem nowy porządek, 
gdyż każda chałupa wiejska ma swoje godło, jako to jedni miesz-
kają pod rakiem, drudzy pod zajączkiem lub capem, trzeci pod 
piękną góralką, pod Krakowiakiem, pod różą, pod Czorsztynem, 
pod piorunami, pod dużym nosem etc. etc. ...” - „Ogromna więk-
szość sezonowych gości - pisze na koniec Zborowski - mieściła się 
wówczas w wynajmowanych góralskich chatach i właśnie dla ich 
orientacji nadano chatom nazwy i godła malunkami”. Także o za-
pisie Preka wspomina Józef Nyka w swym ostatnim przewodniku 
„Pieniny” (1995r.): „Domy przy ulicy ozdobione są starodawny-
mi godłami. Malował je własnoręcznie „ojciec” uzdrowiska Józef 
Szalay. Już w 1941r. notował Franciszek K. Prek - jedni mieszkają 
pod rakiem, drudzy pod zajączkiem lub capem, trzeci pod piękną 
góralką, pod Krakowiakiem, pod różą... Od godeł wzięły nazwę 
domy, a od domów rodziny - przydomki. Węglarz spod węża, Ma-
jerczak - Krakus i inni...”

I rzeczywiście. Informacja o pamiętniku Franciszka Ksawere-
go Preka (1801-1864), głuchoniemego malarza i pisarza, jest naj-
starszym znanym nam źródłem o tablicach (nota bene od niego 
także pochodzi najstarsza akwarela szczawnickiej pary góralskiej 
i naszego stroju). Nie znajdziemy u Preka co prawda nazwiska au-
tora kolorowych szyldów, ale nie ma go także w korespondencjach 
gości zdrojowych piszących do ówczesnych gazet. Korespondent 
„Czasu” - 25 sierpnia 1852r. notuje: „Po ośmioletniej niebytno-
ści odwiedziłem znów Szczawnicę. Wjeżdżającemu w wieś mile 
wpadły mi w oczy znaki czyli tak zwane szyldy, jedną ręką i w 
jednym formacie malowane, dla łatwiejszego rozróżnienia po 
wiejskich domach porozwieszane...”. I na koniec, aby nie mno-
żyć „Gazeta Warszawska” z 18 lipca 1858r.: „Chałupy wiejskie 
jednak dalej jeszcze ciągną się obustronnie... Uderzają przyby-
sza na pierwszy rzut oka poprzybijane nad wschodem i drzwiami 

schludnych chat góralskich tablice z wymalowanemi 
figurami i podpisami jak np. „pod zającem”, „pod 
Turkiem”, „pod kozą”, „pod aniołem”, „pod rakiem, 
„pod wężem”, „pod gołębiem” itp. niezliczone wy-
mysły fantazji pewno miejscowych artystów. Nie 
potrzebuję mówić, że w czasie zjazdu chorych odstę-
pują przybyszom swoich mieszkań. Znaki więc takie 
były konieczne. Przy jednostajności chat i zupełnem 
ich podobieństwie, trudno byłoby się skomunikować. 
Nie wiem czy z umysłu, czy przypadkiem lokacja go-
ści odbyła się dość trafnie. 1 tak... pod sercem miesz-
kały dwie na pozór sentymentalne damy, dlaczego 
jednak mnie wypadło pod djabłem mieszkać? Nie 
umiem objaśnić. Miałem o tem zamilczeć ale stało 
się”. Co prawda drugi z piszących sugeruje, iż miały-



Maryja wzorem naśladowania Chrystusa

Słowa, które skierowała Maryja w Kanie Galilejskiej do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam [Jezus] powie” (J 2,5), są 
Jej duchowym testamentem dla wszystkich Jej czcicieli. Maryja 
wzywa nas wciąż do wypełniania nauki Chrystusa. Jednak to nie 
wszystko. Ona sama jest dla nas wzorem całkowitego posłuszeń-
stwa słowom Jezusa – to Ją przecież nazwał papież Paweł VI 
„Dziewicą słuchającą”. Jej słuchanie tego, co powie, czego pra-
gnie Jezus, było nie tylko jakimś „nastawianiem uszu”, pilnym 
nasłuchiwaniem, ale Ona całą swoją istotą chłonęła w siebie nie 
tylko to wypowiadane przez Chrystusa słowo, ale Jego samego – 
ponieważ to przecież On jest Słowem Wcielonym, Słowem Ojca 
do nas; przez Niego i w Nim mówi do nas Bóg.

Zatem Maryja wpatrywała się w Jezusa jako wzór życia i po-
stępowania dla siebie. Uczyła się Go i coraz mocniej upodabnia-
ła się do Niego. Stała się Jego lustrzanym odbiciem, w czysty 
i doskonały sposób odzwierciedlając Jego obraz. Dlatego my, 
przyglądając się Maryi, mamy w Niej dostrzegać to właśnie po-
dobieństwo, widzieć w Niej wzór naśladowania Chrystusa. Peł-
nego, rzeczywistego naśladowania.

Nie przystaje do Boskiego wzoru i wzoru Maryi tylko ze-
wnętrzne oddawanie czci Bogu bez zaangażowania serca. I to 
serca rozumianego nie przede wszystkim jako uczuciowość, lecz 
obejmującego całą wewnętrzną rzeczywistość naszego ducha.

Tak jak Maryja mamy się wpatrywać całym sobą w Jezusa i 
upodabniać do Niego nasze myślenie, wolę, serce, postępowanie 
i życie. We wszystkim, czym jesteśmy, mamy się stawać do Nie-
go podobni. Jezus nie jest wzorem nieznanym, odległym, lecz 
całkowicie bliskim. I takim właśnie chciał dla nas być. To jeden 
z głównych powodów Jego Wcielenia. Po to stał się Człowie-
kiem, byśmy mogli zrozumieć i na własne oczy zobaczyć, co to 
znaczy być człowiekiem; co to znaczy tak naprawdę być czło-
wiekiem religijnym; co to znaczy rzeczywiście żyć po Bożemu. 
Jego wzór nie przeminął, nie odszedł wraz z historią, w której 
Jezus przemierzał tu nasze ludzkie ścieżki. Podobnie jak nie od-
dalił się przez odległość wieków wzór Maryi dla nas – Maryi 
naśladującej Chrystusa.

Słowo Boże jest słowem żywym – gdy czytamy Ewangelię 
poznajemy tam żywy wzór Chrystusa i Jego Matki. Jak mówi 

Biblia, słowo w niej zawarte jest nie tylko żywe, ale i skuteczne. 
Bóg udziela swej łaski tym, którzy się na to słowo otwierają – 
działa w ich wnętrzu i obdarza mocą do życia, do upodabniania 
się do Chrystusa – także wraz z Maryją i tak jak Ona. Starajmy 
się jednak, tak jak Ona, przyjmować je szczerze, bez stawiania 
mu oporu i blokad, lecz całym sercem, z gotowością do czynu. 
Oglądajmy siebie i przeglądajmy nasze życie w zwierciadle sło-
wa Chrystusa i Jego wzoru oraz wzoru Maryi. 

Danuta Mastalska
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by to być „wymysły fantazji miejscowych artystów”, ale jak znów 
pisze poprzednik malowane one były „jedną ręką i w jednym for-
macie”. Czyli należałoby rozumieć, że co najwyżej przez „jednego 
miejscowego (?) artystę”.

Cóż tu dodać w obronie tezy, iż malował je sam Józef Sza-
lay? Może tylko tyle, że przybył do Szczawnicy w 1839r., dwa 
lata przed owym rokiem pobytu Preka na kuracji. Umiał i lubił 
malować a także chciał dać gościom czytelną informację, co do 
zamieszkałych przez nich domów. Pisze w końcu o tym sam, w 
wydanym własnym sumptem w 1857r. przewodniku pt.: „Szczaw-
nica - Przewodnik dla podróżujących do wód szczawnickich” (str. 
11): „Liczne zabudowania w Szczawnicy wyżniej i na Miodziusiu 
przyrządzone na mieszkania dla gości kąpielowych, są po więk-
szej części własnością włościan miejscowych, mają wywieszone 
godła wszelkiemi dewizami obmalowane, dla oznaczenia iż wła-
śnie w tych zabudowaniach wynajmują się mieszkania na czas ką-
pielowy.” Koniec, kropka. Nic o autorze. Zastanówmy się. Czyżby 
Szalay nie znał malarza szyldów wieszanych na domach górali w 
swojej wsi? Na czyje zatem zlecenie ów autor pracował? Nie ma 

chyba wątpliwości, że jedynie na zlecenie gospodarza Szczawni-
cy. A czy wówczas nie wymieniłby jego nazwiska bądź w Prze-
wodniku, bądź w swojej Kronice, którą tak skrupulatnie prowa-
dził? Chyba nie jest to możliwe. Wobec powyższego mógł to być 
tylko jeden autor, nazwiska którego po prostu przez skromność 
nie podał - on Sam.

Mamy w muzeum dwa podobne formatem i techniką malo-
wania szyldy - „Pod pieskiem” i „Pod lisem”. Tradycja głosi, iż 
są autorstwa „ojca” uzdrowiska. Wszystkie późniejsze, będące w 
naszych zbiorach, są nieudolnymi podróbkami tych pierwszych, 
wieszanych na domach, gdy oryginały zniszczył deszcz, mróz a 
ogólnie czas. Albo wtedy, gdy chciało się być herbowym, już bez 
pierwowzoru. Te zaś, które obecnie wiszą na szczawnickich do-
mostwach, na wzór ikonograficzny tych szalayowskich namalował 
artysta plastyk Józef Bieniek, na parokrotne zlecenie Pienińskiego 
Oddziału PTTK, obchodzącego swoje 80., 85. i 90. jubileusze.

I na zakończenie. Cokolwiek próbowałabym tu udowodnić, w 
odbiorze społecznym szczawniczan, są to Tablice Szalayowskie, 
malowane przez wielkiego Józefa - i niech tak zostanie.



Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

W poprzednim poście 
pisałam o domu „Pod Anio-
łem Stróżem”, dziś postano-
wiłam jeszcze kontynuować 
temat i udostępnić fot. domu 
„Pod Aniołem Stróżem” z 
1926 r. Widać na niej godło, 
ale po bliższej analizie mo-
żemy dopatrzeć się, że co 
prawda format godła zgadza 
się z tym, które jest w Mu-
zeum natomiast wizerunek 
na nim trochę inny.

Powrócę jeszcze do pla-
nów budowy nowego bu-
dynku dla studentów w 
Szczawnicy. Niestety nie 
weszła ona w fazę realiza-
cji. Tą ostatnią z inwestycji 
planowanych przez Bratnią 
Pomoc Studentów UJ przed II wojną światową miała być budo-
wa Akademickiego Letniska-Sanatorium w Szczawnicy według 
projektu Stefana Piwowarczyka z 1937 roku. Zachował się jedy-
nie szkic. Przedstawia on nowoczesny budynek o ramowej kon-
strukcji, z efektownym półokrągłym zakończeniem jednego z 
dwóch skrzydeł oraz z licznymi tarasami i dużymi oknami, któ-
ry nie ustępuje popularnym wówczas w modnych kurortach ele-
ganckim budynkom w „stylu okrętowym”. Przypomnę, że w tym 
stylu mamy w Szczawnicy budynki „Inhalatorium”, willi: „Pod 
Modrzewiami” (dziś „Modrzewie Park Hotel”) oraz „Adrii” (dziś 
wchodzącej w skład kompleksu „Solar Spa”).

Architekt Stefan Władysław Piwowarczyk (1895-1957) był absol-
wentem Architektury Politechniki w Zurichu (1912) oraz absolwen-
tem Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(1922/23); głównym architektem Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie (1934-39); autorem wielu projektów m.in.: Biblioteki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1931-39), Osiedla Robotni-
czego, ul. Praska, Kraków (1935), Domu Polskiego Stowarzyszenia 
Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Jedność”, ul. Reymonta 
11, Kraków (1936-37) - obecnie DS „Nawojka”.

Oprac. Barbara Węglarz

Refleksja
Czy sięgnę gwiazd
One tak wysoko
A ja nisko na ziemi
Skowronek taki malutki 
A ja ogarniam Świat 
Chcę rozbić kopułę nieba 
Dotknąć kopułę nieba
Poczuć smak źródła 
Odnaleźć  zapomniane łąki
Zardzewiały pług
Zarośnięte pola
Umarło echo pastwisk
Szukam cienia
Cienia po ściętych drzewach
Szukam zapachu macierzanki
Wymiera klasa
Zamilkł dzwonek szkolny
Biedroneczko miła
Daj kromeczkę chleba
Kromeczkę chleba
Z babcinego  pieca
Na zapiecku kot leniwieje
To było
I jest droga asfaltowa
Chodnik brukowany
Internet smartfon samochód 
Złudzenie dobrobytu
I Ja w centrum Człowiek

        Sławek Słowik Marzec 2021

04.04. odeszła do wieczności nasza członki śp. Zofia Słowik, 
niech spoczywa w pokoju wiecznym. 

25.04. odbył się w naszej parafii odpust na św. Wojciecha. Dele-
gacja ZP ze sztandarem uczestniczyła  we  Mszy Świętej. Wielu 
członków przybyło na uroczystość w góralskim łodzioniu. 

2.05. uczciliśmy Święto Flagi Polskiej.

3.05. w  rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w święto Matki 
Boskiej Królowej Polskiej na Przysłopie złożyliśmy wiązanki 
przy pomniku partyzantów oraz przy kaplicy, gdzie również 
tradycyjnie spaliliśmy makietę domu Fijasów. Razem modlili-
śmy się i odśpiewaliśmy Litanię Loretańską.

Zachęcamy członków Oddziału do podtrzymywania tradycji 
majówek przy przydrożnych kapliczkach.

Ze względu na zaistniałą sytuację z powodu pandemii,  o  róż-
nych uroczystościach i imprezach będziemy informować na bie-
żąco.

Wszystkim majowym Jubilatom i Solenizantom życzymy dużo 
zdrowia, radości, spełnienia marzeń oraz samych słonecznych 
dni.

 
Pieniński Oddział 

Związku Podhalan w Szczawnicy 
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Oliwia Rita Mastalska 11.04.2021r.
Kornelia Anna Wypart 5.04.2021r. 
Rafał Tobiasz Zachwieja 5.04.2021r. 
Zofia Helena Gębala 5.04.2021 

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Patryk Adamowski i Patrycja Małgorzata Racięga

Odeszli do wieczności:
Stanisław Sępek, zm. 1.04.2021r.
Zofia Słowik zm. 4.04.2021r. 
Kazimierz Bieniek zm. 3.04.2021r.
Beata Salamon zm. 8.04.2021r.
Andrzeja Mendrala zm. 10.04.2021r. 
Helena Kania zm. 10.04.2021r. 
Paweł Józef Węglarz zm. 11.04.2021r.
Marek Ligasz zm. 14.04.2021r.
Maria Mastalska zm. 15.04.2021r.
Ernest Beczała zm. 24.04.2021r. 
Maria Michalina Majerczak zm. 28.04.2021r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęła:
Zofia Maria Struszczyk – 5.04.2021r. Szlachtowa

Odeszli do wieczności:
Maria Kozłecka, zm.6.04.2021r. Szlachtowa
Ewa Hurkała, zm. 21.04.2021r. Szlachtowa

Sakrament bierzmowania, z rąk ks. bp. Leszka Leszkiewicza 
przyjęły 43 osoby ze Szczawnicy i 26 osób ze szlachtowskiej 
parafii. Uroczystość odbyła się 21.04.2021r. w kościele w 
Szczawnicy.

Kronika Towarzyska
ANNA LATUS 1962-2021
9 kwietnia zmarła w Kanadzie nasza droga 

przyjaciółka, rodowita szczawniczanka Hania La-
tus, z domu Moskalik. Hania spędziła dzieciństwo 
i młodość w Szczawnicy, kochała góry i pieniński 
folklor, tańczyła i śpiewała w zespole im. Jana 
Malinowskiego. Swoje dorosłe życie spędziła w 
Kanadzie, gdzie wraz z mężem Grzegorzem wy-
chowali czwórkę dzieci, Łukasza, Colleen, oraz 
bliźnięta Kubę i Marka. Hania była bardzo oddana 
swojej rodzinie a dla przyjaciół była zawsze bar-
dzo życzliwa i uczynna. Jej przedwczesna śmierć pozostawiła głęboką 
ranę w naszych sercach. 

Całej Rodzinie śp. Anny, w Kanadzie i w Szczawnicy, składamy naj-
szczersze wyrazy współczucia.  

Rodzina Wierciochów w Kanadzie 

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim, którzy w bolesnych dla nas 

chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wielkie 
serce i życzliwość oraz uczestniczyli we mszy św. 

oraz ceremonii pogrzebowej

ŚP. ZOFII SŁOWIK
Szczególne podziękowania pragniemy przekazać 

Związkowi Podhalan w Szczawnicy 
- serdeczne Bóg zapłać 

za obecność, piękną mowę pożegnalną 
oraz odprowadzenie mamy na miejsce 

wiecznego spoczynku.
córka z rodziną 

Serdecznie gratulujemy 
Centrum Kongresowemu 
Szczawnica 
– Dworek Gościnny 

nominacji do MP Power Awards® 2020, które jest wspa-
niałym wyróżnieniem nie tylko dla samego obiektu, ale i dla 
całej Szczawnicy.

Meeting Planner Power Awards® jest pierwszym konkursem 
poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych re-
alizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. Celem Konkursu 
jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z 
event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencja-
łem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.

Tegoroczne kategorie MP Power Venue przygotowano z myślą 
o obiektach (hotelach, centrach konferencyjnych, obiektach wie-
lofunkcyjnych) z eventowym potencjałem, ale jednocześnie do-
stosowane do wymogów wynikających z organizacji wydarzeń 
w pandemii Covid-19. Wśród tegorocznych nominowanych w ka-
tegorii MP Power Venue – Bezpieczeństwo znalazły się: Centrum 
Kongresowe Szczawnica – Dworek Gościnny, Hotel Arłamów 
oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 

Zwycięzcę poznamy podczas finałowej Gali MP Power 
Awards®. Trzymamy kciuki!!!

Redakcja gazety „Z Doliny Grajcarka”
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Artystyczny jubileusz
Rozmowa z prezes Grupy Twórczej „Pieniny” w Szczawnicy  

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – Anną Malinowską

- W tym roku Oddział terenowy w Szczawnicy  nowosądeckiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  obchodzi swój jubileusz 
35.lecia. Jakie były początki TPSP w Szczawnicy?

O początkach tego Towarzystwa najlepiej wiedzą jego założy-
ciele. Było ich czterech: Jan Wierzba – kolekcjoner minerałów i 
korzenioplastyk, Jan Papież – malujący przepiękne górskie akwa-
rele, Franciszek Kolkowicz  - twórca olejnych obrazów, uwiecz-
niających pieniński, tatrzański i orawski krajobraz i Józef Bieniek 
– artysta rzeźbiarz, malujący również olejne pejzaże. Niestety, 
trzej pierwsi już nie żyją. To był zupełnie inny czas, inna rzeczy-
wistość  – marzec 1986 rok. Zebrała się w Szczawnicy grupa jede-
nastu twórców, którzy bardzo pragnęli wystawiać swoje prace, a 
nie mieli gdzie. A ponieważ nie było żadnego stowarzyszenia pla-
stycznego na miejscu, wystosowali pismo do Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z prośbą pomoc. Z kolei 
Towarzystwo napisało do władz ówczesnego Polskiego Przed-
siębiorstwa „Uzdrowisko Szczawnica”, proponując współpracę 
artystyczną. PPU przychyliło się do potrzeb twórców i pierwsze 
wystawy odbyły się na terenie Uzdrowiska, a od 1989 PPU udo-
stępniło na cele wystawiennicze budynek pijalni „Magdalena i 
Jan”. Tam ekspozycje  były prezentowane regularnie do roku 2011, 
czyli do czasu, gdy ten obiekt, w kształcie szklanej rotundy, został 
rozebrany. Było to dla nas bardzo dobre miejsce ze względu na 
jego ogólną dostępność. Licznym wizytom kuracjuszy oraz tury-
stów, a nawet mieszkańców Szczawnicy, oglądanie sztuki uprzy-
jemniało popijanie wody mineralnej. Niestety, władze uzdrowiska 
po nowych przekształceniach zburzyły ten obiekt i zostaliśmy bez 
galerii. Tu z pomocą pospieszył nam ówczesny dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury Piotr Gąsienica, który porozmawiał z wła-
ścicielami kawiarni „Eglander Caffé” przy ul. Zdrojowej i usta-
liliśmy wspólnie, że będziemy mogli wystawiać nasze prace na 
kawiarnianych ścianach. I tak, co miesiąc prezentowaliśmy inną 
wystawę, innego artystę, aż do momentu, gdy nadeszła pandemia 
i przeszkodziła nam w działalności wystawienniczej.

- Ile osób przewinęło się przez te 35 lat przez szeregi naszego 
oddziału Towarzystwa?

Artyści to społeczność bardzo wrażliwa. Jedni przychodzą, 
inni odchodzą, niestety też z przyczyn naturalnych, jak nieod-
żałowani: Jan Papież, Franciszek Kolkowicz, Henryk Zachwieja 
czy Stanisław Hendel. W tym okresie przez TPSP przewinęło się 
pięćdziesięciu jeden członków, którzy okresowo pojawiali się w 
naszych szeregach. Ale są wciąż wśród nas tacy, którzy byli nie-
mal od początku, jak Anna Madeja – malarka na szkle czy Irena 
Aksamit – malarka i autorka makram. Należą one do starszego 
pokolenia naszych członków. Obecnie do Towarzystwa należy 
osiemnaście osób artystów – amatorów, uprawiających sztukę 
ludową i nieprofesjonalną: Irena Aksamit (malarstwo), Krzysz-
tof Błażusiak (malarstwo pastelem, temperą), Zofia Drążkiewicz 
(haft pieniński, haft richelieu), Marek Dziedzina (rzeźba), Joanna 
Dziubińska (malarstwo na szkle, decupage, fotografia, ceramika), 
Stanisław Górecki (grafika), Krystyna Kolkowicz (rysunek piór-
kiem), Maria Lizoń – Śliwa (prace witrażowe), Jadwiga Łuczak 
(prace szydełkowe), Anna Madeja (malarstwo na szkle), Anna 
Malinowska (malarstwo olejne), Eugeniusz Niebylski (rzeźba, 
płaskorzeźba), Anna Niezgoda (haft krzyżykowy, fotografia), Jan 
Niezgoda (fotografia), Anna Spodnik (malarstwo pastelem, tem-
perą), Joanna Szczepaniak (haft regionalny), Grzegorz Zachwieja 
(rzeźba) i Adam Michałczak (stolarstwo artystyczne).

- Jak wygląda bieżąca działalność Towarzystwa?
Nasza główna działalność, to przygotowywanie i prezentacja 

wystaw. Co miesiąc staramy się przedstawiać w „Eglander Caffé” 
jednego lub kilku twórców, albo zaproponować oglądającym wy-
stawy zbiorowe na konkretny temat np. zima lub Pieniny czy Boże 
Narodzenie i zwyczaje związane ze świętami. Czasem korzysta-
my z zaproszenia do gościnnych progów Pijalni Wód Mineralnych 
przy Placu Dietla, ze strony kierownictwa Grupy Thermaleo i 
Uzdrowiska Szczawnica i też tam umieszczamy nasze ekspozy-
cje, które zmieniamy co miesiąc. Mieliśmy tam piękną wystawę 
z okazji naszego jubileuszu 30.lecia istnienia. Zawsze staramy się 
też pamiętać o jubileuszach naszych członków i organizować spe-
cjalną, przekrojową prezentację twórczości danego artysty. By nie 
tracić ze sobą dobrych kontaktów dbaliśmy zawsze o organizację 
wernisaży, na których jest okazja do spotkania, porozmawiania, 
docenienia bohatera danej wystawy. Na nasze rocznice wydawali-
śmy specjalne foldery, by upamiętnić te chwile i twórców, a na 30. 
lecie – płytki CD z historią Towarzystwa.

- A jaka  była i jest Wasza inna działalność, poza wystawien-
niczą?

Dzięki wsparciu ze strony Miasta i Gminy Szczawnica  organi-
zowaliśmy plenery, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, hafciarskie, 
witrażowe dla dzieci i młodzieży, współpracujemy także ze szko-
łami, a wszystko po to, by przekazać nasze umiejętności osobom 
chętnym, szczególnie młodym. Mieliśmy w roku 2013 bardzo cie-
kawy projekt polsko – słowacki, gdzie pojechaliśmy na plener do 
naszych południowych sąsiadów, a dzieci ze Słowacji przyjecha-
ły  do nas. Bardzo dobrze układała nam się także współpraca ze 
szczawnickim Gimnazjum Publicznym, gdy jeszcze ono istniało, 
a potem były ciekawe warsztaty malarstwa dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 i nr 2. Bardzo w dalszych planach przeszkodzi-
ła nam pandemia. Warto też wspomnieć, że od 2019 roku mamy 
swoją siedzibę w piwnicach budynku Eglander przy ul. Zdrojowej 
2, w której oprócz naszych wystaw i spotkań odbywają się także 
okolicznościowe koncerty kameralne. Występował na naszej mini 
estradzie nasz członek Jerzy Stadnicki – poeta, pieśniarz, śpiewa-
jący własne piosenki i akompaniujący sobie na gitarze, czy duet 
Vis a vis z Nowego Sącza, prezentujący się w repertuarze ballado-
wym i z piosenkami o tematyce świątecznej.  

foto: TPSP
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- Z czego jesteście najbardziej dumnie przez te 35 lat?
Może z tego, że przetrwaliśmy i że udało nam się wyjść poza 

Szczawnicę, by pokazać naszą twórczość? Z okazji naszych okrą-
głych rocznic mieliśmy dwie wystawy na Zamku w Niedzicy, 
dwie w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie i kilka w pawilonie 
głównym Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku oraz w  
Pawilonie przy Drodze Pienińskiej w Szczawnicy. Nasi członko-
wie wystawiali też w „Resursie” w Kielcach, czy w galerii na ul. 
Pięknej w Warszawie. 

Poza tym wiele razy nasi artyści brali udział w różnego ro-
dzaju konkursach plastycznych i zdobywali główne nagrody oraz 
wyróżnienia. Naszymi czołowymi laureatami byli wielokrotnie 
Anna Madejowa za barwne, pełne uroku obrazki na szkle, która 
regularnie reprezentuje Pieniny w Kaplicy Witkiewiczowskiej na 
Jaszczurówce w Zakopanem i za granicą, śp. Henryk Zachwieja 
„Kazimiyrek” za cudowne pomysły rzeźbiarskie, m.in. zdobył I 
nagrodę w kategorii rzeźby w 2009 r. i 2012r. w Nowym Sączu; 
w tym samym roku  Jan Zachwieja w kategorii fotografia zdobył 
I miejsce, a w 2018 nagrodę główną zdobyła Joanna Szczepaniak 
za hafty. Zofia Drążkiewicz także była doceniana za dokładny, 
precyzyjny haft, a ostatnio Marek Dziedzina za rzeźbę ludową. 

Bardzo jesteśmy też dumni z otrzymania Medalu Szalayow-
skiego  w 2002 r. z okazji 40.lecia Miasta Szczawnica. Poza tym 
możemy się poszczycić dwiema Honorowymi Członkiniami To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, którymi są Anna Madeja 
(2014)i Irena Aksamit (2019). 

- Towarzystwo miało szczęście do dobrych prezesów i do barw-
nych postaci. Proszę o ich przypomnienie.

Pierwszym, długoletnim i bardzo zasłużonym prezesem był 
Franciszek Kolkowicz w latach 1989-2000, potem zastąpiła go 
Anna Madeja w latach 2001- 2004. Następnie funkcję prezesa peł-
nił w 2004r. Piotr Gąsienica, w 2005 r. podjęłam się tej zaszczyt-
nej funkcji do roku 2013. W roku 2013 kierowała Towarzystwem 
Ada Węglarz, a po niej, od roku 2014 do dzisiaj - ponownie ja. 
Osobami barwnymi i zasługującymi na wspomnienie są na pew-
no: Henryk Zachwieja „Kazimiyrek”, organizator niezapomnia-
nych spotkań  przy grillu w jego tajemniczym ogrodzie, autor 
wielu nieprzeciętnych rzeźb i płaskorzeźb i inni, którzy odeszli na 
niebiańskie plenery: Jan Papież – człowiek anielskiej cierpliwo-
ści, życzliwości i dobroci oraz ogromnego talentu, wspomniany 
już prezes Franciszek Kolkowicz, łączący w sobie duszę artysty 
i poety, a jednocześnie pełen odpowiedzialności, Henryk Za-
chwieja - fotograf, znany m.in. z wspaniałych archiwalnych ujęć 

Szczawnicy, Jan Wierzba – który potrafił zobaczyć w korzeniu 
znaną postać, Stanisław Hendel  - fotograf i kronikarz Towarzy-
stwa, uwieczniający na kliszy fotograficznej wszelkie działania i 
aktywności TPSP, malujący także na szkle. Było jeszcze wielu, 
wielu innych, których trudno wymienić, a każdy zapisał się swoją 
osobą i ciekawymi pracami w historii naszego Towarzystwa.

- Jubileusze skłaniają do przypominania sobie o sukcesach, 
ale przecież przez te lata były też kłopoty…

Zawsze mieliśmy problemy z siedzibą i z brakiem własnej 
galerii. „Eglander Caffé” jest miłym miejscem do wystawiania 
prac, ale ze względu na słabe oświetlenie nie zawsze  nasze pra-
ce zyskują pełny blask w klimatycznych wnętrzach kawiarnia-
nych. Trzy lata temu mieliśmy to szczęście, że otrzymaliśmy od 
pana burmistrza Grzegorza Niezgody klucze do własnej siedziby 
w piwnicach „Eglander Caffé”, gdzie również wystawiamy na-
sze prace. Bardzo cieszymy się z posiadania tego lokalu, ale i tu 
mamy pilną potrzebę poprawienia stanu prowadzących do galerii 
schodów, bo można, schodząc, złamać nogę. Musimy tu jeszcze 
zainwestować, by miejsce to stało się ciekawym dla ludzi, i by nie 
bali się tu przychodzić. Warto przy okazji wspomnieć, że choć 
najważniejsi w TPSP są ludzie zdolni plastycznie i chętni do pra-
cy, czyli nasi członkowie, to istniejemy i możemy działać dzięki 
życzliwej współpracy wielu instytucji i organizacji. Bardzo do-
brze współpracujemy z Urzędem Miasta, skąd otrzymujemy fun-
dusze na realizację składanych wniosków, z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, Pienińskim Parkiem Narodowym, Zamkiem „Niedzica”, 
Uzdrowiskiem Szczawnica, szkołami. Cieszymy się, że mamy 
grono osób wspierających nasze działania, takich jak Bogdan 
Szewczyk - właściciel kawiarni „Eglander Caffe”, czy członko-
wie Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w 
Szczawnicy, i chętnie organizującego warsztaty z udziałem na-
szych artystek oraz Grupa Thermaleo proponująca nam udział w 
corocznych  kiermaszach  świątecznych, gdzie wystawiamy nasze 
prace. Pamiętali o nas też  Katarzyna Wiwer i Rafał Monita z 
Oficyny Artystycznej Astraia, którzy docenili naszych twórców 
podczas organizacji Festiwalu Muzyka nad Zdrojami w 2019 r. A 
myślę, że przez te 35 lat naszego istnienia takich ludzi i instytucji 
było dużo, dużo więcej.

- Jak TPSP zamierza świętować swój jubileusz?
W związku z ograniczeniami pandemicznymi, ani nie możemy 

przewidzieć czy uda nam się zorganizować wystawę jubileuszową, 
ani czy uda nam się zaprosić na nią tyle osób, ile byśmy pragnęli. 

W marcu i kwietniu mieliśmy wystawę jubileuszo-
wą w galerii TPSP w Nowym Sączu, która była 
jednym z elementów naszych obchodów (patrz 
foto), a na razie… czekamy na to, co się będzie 
dalej działo i czy obostrzenia, zabraniające otwar-
cia galerii i kawiarni, zostaną poluzowane. Może 
sytuacja pozwoli nam chociaż na zorganizowanie 
wystawy plenerowej, w naszym namiocie wysta-
wienniczym. Wtedy, gdyby była taka możliwość, 
pokazalibyśmy się z naszą twórczością szerszemu 
gronu odbiorców. 

 
- Życzę więc Wszystkim Artystom zrzeszonym w 

naszym oddziale TPSP nieustającej weny twórczej, 
licznych wystaw i grona wiernych entuzjastów, 
podziwiających i nabywających Wasze przepiękne 
dzieła. A samemu szczawnickiemu Towarzystwu– 
100 lat działalności!

23 kwietnia 2021r.rozmawiała Alina Lelito
foto: TPSP
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Ludzkie losy

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

Cz.II
W maju 1945 roku większość Ru-

sinów z Jaworek, Szlachtowej, Białej 
i Czarnej Wody, pod wpływem pro-
pa-gandy, zastraszenia i wielkim na-
ciskiem władz, wyjechała  na Ukra-
inę, ale brat Bazylego Hnatkowicza, 
Filip wraz ze świeżo poślubioną w 
czasie wojny żoną, został na Białej 
Wodzie. Bazyli po powrocie z robót 
w Niem-czech był bardzo oszoło-
miony tym, co zastał. Brat mu opo-
wiedział, że mieszkańcy zostali na-
mówieni, żeby pojechać na Ukrainę, 
bo tam są żyzne tereny, które można 
uprawiać i które czekają na ludność 
rusińską. Do-dał, że ojciec i bracia 
wyjechali niedawno i jeszcze może ich złapie w Nowym Sączu. 
Może jeszcze nie odjecha-li...  Bazyli,  razem z dwoma kolegami 
z Jaworek, zostawili u rodziny bratowej swoje rzeczy i udali się na 
no-gach, przez góry, do Nowego Sącza. Dotarli tam na wieczór, 
a tam krowy po oziminach się pasły, wokół pełno było wojsko-
wych. Przyszli do wagonów. Bazyli znalazł tatę i braci: Andrzeja 
i Szymona, który również dopiero co wrócił szczęśliwie z robót w 
Niemczech. Bazyli próbował tłumaczyć ojcu i braciom, że słyszał, 
żeby tam nie jechać, bo tam państwo odbiera ludziom ziemię; że 
tam są teraz same państwowe kołchozy. Wiedział o tym od dziew-
cząt z łagrów, które poznał na robotach w Niemczech. Opowiada-
ły o strasznych rzeczach, które się tam działy. Sąsiad z Jaworek 
ostrzegł go, by nie robił nielegalnej propagandy, bo jak się dowie 
NKWD, to za to można ponieść karę i nikt potem o skazanym już 
nie usłyszy. Tata Bazylego nie zdecydował się na zmianę planów i 
pojechali wszyscy na Ukrainę. Przejechali Lwów i jechali dalej do 
obłasti Kirowograd, skąd było 100 km do Morza Czarnego, nie-
daleko od miejscowość Krzywy Róg, skąd Polska, na podstawie 
podpisanej umowy z ZSRR, odbierała rudę żelaza. Gdy przyje-
chali do kołchozu o nazwie Kompaniołka, okazało się, że nie ma 
wolnych domów. Były za to takie, w których mieszkały kobiety, 
matki z córkami. Chłopa nie było ani na le-karstwo; poszli na woj-
nę i nie wrócili. Słynne, ogromne pola czarnoziemu porośnięte 
były chwastami, piołunem. Jak sięgnąć dookoła wzrokiem, nie 
było żadnego drzewa, ani krzaczka, żadnego punktu orientacyj-
nego. Nie było nawet czym palić w piecu. Ukraińcy palili słomą. 
Nawet chleb na niej piekli i obiad gotowali. 

Bazylego z ojcem i braćmi dokwaterowano do domu, w którym 
jedno pomieszczenie zajmowała matka z córką, a oni we czterech 
- drugie. Ukraińcy dostarczyli im ogromne niemieckie maszyny 
do siania zboża. Jeździ-li od siewnika do siewnika i ustawiali te 
maszyny, żeby dobrze działały. Bazylego przydzielono do trak-
torzysty, który jeździł traktorem na gąsienicach, jak czołg. Ora-
li i obsiewali pola dzień i noc. W nocy widać było tylko czarną 
bruzdę. Jaworczanie wytrzymali tam trzy miesiące. Po jednej 
ciężkiej nocy, gdy ich z kierowcą wyrzuci-ło z traktora po najeź-
dzie na wykopy, Bazyli dotarł do domu przed świtem. Obudził 
ojca i braci i uradził z bra-tem Szymonem, że wracają do Polski, 
ponieważ obaj mają dokumenty z Niemiec i mogą się tłumaczyć, 
że szukają rodziny. Wyszli nad ranem i szli 30 km do Kirowogra-
du. Ojciec i drugi brat wtedy zostali, ale po pew-nym czasie i oni 

mieli próbować powrotu. Nikt ich tam nie pilnował, więc później 
uciekli i dojechali do Lwowa, gdzie mieszkał od przedwojnia naj-
starszy brat Bazylego, Jan z rodziną. Tam już zostali. 

Po dotarciu do Kirowogradu, Bazyli z bratem wsiedli do pocią-
gu wiozącego rudę żelaza do Polski i na tej ru-dzie przyjechali do 
Tarnopola. To było już blisko polskiej granicy. W Tarnopolu wy-
szli z wagonu, tam ich ukra-iński strażnik kolei poprosił o doku-

menty. Rozmawiali po polsku i tłu-
maczyli, że szukają rodziny, która z 
Polski wyjechała. Przyprowadzono 
ich do kancelarii, skąd skierowano 
do polskich służb. Tam dostali pole-
cenie poka-zać, co ze sobą mają. Z 
torby Bazylego wypadła ukraińska 
książeczka do modlitwy i oddano 
ich z powrotem Ukraińcom. Mieli 
szczęście. Trafili na zmianę warty. 
Brat miał zegarek. Jak go zauważył 
jeden z pilnujących strażników, to za 
oddanie tego zegarka ich wypuścił.  
Udało im się dojechać pociągiem do 
Lwowa. We Lwowie szukali polskie-
go przedstawicielstwa, żeby otrzy-

mać papiery umożliwiające im przejazd przez granicę i powrót do 
Polski. Nie mogli go znaleźć, więc poszli na stację kolejową. Tam 
udało im się dostać do pociągu transpor-towego do Polski. Po-
dróżowali wagonem bez dachu. Po jednej stronie były krowy, po 
drugiej ludzie. Nad kro-wami były belki a na nich siano dla krów, 
przykryte plandeką, dowiązywaną do ścian wagonu, tworzącą 
prowi-zoryczną osłonę przed deszczem. Schowali się pomiędzy 
belkami a sianem, tuż nad krowami, żeby było jak oddychać. Mu-
sieli się zagrzebać w siano, żeby ich nikt na granicy nie znalazł 
podczas kontroli. Na granicy strażnicy kolei zdjęli plandekę i pi-
kami dźgali w siano, szukając nielegalnych podróżnych. Gdyby 
byli na górze na sianie, to by zostali przebici, a tak udało im się 
przejechać przez granicę niezauważonymi. W Polsce było już ła-
twiej. Nikt się ich nie pytał o dokumenty, ani skąd są. 

Bardzo dużo Rusinów wtedy wróciło do Jaworek. Ich domy 
były już częściowo pozajmowane przez górali, często przez ich ko-
legów, którzy zamieszkali z całymi rodzinami. Nikt już nie chciał 
oddać domów tym, którzy wrócili. Na szczęście, w domu rodzin-
nym Hnatkowiczów mieszkała tylko jedna dziewczyna z Ochot-
nicy, Ma-ryna, która od sołtysa dostała tam przydział. Zmieścili 
się wszyscy. Dziewczyna długo nie wytrzymała; po tygodniu się 
wyprowadziła. Gdy bracia byli już pewni, że mogą zamieszkać w 
swoim domu, dołączył do nich ze Lwowa tata. Dwóch żonatych 
braci zostało z żonami we Lwowie (Jan i Filip, który też osta-
tecznie zdecydował się na wyjazd z Polski), a z tatą miał wrócić 
kawaler - Andrzej. Tata załatwił w pociągu transport dla dwóch 
osób. Zdesperowany ojciec dwie godziny szukał syna, na próżno. 
W ostatniej chwili przypadkiem spotkał brata żony swojego syna 
Filipa i jemu oddał bilet. Potem, po przyjeździe ojca Hnatkowi-
czów, już nikt z rodziny nie wrócił do Polski, ponieważ nie było to 
możliwe. W taki to sposób Bazyli ma całe życie bliskie związki ze 
Lwo-wem, w którym jest sporo Hnatkowiczów. Jego bracia już nie 
żyją, ale pozostały ich dzieci, wnuki i prawnuki. Przez całe życie 
bracia w Polsce i na Ukrainie utrzymywali kontakt i się odwiedza-
li. Teraz kontynuują to ich dzieci i wnuki.

Po dwóch latach, w 1947r. nastąpiło kolejne wysiedlenie, w ra-
mach Akcji „Wisła”. Jeżeli wysiedlenie w roku 1945 można na-
zwać „dobrowolnym”, to akcja Wisła była brutalnym posunięciem, 
mającym na celu wyłapa-nie Rusinów wracających z Ukrainy i 
pozbycie się ich raz na zawsze. Rozwiązaniem stało się wysłanie 
ich na tereny poniemieckie. Aby to osiągnąć urządzano łapanki, 
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próbowano oskarżać Rusinów o kontakty z bande-rowcami itd. 
Były to tragiczne czasy dla Rusinów, pozbawionych już swoich 
domów, a teraz zmuszonych do pozostawienia swoich pól. Do wy-
jazdu zmuszono niemal wszystkich, ale ludzie nie poddawali się 
i wielu z nich wracało. Bazyli wyjechał z siostrą i szwagrem. W 
momencie wyjazdu, jego brat, Szymek pracował w młynie, w Bia-
łej niedaleko Nowego Targu. Ich tata do niego pojechał i spędził 
tam dwa tygodnie. A w tym czasie z Jawo-rek, Szlachtowej, Białej 
i Czarnej Wody wywożono ludzi. Senior Hnatkowicz nie został 
wywieziony w tym czasie. Został w Białej. Z kolei wszyscy wy-
siedleni z Jaworek dojechali do Wołowa, na Dolnym Śląsku, 50km 
od Wrocławia. Rozwieziono nich po okolicznych pegieerach. Nie 
było wystarczającej ilości gotowych miesz-kań, więc wpakowano 
ich m.in. do szkół, a np. do mieszkania dwupokojowego zakwa-
terowano sześć rodzin. Bazylemu się to w ogóle nie spodobało, 
więc postanowił z dwoma chłopakami od Ikoniaka wrócić do 
Jaworek. W Jaworkach mieszkał jeszcze przyszywany brat jego 
taty, o nazwisku Szkodowski, do którego po powrocie poszli. Coś 
trzeba było z sobą robić, z czegoś żyć. Bazyli postanowił zacząć 
handlować. Chodzili z bratem na handel na Słowację. W ponie-
działek kupowali na jarmarku w Krościenku materiały, płótna i 
inne produkty. Jeździli do wsi Mogiła (obecna Nowa Huta) pod 
Krakowem po tytoń, bo tam był uprawiany, na najlepszej w Polsce 
ziemi. Tytoń musieli ukrywać przed kontrolami, które zdarzały 
się w autobusie. Ale jak się dogadali z kierowcami autobusów ze 
Szczawnicy, to oni ukrywali ich towar, za drobną zapłatą, w swo-
ich skrzynkach na narzędzia. Tak się wtedy kombinowało, żeby 
przeżyć. Chłopcy byli oficjalnie zgłoszeni na policji, że wrócili 
z Wołowa. Raz, w drodze na autobus w Krościenku, zatrzymało 
ich UB. Pytano ich, po co zakupili na jarmarku tyle materiału? 
Sugerowano, że pewnie na handel. Chłopaki się tłumaczyli, że zo-
stali wywiezieni, że tam na zachodzie nie ma takich materiałów, 
niczego nie ma i przyjechali tu, żeby zakupić i pomóc rodzinie i 
innym osobom, które im powierzyły pieniądze. Można to nawet 
sprawdzić na policji w Szczawnicy, gdzie się zgłosili po meldunek. 
Komendantem Policji w Szczawnicy był wtedy Mastalski, który 
ich znał. Potwierdził, że są legalnie i poprosił, żeby ich wypusz-
czono. Wyszli z tego bez szwanku, razem z towarem. Wyjechali 

stamtąd dorożką do Szczawnicy. Kupili pół litra spirytusu, roz-
cieńczyli go i wypili ze szczęścia po drodze. Taki rozcieńczony 
spirytus nazywało się wtedy „Tato z Mamą”. A potem, niemal 
prosto z posterunku, poszli w nocy na Słowację, na han-del. Za-
kupione materiały tam sprzedawali, z kolei za granicą kupowali 
„listek,” czyli bon na zakup butów, a  za niego kupowali buty na 
korku, które się sprzedawało w Polsce. Były one wtedy bardzo 
modne. Taką działal-ność prowadzili około roku, bo była bardzo 
opłacalna. Jak się wydało na materiały 20 tys. zł, to się sprzedało 
buty z zyskiem 40 tys. zł. 

Raz, jak byli na Słowacji, przyjechało UB i wywiozło wszyst-
kich tych Rusinów, którzy jeszcze gdzieś się tam ostali lub wrócili. 
Wtedy też zabrano ojca Bazylego i przyrodniego brata ojca, Szko-
dowskiego. Wywieziono ich do obozu w Jaworznie. Trafiali tam 
Ukraińcy i ludność pochodzenia rusińskiego, którą wyłapywano 
podczas powrotów do swoich rodzinnych miejscowości. UB kiero-
wało tam też ludzi wykształconych pochodzenia łem-kowskiego: 
nauczycieli, profesorów, duchownych. W obozie więźniowie byli 
bici tak, żeby nie było widać. Gdy zapanował tam tyfus, ludzie 
zaczęli umierać. Obsługa zaczęła się bać epidemii i rozpuszczono 
więzionych do domu. Ojciec Hnatkowicz dostał ze sobą specjalną 
kartkę; gdyby się go ktoś pytał, gdzie był, miał odpowia-dać, że 
w sanatorium. Do domu dotarł wycieńczony i bardzo slaby. Już 
nigdy nie odzyskał sił. Gdy Bazyli wró-cił z dwoma kolegami, 
jeden był ze Szlachtowej, okazało się, że muszą uciekać. Bazyli 
przenocował u kolegi w Szczawnicy. Rano pojechał autobusem 
do Krakowa. Tym samym autobusem jechał człowiek odpowie-
dzialny za wywózkę ostatnich Rusinów. Nie rozpoznał Bazylego. 
Powiedział, że ci, którzy wracają, przeszkadzają Po-lakom się 
osiedlać; Polacy nie wiedzą czy mogą bezpiecznie zamieszkać, 
czy aby Rusini wrócą i dlatego trzeba było ich wszystkich wy-
wieźć. Wiózł do UB listę podpisaną przez wszystkich Rusinów, że 
opuszczają swoje domy. Jak się okazało, to był ówczesny ksiądz 
ze Szlachtowej. 

Bazyli więcej do mieszkania w Jaworkach nie powrócił. 

cdn
Wspomnienia spisała Alina Lelito
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Międzynarodowy Dzień Ziemi stał się okazją do uświa-
domienia nam wszystkim konieczności dbania o naszą pla-
netę, środowisko przyrodnicze, nasze najbliższe otoczenie. 
Oto podsumowanie konkursów ogłoszonych z okazji Dnia 
Ziemi:

WYNIKI KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI DNIA ZIEMI
NAGRODZENI:
Malwina Zachwieja i Oliwia Sułek kl. 7a, Emi Takahashi kl. 7a, Ka-

rol Oleksy i Oliwier Kurnyta kl. 7a, Wiktoria Stec kl. 8a
Za udział w konkursie podziękowania otrzymują również:
Łukasz Gabryś kl. 7a, Anna Ciesielka kl. 8a, Olga Bańka i Emilia 

Kramarczyk kl. 7b, Mateusz Szczepaniak kl. 7a, Julia Słowik kl. 7a, Iza 
Wiercioch i Olivia Wójcio kl. 7a, Daria Naglik, Wiktoria Mruk i Karo-
lina Mastalska kl. 7b. Dziękujemy za udział i gratulujemy.

KONKURS PLASTYCZNY
Nagrodzone prace plastyczne w kl. 1- 3
Aniela Wojnicz kl 1b, Mateusz Kot kl. 1a, Adam Mazurek kl. 1b, 

Marika Ziemiańczyk kl. 1a, Karolina Błażusiak kl. 1a, Roksana Słowik 
kl. 2a, Julia Ciesielka kl. 2a, Hania Hamerska kl. 1b

Wyniki w kl. 4 - 8
1. Hanna Kozubska kl. 6a
2. Malwina Zachwieja kl. 7a
3. Samanta Sułek kl. 6b
wyróżnienia:
Maja Mazurek kl. 4b, Paulina 

Kozubska kl. 4b, Karolina Ma-
stalska kl. 7b

WYNIKI KONKURSU BI-
BLIOTECZNEGO

W „Zielonym Konkursie” najszybciej podali prawidłowe odpowie-
dzi:

1. Paweł Wiercioch
2. Julia Słowik
3. Juliana Mirga
Uczniowie Ci otrzymują nagrody książkowe.
Prawidłowo odpowiedzieli również:
Klaudia Szczygieł, Mateusz Kot, Julia Makowska, Dagmara Słowik, 

Julia Berszakiewicz, Karolina Hryc, Agnieszka Majerczak, Karol Pa-
pież, Tomasz Szczepaniak

„WIWAT MAJ, TRZECI MAJ...”
Majowe Święta w 2021 roku 

uczciliśmy w nauczaniu zdal-
nym, bez możliwości spotkania 
się w szerokim gronie w szkole, 
czy na miejskich uroczystościach. 
Na lekcjach wychowawczych, 
na lekcjach historii oraz poprzez 
internetowe łącza odkrywaliśmy 
ważne karty polskiej historii. 230 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja uczniowie uczcili interne-
towym programem historycznym 
w formie współczesnego progra-
mu informacyjnego TV. Święto 
Flagi było okazją do zamanife-
stowania znajomości i przywiązania do Symboli Narodowych. 3 maja, 
w trakcie prywatnych wycieczek, uczniowie dotarli na Przysłop, gdzie 
corocznie odbywały się uroczystości 3 - majowe. Zapalili znicze pod 
pomnikiem partyzantów oraz przy kaplicy stojącej na miejscu domu 
rodziny Fijasów. O godz. 12 w kościele parafialnym celebrowana była 
msza św. w intencji Ojczyzny. Liczymy na to, że w roku 2022 uroczy-
stości powrócą do swojej tradycyjnej formy i weźmiemy w nich liczny 
udział.

Światowy Dzień Książki i Praw autorskich
Światowy dzień książ-

ki w „Zerówce”. Najmłod-
si czytelnicy podczas 
warsztatów zorganizo-
wanych w bibliotece po-

znali historię powstawania książek 
, tworzyli swoje pierwsze książki 
obrazkowe, rozpoznawali tytuły 
książek na podstawie przeczytanych 
fragmentów. Zwieńczeniem tego 
dnia było złożenie ślubowania Pani 
Książce i wręczenie róży- symbolu 
obchodów tego święta

Światowy Dzień Ziemi
Ekologia jest ważnym tematem, 

dlatego dzieci z oddziału przed-
szkolnego w SP nr 2 im. ks. prof. J. 
Tischnera w Szczawnicy nie próżno-
wały. Aktywności były różnorodne. 
Niektórzy wykonywali prace pla-
styczne, inni sadzili kwiaty, a jeszcze 
inni tworzyli zielone ludziki z sałaty 
i marchewki. Na zakończenie wpra-
wiliśmy w ruch Ziemię. Zachęcamy 
do dbania o naszą wspólną, piękną 
planetę 

Konkurs plastyczno – foto-
graficzny „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”

Z okazji 100 rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego nie-

kwestionowanego, bli-
skiego młodym ludziom 
autorytetu w kwestiach 
wiary i stosunku do dru-
giego człowieka oraz po-
staci mocno związanej 
z Pieninami Pienińska 
Szkoła Branżowa I stop-
nia w Szczawnicy, której 
patronem jest ks. Blach-
nicki zaprosiła młodzież 
naszej szkoły do udziału 
w międzyszkolnym kon-
kursie pt. „Śladami ks. 
Franciszka Blachnickiego”.

 Konkurs postaci literackich 
Z okazji Dnia Książki zapraszamy do udziału w konkursie. Nasi 

uczniowie zaprezentowali się w strojach postaci literackich. Bi-
blioteka szkolna 
serdecznie dzię-
kuje: Mamom za 
pomysłowość, a 
modelom za pełen 
profesjonalizm i 
jednocześnie za-
chęcamy wszyst-
kich do odgadnię-
cia tytułów książek 
i bohaterów literac-
kich, których pre-
zentują najmłodsi 
czytelnicy.
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PIENIŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I ST. 

IM. KS. FRANCISZKA BLCHNICKIEGO 

W SZCZAWNICY

Rocznica śmierci Jana Pawła II
2 kwietnia, w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlachtowej wraz 
z Panią Dyrektor złożyli wiązankę kwiatów oraz za-

palili symboliczny znicz przed pomnikiem papieża i pod tablicą upa-
miętniającą wędrówki naszego patrona po górskich szlakach. 

Dzień Ziemi
To doskonała okazja, aby poru-

szyć temat naszej więzi z naturą, 
możliwości ochrony przyrody i 
klimatu, uczniowie inspirowani te-
matyką ekologiczną podjęli różno-
rodne formy wyrazu od śpiewania 
piosenek, nagrywania filmików po-
przez tworzenie prac plastycznych 

wykonanych w sposób piękny, kreatywny, różnymi technikami po 
prezentacje multimedialne.

Śladami księdza Franciszka Blachnickiego
,,Śladami ks. Franciszka Blachnickiego” - pod takim tytułem 

uczniowie klasy siódmej brali udział w konkursie fotograficzno - pla-
stycznym. Oliwia H., Aleksandra Sz. i Dawid L. z pełnym zaanga-
żowaniem poszukiwali informacji o ks. F. Blachnickim. To właśnie 
ksiądz Blachnicki zainicjował tzw. ruch oazowy, który potem rozwi-
nął się jako  Ruch Światło - Życie. W Szlachtowej    w 1963 r. odbyła 
się pierwsza oaza. Dawid sfotografował krzyż oazowy, który znajduje 
się na górze nad Słoną Młaka, skąd rozpościera się piękny widok na 
Szlachtową aż po Pieniny. Oliwia wykonała fotografię przy pamiąt-
kowej płycie poświęconej ks. F. Blachnickiemu (która znajduje się 
tuż obok szałasu i tablicy upamiętniającej naszego Patrona - Jana 
Pawła II). Aleksandra wzięła udział w konkursie wykonując pracę 
plastyczną. Dziękujemy za zaproszenie do  konkursu. Oliwii gratu-
lujemy wyróżnienia. Organizatorem konkursu była Pienińska Szkoła 
Branżowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego. To tam nasi harcerze z 
Panią dyrektor odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

W II etapie Konkursu Wiedzy o Chorwacji
Grupa uczniów z klasy VII pod kierunkiem nauczyciela P. Józefa 

Kozielca  bierze udział w Konkursie Wiedzy o Chorwacji pod Pa-
tronatem Małopolskiego Kuratorium. Ich prezentacja została wysoko 
oceniona i zakwalifi-
kowali się do II etapu, 
w którym będą musieli 
wykazać się wiedzą 
geograficzno - przy-
rodniczą na temat tego 
państwa. 

„Śladami ks. Franciszka Blachnickiego” 
– rozstrzygnięcie konkursu

9 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Fo-
tograficzno-Plastyczny „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego” organi-
zowany przez Pienińską Szkołę Branżową I stopnia im. ks. Franciszka 
Blachnickiego w Szczawnicy z okazji 100-lecia urodzin patrona szkoły. 
Konkurs został objęty patronatem: Ruchu Światło-Życie, Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica, Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy 
oraz Pienińskiego Portalu Internetowego Pieninyinfo.pl.             

Do konkursu przystąpiło 21 uczestników, którzy złożyli prace w ter-
minie i zgodne z wymogami regulaminu. Łącznie przedstawiono do oce-
ny komisji 21 prac  biorących udział w konkursie. 

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Majerczak – Prezes Stowarzy-
szenia Artystów Pienińskich – przewodniczący, ks. Marek Sędek – mo-
derator Ruchu Światło-Życie,  Zbigniew Lach – fotograf,  Alina Lelito 
– przedstawiciel MOK w Szczawnicy - dokonała bezstronnej oceny prac, 
biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem konkursu, oryginalność po-

dejścia do tematu, stopień trudności, wkład pracy, a także samodzielność 
wykonania. 

A oto wyniki:
kategoria - prace plastyczne
I miejsce –  Marcel Cepuch „Droga do świętości”
II miejsce – Sandra Piecyk „Ks. Fr. Blachnicki w Auschwitz”
III miejsce – Marcin Urbaniak „Tam, 

gdzie nie ma wolności, nie ma miłości”
wyróżnienie – Paulina Słowik „Miłość 

do wiary”
wyróżnienie – Urszula Mikołajczyk 

„Fr. Blachnicki i jego osiągnięcia”

kategoria - fotografia
I miejsce – Dawid Kubik „Historia FO-

SKI”
II miejsce – Magdalena Kita „Nie trak-

tuję Boga poważnie, jeżeli nie mam dla 
niego czasu”

III miejsce – Mateusz Salamon „Trzech 
przyjaciół”

wyróżnienie  – Oliwia Hurkała „W hoł-
dzie założycielowi ruchu oazowego – wdzięczni harcerze”

wyróżnienie – Marcin Barwiński ”Nie można budować bez funda-
mentu. Fundamentem jest Chrystus”.

Dziękujemy szkołom: Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Józefa Tisch-
nera w Szczawnicy, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej, 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, 
Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej oraz 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce za 
przygotowanie uczniów do konkursu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczest-
nicy oraz szkoły, które reprezentowali otrzymują dyplom uczestnictwa.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim, którzy podjęli wysiłek wyko-
nania i nadesłania prac – dziękujemy!
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Zespół Szkół Zawodowych 
i Placówek w Krościenku n.D

Miejskie Przedszkole  

Publiczne
Dzień Ziemi w Miejskim Przed-
szkolu Publicznym w Szczawnicy

     
22 kwietnia przypada światowy Dzień 

Ziemi. Ten dzień stał się początkiem ruchów ekologicznych na 
światową skalę - to największy ruch na rzecz ochrony planety. Nie 
pozostaje on bez echa w naszym przedszkolu. Dzień Ziemi jest 
ważny, aby przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu, 
jaki wywieramy na środowisko i co można z nim zrobić.

Edukacja proekologiczna to ważny element dydaktyczny w 
naszej placówce. Zgodnie z zasadą Konfucjusza: „Powiedz mi, a 
zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozu-
miem”, uczymy przez udział i doświadczanie, poprzez emocje i 
pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą.

W każdej grupie wiekowej przez 
cały tydzień realizowano tematy 
związane z ekologią. W samym Dniu 
Ziemi, każda grupa przygotowała coś 
specjalnego.

„Biedronki”-posadziły drzewo 
obok przedszkola. „Pszczółki- przy-
gotowały, a następnie układały 
puzzle związane z tematem. W ra-
mach projektu „Przedszkolaki Cyber 
Bystrzaki” segregowały śmieci z Ge-
nibotem. Przedszkolaki z najstarszej 
grupy „Skrzaty” wykonały plakat pt. 
„Marzenia dzieci o pięknej Ziemi”, a 
następnie nagrały teledysk do piosen-
ki „ Ziemia-zielona wyspa”. Grupy „ 

Elfy” oraz „Motylki” opracowały „Kodeks Małego Ekologa”, któ-
ry potem przedstawiły w formie plakatu. Obie grupy przygotowa-
ły też „Kalendarz Świąt Ekologicznych”, aby jeszcze częściej wra-
cać do tematu ochrony przyrody. Nawet najmłodsza grupa miała 
swój akcent w obchodach- paluszkami malowały kontur Ziemi. 
We wszystkich grupach odbył się też quiz ekologiczny, jako pod-
sumowanie wiadomości.

   Przedszkole włączyło się też w akcję edukacyjno-charyta-
tywną „Tusz do paki”. Celem kampanii jest edukacja ekologiczna 
dzieci w zakresie segregacji tuszów do drukarek. W przedszkolu 
jest pojemnik, do którego można wrzucić zużyte tusze tzw. kar-
tridże. Środki uzyskane ze zbiórki przeznaczone będą na zakup 
karmy dla zwierząt ze schronisk.

 W 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła 
nazwę Dnia Ziemi na Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Szkoła z przyszłością, tak 
blisko nas

Zespół Szkół Za-
wodowych i Placó-
wek w Krościenku 
nad Dunajcem to 
szkoła, która sta-
wia sobie za zadanie 
przygotowanie mło-
dych ludzi do samo-
dzielnego i dojrzałe-
go funkcjonowania 

w społeczeństwie. Ukierunkowuje do świadomego i odważnego 
wkroczenia w życie zawodowe. Wyposaża młodzież w umie-
jętności i wiedzę związane z określonym zawodem.  Przykłada 
bardzo dużą wagę do osiągania jak najlepszych wyników przez 
uczniów Technikum i Szkoły Branżowej na egzaminach zawodo-
wych. Ważna jest również wysoka zdawalność egzaminu matu-
ralnego przez absolwentów Technikum, co potwierdzają coroczne 
statystyki. Od kilku lat  Krościeńskie Technikum 
utrzymuje się w Rankingu Liceów i Techników 
Perspektywy na wysokiej pozycji zarówno w ze-
stawieniu ogólnopolskim jak i wojewódzkim. Tak 
zaszczytne wyróżnienie uprawnia szkołę do posłu-
giwania się tytułem Srebrnej Szkoły 2021. 

Szkoła przygotowuje uczniów również do olimpiad przedmio-
towych. W tym roku   pomimo nauki zdalnej, młodzież wzięła 
udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, której tytuł przewodni 
brzmi: „Działania proekologiczne w nowoczesnym hotelarstwie i 
gastronomii”. Pomimo pandemii etap okręgowy odbył się on-line 
7 stycznia br. Do finałowego etapu olimpiady zakwalifikowała się 

uczennica, która zdobyła 
90% punktów. Warto do-
dać, że najwyższy wynik 
w Polsce to (92%). Szkoła 
umożliwia rozwijanie pa-
sji, przygotowuje też do 
konkursów z przedmio-
tów ogólnokształcących. 
W konkursie historycz-
nym ogłoszonym przez 
IPN „W służbie Niepodle-
głej. Działalność ziemian 
na rzecz państwa i społe-
czeństwa w dwudziestole-
ciu międzywojennym”, udział wziął uczeń klasy pierwszej Techni-
kum Informatycznego.

Jak sam podkreśla, oprócz informatyki interesuje się również 
historią, modelarstwem - głównie wojskowym, łucznictwem kla-
syczno-sportowym. Celem konkursu było przedstawienie dzia-
łalności ziemiaństwa na rzecz państwa i społeczeństwa w okresie 
20-lecia międzywojennego. Chodziło o działalność charytatywną, 
organizacyjną, gospodarczą i edukacyjną w lokalnym środowisku 
wiejskim, a także służbę w dyplomacji, administracji państwowej 
czy strukturach samorządu. 20 kwietnia 2021 r. w Małopolsce za-
kończył się etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu. Finalistą 
w kategorii: prace pisemne, uczniowie szkół ponadpodstawowych 
został wspomniany uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Placó-
wek. Teraz przed nim etap ogólnopolski w Warszawie. 

„Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość, ponieważ jutro 
należy do tych, którzy przygotowują się do stawienia temu czoła”.

(Malcom X) 
Maciej Czaja
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Śladami Polaków w Ameryce Północnej 

Helena Modrzejewska 

 W drugiej połowie XIX wieku 
Szczawnica była znanym kurortem 

i tętniła życiem kulturalnym. Uzdrowisko odwiedzało 
wówczas wielu znanych gości, pisarzy, malarzy, muzy-
ków i popularnych w tamtych czasach aktorów. Jedną 
z takich osobistości była wybitna aktorka dramatyczna 
Helena Modrzejewska, która oprócz wielkiej kariery na 
scenach polskich, zasłynęła także ze swojego talentu w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie była znana jako Helena 
Modjeska.  

Helena Modrzejewska urodziła się w Krakowie 12 
października 1840 roku jako Jadwiga Helena Benda, 
Była córką Józefy Bendy, wdowy po zamożnym krakow-
skim kupcu Szymonie Bendzie. Helena była nieślubnym 
dzieckiem i sprawa jej ojcostwa wciąż nie jest wyjaśnio-
na. Za sprawą swojego ojca chrzestnego, Michała Opida, 
nauczyciela muzyki zatrudnionego przez rodzinę Hele-
ny, przyznano jej nazwisko Opid. Helena była wycho-
wywana głównie przez swoją cioteczną babkę Teresę i 
uczyła się u sióstr zakonnych Prezentek. Jednym z jej 
opiekunów był Gustaw  Zimajer (własciwie Sinnmayer), 
aktor i dyrektor trupy teatralnej, który z czasem został 
pierwszym mężem Heleny. Data ich ślubu nie jest do-
kładnie znana, a Helena odkryła wiele lat później, że ni-
gdy nie byli legalnie małżeństwem, ponieważ w chwili ich ślubu Gustaw był wciąż 
żonaty ze swoją pierwszą żoną. Mieli razem dwoje dzieci; syna Rudolfa, który 
w przyszłości został inżynierem i jednym z najbardziej znanych w początkach 
XX wieku projektantów i budowniczych conajmniej 20 ważnych mostów w USA, 
oraz zmarłą w niemowlęctwie córkę Marylę. Gustaw Zimajer używał w teatrze 
pseudonimu „Gustaw Modrzejewski” i to nazwisko przyjęła Helena, debiutując 
na scenie w 1861 roku jako Helena Modrzejewska. 

W swojej wczesnej karierze aktorskiej Modrzejewska występowała na scenach 
w Bochni, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie i w 1862 roku we Lwowie, gdzie 
zagrała „Skierkę” w „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Przez cztery lata wystę-
powała w teatrze w Krakowie, a od 1868 roku stała się główną gwiazdą teatrów 
warszawskich. 

12 września 1868 roku, Modrzejewska wyszła za mąż za polskiego szlach-
cica Karola Bożentę Chłapowskiego, znanego później w Ameryce jako „hrabia 
Bozenta”. Ich dom stał się centrum świata artystycznego i literackiego. W lip-
cu 1876 roku, Modrzejewska wraz z mężem zdecydowali się na emigrację do 
Stanów Zjednoczonych, pragnęli zacząć nowe życie z dala od opresji, na które 
narażeni byli wówczas Polacy żyjący pod zaborami rosyjskim i pruskim. Zakupili 
ranczo niedaleko Anaheim w Kalifornii, tworząc tam polską kolonię intelektuali-
stów. Brak doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa sprawił jednak że próba 
takiego życia się nie powiodła. Wśród polskich przyjaciół, którzy towarzyszyli im 
w Kalifornii, był Henryk Sienkiewicz, laureat Nagrody Nobla z 1905 roku. 

Modrzejewska powróciła na scenę, 20 sierpnia 1877 roku zadebiutowała w 
California Theatre w San Francisco oraz w teatrze w Nowym Jorku. Zmieniła 
wówczas nazwisko na Modjeska, co było łatwiejsze do wymówienia dla jej anglo-
języcznej publiczności. Mimo swojego akcentu i niedoskonałej znajomości języka 
angielskiego odniosła wielki sukces. W latach 1879 -1882, spędziła trzy lata w 
Europie, głównie w Londynie, pracując nad językiem angielskim. Odwiedziła 
też Polskę na przełomie 1879/1880 roku i wzięła udział w przedstawieniach 
w teatrze w Warszawie. Na jednym z tych przedstawień uczniowie gimnazjum 
wręczyli jej bukiet kwiatów ze wstążką w czerwono-białych polskich barwach na-
rodowych. Uczniowie zostali oskarżeni przez władze rosyjskie o przeprowadzenie 
demonstracji, wydaleni ze szkoły i otrzymali zakaz wstępu do innych szkół. 

W rezultacie jeden z uczniów, Ignacy Neufeld, zastrzelił się, a Modrzejewska 
wzięła udział w jego pogrzebie. 

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, Helena Modrzejewska odniosła ol-
brzymi sukces oraz zdobyła reputację czołowej interpretatorki Szekspira na ame-
rykańskich scenach. Oprócz dziewięciu ról szekspirowskich bohaterek, zagrała 
także Marguerite Gautier w „Damie Kameliowej” oraz rolę Marii Stuart w sztuce 
Schillera o tym samym tytule. W 1883 roku uzyskała obywatelstwo amerykań-

skie. W tym też roku wystąpiła w teatrze w Louisville, 
w stanie Kentucky, gdzie odegrała rolę Nory w przed-
stawieniu „Dom lalki” Henrika Ibsena, była to pierwsza 
sztuka Ibsena wystawiona w Stanach Zjednoczonych. 

Przez następne trzydzieści lat jej kariera była serią 
triumfów, Modrzejewska stała się jedną z najbardziej 
szanowanych i ukochanych amerykańskich aktorek. 
Przez większość swojej kariery kierowała własną firmą, 
a Hrabia Bozenta, osobisty menadżer swojej żony, towa-
rzyszył jej wszędzie. Był to bardzo pracowity okres, Mo-
drzejewska wraz ze swoją trupą aktorską, podróżowała 
przez dziewięć miesięcy każdego roku, koleją, parow-
cem, konno i bryczką. Występowała w ośmiu przedsta-
wieniach każdego tygodnia, nie tylko w wielkich teatrach 
Bostonu i Nowego Jorku, ale także w prowizorycznych 
salach i tak zwanych operach na wiejskich terenach Ame-
ryki. Modrzejewska znana była z wdzięku i naturalności, 
podziwiana za wysokie pomysły artystyczne i pozytyw-
ny wpływ na ówczesny amerykański teatr. 

W latach 1884-1885 Modrzejewska ponownie wystę-
powała w Europie, w Anglii, Irlandii i Polsce, natomiast 
sezon 1890-1891 był „triumfalnym tournée” po okupo-
wanej Polsce. Przez kilka tygodni występowała też w Pra-
dze, a w roku 1892 odpoczywała głównie w Krakowie. 

Podczas Światowego Kongresu Kobiet na Światowych Targach w Chicago 19 
maja 1893 roku, Helena Modrzejewska wzięła udział w panelu dyskusyjnym  po-
święconym pozycji kobiet we współczesnym życiu. Kilka dni wcześniej wygłosiła 
zaplanowany wykład na temat „Kobiety w prawdziwym dramacie”, spektakl ten 
poruszył publiczność i był najważniejszą wypowiedzią Modrzejewskiej o Polsce, 
salwą skierowaną na wschód: „Nasi wrogowie popełniają wielki błąd, jeśli myślą, 
że mogą zabić patriotyzm. Tak długo, jak pozostanie przy życiu jedna Polka, 
Polska nie umrze, a im bardziej nas prześladują, tym lepiej dla nas teraz”. W 
konsekwencji tego przemówienia władze carskie w rosyjskiej Polsce zabroniły jej 
powrotu do ważnego warszawskiego Teatru Cesarskiego. Modrzejewska konty-
nuowała jednak swoje występy na terenie zaboru austryjackiego oraz pruskiego, 
występując we Lwowie, Krakowie i Poznaniu w sezonie 1894-1895. 

W 1897 roku, Modrzejewska doznała udaru i została częściowo sparaliżo-
wana, szczęśliwie jednak wyzdrowiała i wkrótce wróciła na scenę. Jej ostatnia 
podróż do Polski miała miejsce w sezonie 1902-1903, kiedy to Modrzejewska 
występowała we Lwowie i Poznaniu oraz związała się z ruchem Młodej Polski w 
Krakowie. 2 maja 1905 roku dała jubileuszowy występ w Nowym Jorku, wystę-
powała jeszcze przez dwa lata na scenach amerykańskich, po czym zakończyła 
karierę aktorską, występując tylko w celach charytatywnych.

Helena Modrzejewska zmarła w Newport Beach w Kalifornii 9 kwietnia 1909 
roku, w wieku 69 lat. Jej szczątki przewieziono do Krakowa i pochowano na 
rodzinnej działce na Cmentarzu Rakowickim. Na jej cześć Teatr Staromiejski w 
Krakowie nazwano jej imieniem. Jej pamieć uczczono także w Stanach Zjedno-
czonych; północny szczyt Saddleback Mountain w Anaheim w Kalifornii, został 
nazwany Modjeska Peak, a część Kanionu Santiago, w którym mieszkała wraz 
z mężem, nazywa się teraz Modjeska Canyon. Na zewnątrz amfiteatru Pearson 
Park w Anaheim w Kalifornii znajduje sie statua Modrzejewskiej. Autobiografia 
naszej słynnej rodaczki „Wspomnienia i wrażenia Heleny Modrzejewskiej”, uka-
zała się pośmiertnie w 1910 roku w języku angielskim, a w krakowskim wydaw-
nictwie „Czas” opublikowano jej polskie tłumaczenie. Ostatnie polskie wydanie 
książki ukazało się w 1957 roku. Do dziś zachowało się wiele fotografii Modrze-
jewskiej, w tym także z krakowskiego atelier, znanego szczawniczanom Awita 
Schuberta. 
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Podróże małe i duże

Szwajcarska Jura na Wielkanoc
Taką naszą małą szwajcarską tradycją stało się, chyba zupeł-

nie przypadkiem, spędzanie urodzin naszego syna Czarka na 
szczycie jakiejś góry. W zeszłym roku mordowaliśmy się we wio-
sennym upale i śniegu wchodząc na Fuerstein w Entlebuch . W 
tym roku totalnie na lajcie zapuszczamy się w rejon szwajcar-
skiej Jury, pojawiając się na chyba jednym z bardziej znanych jej 
grzbietów – Weissenstein. 

To „domowa góra” mieszkańców Solothurn, którzy bardzo 
licznie tutaj przybywają zwłaszcza w jesienno-zimowym okresie, 
kiedy to miasto prawie całkowicie spowite jest w ciężkiej mgle. 
Na górę  można dostać się na wiele sposobów. Jednak najbardziej 
popularnym, najprostszym i najbardziej oczywistym jest wjazd 
kolejką. 

My jednak postanawiamy sobie urozmaicić co nieco tą wy-
cieczkę. Znana nam z minionej zimy przełęcz Balmbergpass 

1078 m n.p.m., na której pojawialiśmy się parę razy w celu jaz-
dy na nartach, tym razem posłużyła nam jako punkt wyjściowy 
naszego spaceru. Tutaj też zostawiamy samochód. Stąd mamy 
już tylko godzinkę pod Weissenstein. Trasa jest prosta, ścieżka 
szeroka, choć wczesną wiosną, kiedy zalega jeszcze dużo śniegu, 
fragmentami może być nie do przejścia. Szlak wiedzie głównie 
lasem, ale sama droga wytyczona jest zboczem góry i po jej jed-
nej stronie znajduje się spora przepaść. A gdy już docieramy na 
szczyt, naszym oczom ukazuje się przepiękny widok. Przed nami 
rozpościera się panorama na całe Alpy! Jak zwykle cudownie! 

Zaletą Jury jest to, że gdy wyjdzie się raz na jakiś wierzcho-
łek, można potem całkiem spore odległości pokonywać prawie 
po równym. Tu na Weissenstein znajduje się biały hotel, który 
widoczny jest z Solothurn i jego okolic. I właśnie do tego hote-
lu można wyjechać kolejką linową. Przy nim działa oczywiście 
restauracja, która teraz przeżywa męki, ze względu na korona-
wirusa…. . Przy budynku znajduje się też całkiem fajny plac 
zabaw dla tych młodszych piechurów, a pięknie przygotowany 
spacerniak, wysypany białymi kamyczkami, nadaje się do jazdy 
z wózkiem. Atrakcją jest też droga planetarna, na której można 

przeczytać ciekawostki o naszym Układzie 
Słonecznym.  

Punktem kulminacyjnym łańcucha gór-
skiego Weissenstein, jest szczyt Röti (1395 m 
n.p.m.), który jest jego najdalej wysuniętym 
wierzchołkiem na wschód liczącym ponad 
1300 m n.p.m. Z Weissenstein spacerek na 
niego nie zajmuje dużo czasu, a przy ścieżce 
znajduje się wiele grillowych stanowisk. No 
bo w końcu Szwajcarzy kochają grillować w 
terenie! 

My tymczasem docierając na szczyt roz-
glądamy się za jakimś miejscem osłoniętym 
od wiatru, aby rozłożyć się i przygotować 
mały wielkanocny piknik. Znajdujemy ła-
weczkę w pełnym słońcu i tam się rozsiada-
my. I czego chcieć tu więcej? 

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

Raz pra-góral Kalcyt Marian z pra-Czorsztyna
W pra-Dunajcu pochwycić chciał pra-morświna.
Już go złapał i walnąć chciał w pysk
Lecz ssak dłużnym nie chciał być tyż.
Tak pana odkryto ząb w Małych Pieninach.
	 	 Napisał	Stanisław	Błażusiak

Rajd na Raty 2021 r. 

Rusza kolejna edycja.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. 
Na zgłoszenia czekamy do 30.06.2021 r. 

Ze względu na sytuację z COVID-19 
prosimy wyłączenie przesyłać zgłoszenia 

drogą e-mail:
 pttkszczawnica@siecpieniny.net, 

bądź Pocztą Polską: 
os. Połoniny 4a/3,34-460 Szczawnica. 

Zapraszamy!
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Niezwykłe kształty, 
barwy i zapachy
Storczyki! Jest ich wiele, ok. 30 

tysięcy gatunków, ale ponieważ ich 
klasyfikacja jest od dawna niejednoznaczna, trudno 
podać dokładną liczbę. Są to rośliny, które ludzi od 
dawna fascynowały. Powód? Bez wątpienia – nieco-
dzienny wygląd, zwłaszcza niezwykłe kształty i bar-
wy, jak też wonie kwiatów. Sądzę, że nie ma zbytniej 
przesady w określeniu jakiego niekiedy używam w 
odniesieniu do storczyków – arystokracja kwiatów. 
Nazywa się je również „dziećmi słońca”, z uwagi na 
miejsca, w jakich rosną. A jednak niekiedy ci ary-
stokraci zamiast trwać godnie i dostojnie w promie-
niach słonecznych, zachowują się zgoła dziwnie. Po-
plotkujmy więc nieco o storczykach.

W kilku krajach Ameryki Południowej, w Peru, 
Kolumbii, Wenezueli, Gujanie i w Brazylii, w wil-
gotnych nizinnych lasach występuje storczyk o na-
zwie Braemia vittata, który ma dziwne upodobanie 
do życia w… mrowiskach. 

Natomiast na wysokościach, często na drzewach 
cytrynowych i kawowych(!), w wilgotnych lasach 
tropikalnych, m.in. Meksyku, Gwatemali, Ekwadoru osiedla się 
epifit - Erycina pusilla (znany też pod nazwą Psygmorchis pu-
silla). To prawdziwy storczykowy krasnoludek, o korzeniach i 
liściach zaledwie kilku centymetrowych, za to z nieproporcjonal-
nie dużym, żółtym kwiatem. Inny epifit, odnaleziony na wyspie 
Borneo, w stanie Sawarak przez włoskiego podróżnika i botanika 
Odoardo Beccari (1843-1920) zwie się Bulbophyllum beccarii (na 
cześć odkrywcy). To, na odmianę, jeden z największych storczy-
ków. Owija się wokół pni drzew, niby liana i wspina po nich ku 
górze, dążąc do światła. Jego kwiaty są wprawdzie małe i raczej 
niepozorne, ale zebrane w duże, wręcz okazałe kwiatostany. Ich 
bardzo charakterystyczną cechą jest zapach, a raczej… odór. Mó-
wiąc wprost – cuchną! Wedle słów samego odkrywcy – jak „tysiąc 
martwych słoni na słońcu”! Gdy storczyk ten zakwitł w szklarni w 
ogrodzie botanicznym w Kew (Anglia), trudno było w niej prze-
bywać. Zaś, gdy córka dyrektora ogrodu, panna Matilda Smith 
ambitnie próbowała go namalować, z powodu okropnego zapachu 
zapadła na zdrowiu i musiała projekt porzucić. 

Pozostańmy jeszcze chwilę przy storczykowych zapachach. Hi-
mantoglossum cuchnące (Himantoglossum hircinum) występuje 
głównie w basenie Morza Śródziemnego, najczęściej w murawach 

kserotermicznych. Jego kwiaty wyróżniają się długą, taśmowatą 
warżką i wydzielają zapach… kozła! Ciekawe, że Anglicy nazy-
wają go storczykiem jaszczurzym, ponieważ jego wygląd kojarzy 
się im z kształtem jaszczurki. 

We wspomnianym rodzaju Bulbophyllum jest jeszcze jeden nie-
codzienny gatunek. Niecodzienny w dosłownym tego słowa zna-

czeniu, bowiem to jedyny 
znany do tej pory storczyk 
kwitnący nocą - Bulbophy-
llum nocturnum, odkryty i 
opisany w 2011 r. z lasów 
deszczowych Papui-Nowej 
Gwinei. Zakwita na bardzo 
krótko i wówczas wydziela 
specyficzny, ponoć przy-
jemny zapach, dzięki cze-
mu wabi nocne muchówki, 
które prawdopodobnie po-
magają mu w zapyleniu.

Historia odkrycia stor-
czyka zakwitającego pod 
ziemią ma dłuższą historię. 
Otóż, w 1928 r. mieszka-
niec Australii Zachodniej, 
Jack Trott, zauważył szcze-
linę na rabatce w swoim 
ogrodzie. Gdy zdjął parę 
centymetrów gleby, jego 

oczom ukazało się skupienie małych, bladoróżowych kwiatów. 
Z radością stwierdzono, że to nowy gatunek storczyka Rhizan-
thella gardneri, zdolny całe życie spędzić pod ziemią. Korzysta 
przy tym z symbiozy z krzewem z rodziny mirtowatych zwanym 
drzewkiem herbacianym melaleuka skrętolistna (Melaleuca unci-
nata). Kwiatostan podziemnego storczyka liczy ok. 100 małych 
kwiatów, których zapylanie odbywa się za pośrednictwem owa-
dów żyjących pod ziemią, m.in. termitów. To gatunek endemiczny 
i krytycznie zagrożony, objęty w Australii ochroną. 

Kwiaty storczyków europejskiego rodzaju dwulistnik (Ophrys) 
– w Polsce rośnie dwulistnik muszy czyli Ophrys insectifera 
- przypominają kształtem osę lub pszczołę. Początkowo uważa-
no, że rośliny starają się w ten sposób odstraszyć owady, aby nie 
uszkodziły kwiatów. Teraz wiadomo, że wyspecjalizowany kształt 
ma stanowić zachętę, aby przelatujące owady płci męskiej uzna-
ły kwiat za… samiczkę i podjęły akt, zwany w tym przypadku 
pseudokopulacją.

Jakże niezwykłe niespodzianki i przeżycia czekają wszystkich, 
którzy zechcą podglądać tajemnice przyrody! Z wiosną jest po 
temu najlepsza okazja, którą trzeba koniecznie wykorzystać (na-
wet jeśli nie mieszkamy w tropikach).

Podziemny storczyk   Rhizanthella_gardneri
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Szydełkowe hobby 
Jadwigi Łuczak
Jak pająk swą nicią oplata przestrzeń two-

rząc niezapomniane wzory widoczne w blasku 
słońca, tak misternie tkane nicią  obrus, bież-
niki i serwetki, wykonywane szydełkiem przez 
Jadwigę Łuczak, tworzą geometryczne wzory, 

które składają się na niciane wytwory powstałe według pomy-
słu autorki. Szydełkowe kompozycje organizują przestrzeń, a ich 
wykonawczyni zawsze może powiedzieć, że to tylko zwykłe nici, 
wprawiane w ruch zgrabną ręką autorki. Tak też powstają liczne 
serwety, poszewki na poduszki, okazjonalne ozdoby, świąteczne 
drobiazgi, łapacze snów i elementy garderoby. Jadwiga Łuczak 
od niedawna na emeryturze, swoje zawodowe życie poświęciła 
opiece nad starszymi ludźmi pracując, przez 25 lat w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy. W szczawnickim 
oddziale Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych działa od 
roku 2016. Zawsze radosna i pełna wiary w ludzi, jest dobrym du-
chem  Towarzystwa, wspiera nas dobrym słowem i pomysłem.  Do 
Szczawnicy przybyła z Tuplic, miejscowości na zachodzie Polski 
i tu osiadła wraz z mężem. Swoje szydełkowe hobby traktuje jako 
możliwość kontaktu z zainteresowanymi jej rękodziełem, jako nić 
łącząca ją z nabywcami i jako szeroko rozumiana obecność wśród 
ludzi. W czasach pandemii nie mieliśmy możliwości zorganizo-
wania prawdziwej wystawy prac szydełkowych, chociaż kwiecień 
wydawał się miesiącem optymistycznym. W pomieszczeniu gale-
rii jej prace czekają wraz z innymi pracami na lepsze czasy. Moda 
na produkty rękodzielnicze wraca, więc jest nadzieja, że rękodzie-
ło szydełkowe znajdzie się w orbicie zainteresowań kuracjuszy, 
gości sanatoryjnych i turystów. 

Życzymy naszej członkini dużo zdrowia, pomysłów na dalsze 
szydełkowe kompozycje oraz wielu kolejnych wystaw.              
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