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11 maja 2021 KSW „HIGHLANDER” 
gościł w Szczawnicy zaprzyjaźniony klub z 
dalekich Siemiatycz.

Akademia „ANDY” ze swoimi utytuło-
wanymi zawodnikami przyjęła nasze zapro-
szenie i brała udział w jednym z treningów w 
naszym klubie, gdzie było to połączone z eg-
zaminami na wyższe stopnie w kick-boxin-
gu. Głównym egzaminatorem był shihan 
Andrzej Nowaczuk, nad technikami walki i 

sparingami czuwał brązowy medalista Mi-
strzostw Świata Karate Kyokushin IKO NA-
KAMURA sempai Kacper Nowaczuk. 

Po wyczerpującej rozgrzewce i spraw-
dzeniu technicznych umiejętności rozpo-
częły się sparingi zdających na stopnie. 
Skrzyżowanie rękawic z zawodnikami z 
Siemiatycz dało nam możliwość dostrzeże-
nia różnic treningowych i na co w przyszło-
ści musimy zwrócić większą uwagę.

Egzaminy zakończyły się pełnym sukce-
sem!

Zbyszek „Highlander” Lach

Diament Pienin
15 maja 2021 przy Schronisku PTTK Orlica w Szczawnicy ofi-

cjalnie zostały wręczone odznaki pierwszym zdobywcom „Dia-
mentu Pienin”, którymi zostali Małgorzata Kot, Robert Dębski i 
Tomasz Salamon. Pierwsza trójka długodystansowych piechurów 
przyjęła gratulacje oraz pamiątkowe dyplomy z rąk Prezesa Pie-
nińskiego Oddziału PTTK Szczawnica Marka Misztala.

„Diament Pienin” - Pieniny na raz, to nowa odznaka ustano-
wiona i nadawana przez szczawnicki oddział PTTK. Jej zdobycie 
warunkuje przejście w ciągu jednego dnia, od wschodu do zacho-
du, pasma Małych Pienin, Pienin Właściwych i Pienin Spiskich. 
Trasa zamyka się w 55 km. 

Pierwszym zdobywcom gratulujemy !
foto: FB OP PTTK
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W STRONĘ BIAŁYCH SKAŁ
Tegoroczna wiosna nie rozpieszcza nas pogodą, większość 

weekendów było deszczowych, ale to nie powstrzymało mnie 
przed chęcią wypadu. Tym razem obrałem za cel moje ulubione 
tereny Jury Krakowsko – Częstochowskiej: Ojców, Pieskowa Ska-
ła, Okiennik, a wcześniej jedyna w naszym kraju Pustynia Błę-
dowska.

Wczesnym świtaniem, pomimo kiepskiej pogody, ruszyłem w 
drogę. To był strzał w dziesiątkę. Już w okolicach Olkusza pogo-
da się zrobiła wprost wymarzona; słoneczko świeci, widoczność 
wspaniała, puste drogi - jest super! Jadąc już bocznymi drogami, 
wypatruję jakichś fotograficznych plenerów. W oddali białe ska-
ły obrośnięte soczystą zielenią paproci, poniżej bielą się brzozy, 
to miejsce wprost wymarzone. Zostawiam auto i zmierzam do 
uroczego lasku. Rozstawiam statyw, robię kilka zdjęć i postana-
wiam poczekać na lepsze światło. Rozglądając się po pobliskich 
drzewach, dostrzegam pojemniki przywiązane do grubszych pni 
brzóz. To pora zbiorów soku z tych wdzięcznych drzew. Pooglą-
dałem, napiłem się troszkę z jednego pojemnika i przysiadłem pod 
skałką. Wygrzewałem się do słoneczka, kiedy usłyszałem dziwne 
dźwięki. Klekot, jakieś niby szczekanie, zaintrygowany nasłuchu-
ję, rozglądam się z ciekawością - nic. Przymykam oczy i znów te 
same odgłosy i to z kilku miejsc! Już miałem zamiar się zerwać, 
gdy słyszę syknięcie i cichy głos: 

- Nie ruszaj się! -skamieniałem. Nikogo nie widać, a słychać 
dosyć dobrze. Powolutku odwracam głowę w jedną i drugą stronę, 
i nic nie dostrzegam. Co za licho? Nagle tuż obok coś się poru-
szyło, jakaś kępa powiększa się i błyska ze środka oko cyklopa! 
Już adrenalina buzuje we krwi, mięśnie samoczynnie napinają 
się, kiedy monstrum zrzuca z siebie kamuflaż i staje przede mną 

młody człowiek z aparatem fotograficznym. Z uśmiechem przed-
stawia się:

- Jestem Krzysztof, fotografuję ptaki. Chyba nie przestraszy-
łem kolegi po fachu?

- Wstyd się przyznać, ale trochę tak - odpowiadam.
Teraz już normalnie i bez zbędnych ceregieli rozmawiamy o fo-

tografii, o miejscach wartych zobaczenia w pobliżu i o dziwnych 
odgłosach, które usłyszałem.  To były bażanty! 

Ruszyłem w dalszą drogę zgodnie z postanowieniem w stro-
nę Ojcowa. Warto zobaczyć, piękne miejsce ze sławną Kaplicą 
na Wodzie, ruinami zamku, jaskiniami, miejsca godne polece-
nia. Niestety czas goni, a jeszcze chcę zobaczyć Pieskową Skałę 
i oczywiście Maczugę Herkulesa. Mimo dosyć wysokiego tempa 
zwiedzania i już drugiego tutaj pobytu pozostało jeszcze sporo do 
zobaczenia, więc jeszcze tu wrócę!

Zbyszek „Highlander” Lach

„Niby nic a cieszy”
12 maja obchodzony 

jest  Międzynarodowy 
Dzień Limeryków. To 
dobra okazja, by poba-
wić się słowami. Spróbu-

ję dziś namówić Was do intelektualnej 
przygody z limerykiem.

 Zacznijmy od  tego czym jest limeryk.  
Spopularyzował go w połowie XIX wie-

ku angielski poeta Edward Lear (urodził 
się 12 maja – stąd tego dnia obchodzi się 
dzień limeryków). Jego nazwa pochodzi od 
irlandzkiego miasta Limerick. 

Limeryk to lapidarny, zabawny i naj-
częściej groteskowy wierszyk. Można też 
powiedzieć, że jest to igraszka słowna z 
krótką bezsensowną opowieścią i zabawą 
w najdziwniejsze rymowanie. Ma charak-
terystyczną budowę, której opis zilustruje 
limerykiem J. Tuwima
•	Składa się z pięciu wersów o stałym 

układzie rymów: aabba.
•	 Dwa pierwsze wersy rymują się z 

ostatnim, a trzeci z czwartym.
•	 Określony jest również schemat fabuły 

limeryku :
	wers I-  wprowadzenie bohatera i 

miejsca, w którym dzieje się akcja, powi-
nien zawierać, a najlepiej kończyć się na-

zwą geograficzną.     
Jest pewien facet w Egipcie,
	wers II-   stanowi opis sytuacji, której 

limeryk dotyczy   
Sucha mumia, trzymana w krypcie
	wers III i IV- są krótsze! zawierają 

opis  wydarzeń (kulminacja wątku drama-
tycznego)   

A nad kryptą jest skrypt: 
Kto by chciał parę szczypt,
	wers V- jest najczęściej nieprzewidy-

walnym, zaskakującym, dowcipnym albo 
wręcz groteskowym zakończeniem całości. 

Może wziąć. Tylko mnie nie wysypcie.”
Limeryk - niby nic, a cieszy. Ta krótka 

i lapidarna definicja bardziej przemawia do 
mojej wyobraźni, ponieważ limeryk jest 
przede wszystkim grą, zabawą, która spra-
wia przyjemność nie tylko czytelnikowi, 
ale także autorowi. Układanie tych krótkich 
rymowanek może być naprawdę ciekawym 
ćwiczeniem intelektualnym, które polecam 
każdemu. Daje ono wiele satysfakcji oraz 
poczucie, że jest się osobą kreatywną. Po-
czucie, bardzo łatwo osiągalne! Wystarczy 
napisać limeryk. Niby nic, a cieszy!

W Polsce gatunek ten wykorzystywali 
m.in. Julian Tuwim, Maciej Słomczyński, 
Wisława Szymborska, Stanisław Barań-
czak, Krzysztof Daukszewicz, Jacek Kacz-
marski. Ale nich Was to nie zraża. Każdy 

może pisać limeryki, niezależnie od wła-
snych zdolności. Wystarczą chęci. I nie są 
tu najważniejsze tzw. walory artystyczne 
takiego „dzieła”. Każdy limeryk przez nas 
napisany może być dobry. Wystarczy, że 
śmieszy lub bawi nas samych. Każdy ma 
inne poczucie humoru, więc nie ma co się 
przejmować opinią innych. Najważniejsze, 
żebyśmy sami czerpali przyjemność z tego 
aktu twórczego. A może kiedyś uda się 
nam stworzyć coś naprawdę dobrego? Nie 
dowiemy się, jeśli nie spróbujemy. Nic nas 
to nie kosztuje.  Więc piszmy choćby dla 
siebie.

Ja piszę limeryki od dawna i uwierzcie 
mi świetnie się przy tym bawię.  A oto 2 z 
wielu.

Żył pantoflarz na Cejlonie
Co powtarzał swojej żonie
Nie krzycz na mnie
Bezustannie
Bo mi korzeń nie zapłonie

Pewien Nepalczyk z Katmandu
Do wszystkich mówił: I love you
Powiedział to niestety
Nawet gdy spotkał yeti
A yeti na to: my too 

 Zofia Krępa
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We wtorek, 18 maja br., w Muzeum Pienińskim w Szlachto-
wej odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu pn. 
„Pieniny – nasze polsko – słowackie dziedzictwo przyrodnicze 
i kulturowe”. Termin rozpoczęcia projektu z powodu obostrzeń 
pandemicznych był kilkakrotnie przesuwany.

Spotkanie otworzył burmistrz - pan Grzegorz Niezgoda, który 
opowiedział o dotychczasowej współpracy ze Spiską Belą - part-
nerem projektu, równocześnie witając zgromadzonych gości. Bur-
mistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej – p. Kazimierz Za-
chwieja złożyli gratulacje p. Andrzejowi Dziedzinie Wiwrowi za 
zdobycie nagrody w 46. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej”. 

Zaproszeni goście: p. Józef Kuna - Primator Spiskiej Beli, któ-
ry pomimo trudności w przekraczaniu granic spowodowanych 
pandemią, mógł wziąć udział w spotkaniu dzięki wideokonferen-
cji, senator RP Pan Jan Hamerski oraz dyrektor Euroregionu Tatry 
– p. Michał Stawarski zwrócili uwagę na zasadność projektu oraz 
na efektywne wyko-
rzystanie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica 
środków zewnętrznych 
pochodzących z Unii 
Europejskiej.   

Z kolei sekre-
tarz Miasta i Gminy 
Szczawnica – p. To-
masz Ciesielka jako 
koordynator projektu 
przedstawił genezę 
projektu, po czym za-
powiedział wykład  p. 
Barbary Węglarz – dy-
rektor Muzeum Pie-
nińskiego w Szlachto-
wej oraz wykład p. 
Andrzeja Budza – 

multiinstrumentalisty, instruktora, budowniczego instrumentów. 
Pani Barbara Węglarz nakreśliła historię osadnictwa woło-

skiego na naszych terenach oraz opisała kulturę pasterską. Pan 
Andrzej Budz wraz z „Muzyką Pienińską” opowiedział oraz za-
prezentował pochodzenie i budowę instrumentów pasterskich,  
przeplatając swój wykład grą na nich.

W późniejszym okresie w ramach projektu odbędą się kilku-
dniowe warsztaty folklorystyczno – etnograficzne przeznaczone 
dla mieszkańców Szczawnicy, którzy zaangażowani są w życie 
kulturowe. W warsztatach wezmą udział członkowie kapel góral-
skich, Związku Podhalan oraz Teatru Amatorskiego. Uczestnicy 
szczegółowo zostaną zapoznani z działaniem, konstrukcją instru-
mentów, następnie sami je będą budować i uczyć się gry na wyko-
nanych instrumentach. 

Głównym celem projektu jest zachowanie i zwiększenie wy-
korzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego w regionie 
pogranicza Szczawnica Spiska Bela za pośrednictwem obecnych 
i przyszłych pokoleń oraz pogłębienie świadomości współpracy 
transgranicznej we wspólnej Europie.

Projekt pn. „Pieniny – nasze polsko – słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”
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W ostatni weekend maja w siedzibie Związku Podhalan 
w Szczawnicy, odbyły się warsztaty w ramach pro-
jektu „Pieniny – nasze polsko – słowackie dziedzic-

two przyrodnicze i kulturowe”. Głównymi grupami docelowymi 
są mieszkańcy z obszaru wsparcia, osoby odwiedzające obszar 
wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kultu-
ralno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem. 

Działania realizowane w ramach projektu mają charakter dzia-
łań typu „ludzie dla ludzi”, gdyż projekt oddziałuje na społeczność 
lokalną obu przygranicznych gmin.

Uczestnicy warsztatów praktycznych uczyli się budowy in-
strumentów oraz nauki gry na wytworzonych instrumentach pod 
czujnym okiem prowadzącego - pana Andrzeja Budza, multiin-
strumentalisty, instruktora, budowniczego instrumentów. Na 
warsztatach obecni byli twórcy ludowymi z terenu pogranicza. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
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18 maja br., odbyła się wideokonferencja, na której zo-
stał poruszony temat budowy drogi Szczawnica - Ja-
zowsko. W wideokonferencji uczestniczyli marszałek 

Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, starosta Powiatu 
Nowotarskiego, starosta Powiatu Sądeckiego, dyrektor ZDW w 
Krakowie, dyrektor PZD w Nowym Targu, wójt Gminy Łącko 
oraz burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

Na konferencji poinformowano, iż do końca 2022 r. planowa-
ne jest opracowanie Studium. Do współpracy zaproszone zosta-
ły: Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Łącko, Powiat Nowotar-
ski oraz Powiat Nowosądecki. Inwestycja zlokalizowana będzie 
na terenie Gmin Szczawnica i Łącko. 

Celem budowy połączenia Szczawnica - Jazowsko jest po-
prawa dostępności do Miasta i Gminy Szczawnica z kierunku 
północno - wschodniego. Połączenie to pozwoli na rozproszenie 
ruchu dojazdowego i wyjazdowego w dwóch kierunkach; połą-
czenie umożliwi alternatywny dojazd do atrakcji turystycznych 
zlokalizowanych w Jaworkach i Szlachtowej. Nowa droga obję-
łaby odcinek o długości ok. 15 km. 

Realizacja nowej trasy wymagałaby rozbudowy/przebudowy  
istniejącego układu drogowego, a także budowę nowych odcin-
ków dróg, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej. Na podsumowaniu wideokonferencji, każdy z uczestników 
wyraził swoje zdanie nt. budowy nowej trasy. 

Zdania były podzielone, niektórzy uczestnicy wyrazili apro-
batę dla tego pomysłu natomiast inni przedstawili swoje obawy 
w związku z budową nowego połączenia.



W dniu 31 maja 2021 r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Szczawnicy 
odbyło się pożegnanie Kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, p. Lidii Misz-
tal, która w tutejszym urzędzie 
zatrudniona była od 2009 roku. W 
spotkaniu wzięli udział wszyscy 
pracownicy Urzędu, dziękując tym 
samym za długie lata współpracy.

Burmistrz Miasta i Gminy 
– Grzegorz Niezgoda, w imie-
niu swoim i urzędników, zło-
żył serdeczne podziękowania za 
odpowiedzialną, kompetentną i 
życzliwą pracę dla społeczności 
lokalnej oraz razem z pracowni-

Pożegnanie  Pani   Lidi i   Misztal

kiem MGOPS  wręczył kwiaty i upominek. Również na Sesji Rady Miejskiej pożegnano p. Lidię - przewodniczący Rady Miejskiej w 
Szczawnicy p. Kazimierz Zachwieja wręczył symboliczny bukiet kwiatów dziękując za wieloletnią współpracę.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy pod-
czas XXXIII zwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 5 maja 
2021 roku:

1) Nr XXXIII/242/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

2) Nr XXXIII/243/2021 w sprawie powołania Skarbnika Miasta 
i Gminy Szczawnica,

3) Nr XXXIII/244/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2021,

4) Nr XXXIII/245/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy pod-
czas XXXIV zwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 31 maja 
2021 roku:

1) Nr XXXIV/246/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia,

2) Nr XXXIV/247/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

3) Nr XXXIV/248/2021 w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr 
XLII/640/17 w sprawie zmiany granic Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego,

4) Nr XXXIV/249/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2022-
2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

5) Nr XXXIV/250/2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica,

6) Nr XXXIV/251/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2021,

7) Nr XXXIV/252/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Szczawnica,  02 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od  02 czerwca 2021 r.  do  23 
czerwca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy
1. część działki ewid. Nr  530/6 o powierzchni 0.0132 ha położonej 

w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na ziele-
niec przydomowy na okres  3 lat

2. część działki ewid. Nr 39/2 o powierzchni 8.7830 ha położonej 
w Szlachtowej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

3. działkę ewid. Nr 429/2 o powierzchni 0.3991 ha położoną w 
Szlachtowej przy ul. Sielskiej z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

4. działkę ewid. Nr  176 o powierzchni 0.2846 ha położoną w 
Jaworkach  przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele 
składowe na okres 3 lat

Szczawnica,  02 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej 
wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od  02 czerwca 2021 r.  do  23 
czerwca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. oddania w użyczenie na rzecz wnioskodawcy
1. część działki ewid. Nr  90 o powierzchni 0.1700 ha poło-

żonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności związanej z odbiorem odpadów z terenu 
Miasta i Gminy Szczawnica na okres 10 lat
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Zasady wjazdu do Republiki Słowackiej

Na terytorium Republiki Słowackiej do odwołania obowiązu-
je sytuacja nadzwyczajna wprowadzona w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Z dniem 31 maja 
2021 roku Ministerstwo Zdrowia RS wprowadziło tzw. semafor 
turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium RS 
z zagranicy, zgodnie z którym kraje całego świata oznacza się róż-
nymi kolorami (zielony, czerwony lub czarny) w zależności od 
panującej w nich sytuacji epidemicznej. 

Zgodnie z zasadami semafora turystycznego państwa zostały 
podzielone na 3 grupy (ich skład będzie aktualizowany co dwa 
tygodnie lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba):

Grupa zielona: W skład tej grupy wchodzą państwa Unii 
Europejskiej (w tym Polska), Australia, Chiny, Grenlandia, 
Islandia, Izrael, Korea Południowa, Makao, Norwegia, Nowa 
Zelandia, Singapur i Tajwan.

Grupa czerwona: Tutaj znajdują się kraje o niekorzystnej 
sytuacji epidemiologicznej: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Jordania, 
Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Malezja, Mongolia, Ma-
cedonia, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Tur-
cja, Turkmenistan, Ukraina, USA i Uzbekistan. 

Grupa czarna: W grupie tej znajdują się kraje, w których 
występują i rozprzestrzeniają się niebezpieczne warianty ko-
ronawirusa. Kolorem czarnym oznaczono wszystkie pozostałe 
kraje, które nie zostały oznaczone kolorem zielonym bądź ko-
lorem czerwonym.

Zasady wjazdu do Słowacji

Wjazd z terytorium Polski (i innych krajów grupy zielonej)

1. Bez kwarantanny 

Nie podlegają kwarantannie pod warunkiem uprzedniej obo-
wiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: 

https://korona.gov.sk/ehranica/ osoby, które:

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszcze-
pione przeciw COVID-19 drugą dawką szczepionki mRNA (Pfi-
zer/BioNTech lub Moderna), przy czym minęło co najmniej 14 
dni od tego szczepienia,

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszcze-
pione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki wektoro-
wej (AstraZeneca lub Johnson&Johnson), przy czym minęło co 
najmniej 28 dni od tego szczepienia,

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszcze-
pione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki mRNA 

lub wektorowej, przy czym ta dawka szczepionki została poda-
na w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na 
COVID-19;

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 
180 dni przebyły zachorowanie na COVID-19,

- nie ukończyły 18 lat.

2. Skrócona kwarantanna (do czasu uzyskania na Słowacji 
negatywnego wyniku testu na COVID-19) 

Osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej 
(czyli nie były zaszczepione, nie są ozdrowieńcami lub ukończyły 
18 lat) podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hote-
lach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć 
w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie nega-
tywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, 
przy czym tym testom mogą poddać się już w pierwszym dniu 
kwarantanny.

Zamknięte przejścia graniczne

Od 15 lutego 2021 roku strona słowacka wprowadziła wzmo-
żone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w swo-
bodnym przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach 
przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza grani-
cy. W związku z tym zamknięte dla ruchu osobowego i towarowe-
go są następujące polsko-słowackie przejścia graniczne:

- Radoszyce-Palota

- Ożenna-Nižná Polianka

- Muszynka-Kurov

- Leluchów-Čirč

- Szczawnica-Lesnica
- Niedzica-Lysá nad Dunajcom
- Łysa Polana-Tatranská Javorina

- Chochołów-Suchá Hora

- Winiarczykówka-Bobrov

- Ujsoły-Novot’

Kolejny Olimpijczyk 
z Klubu Sportowego PIENINY
W daniach 6-9 maja br., we włoskiej miejscowości Ivrea 

odbyły się Mistrzostwa Europy w slalomie kajakowym. 
W zawodach Krzysztof Majerczak wywalczył 12 miejsce w 

półfinale w K1M. Serdeczne gratulacje!
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M A J

24 maja br.  w biurze Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy 
odbyły się obrady komisji XVI 

Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawę-
dziarzy im. Michała Słowika Dzwona, w 
składzie: Agnieszka Ciesielka, Zbigniew 
Przychodzki, Michał Polaczyk „Koncol”- z 
Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan. 

Do współzawodnictwa zgłosiło się zdal-
nie, w formie przesłanych wcześniej na-
grań, 15 osób ze szczawnickich szkół.

Zwycięzcami zostali:

- w grupie kl. 0 - III:
1.Oskar Satała
2. Anna Szczepaniak
3. Hanna Hamerska

- w grupie kl. IV - VI
1.Michał Niegłos
2. Maja Mazurek

3. ex aequo - Samanta Sułek, Klaudia 
Szczygieł

Wyróżnienie: Marcin Szczepaniak

- w grupie kl. VII - VIII
1. Aleksandra Macanowicz
2. Paulina Słowik

- w grupie szkół 
średnich
1. Magdalena Kita

- w kategorii gawęda
1. Anna Ciesielka 

Wszystkim Uczest-
nikom i Laureatom 
gratulujemy wysokiego 
poziomu prezentacji! 

Dziękujemy Nauczy-
cielom i Rodzicom, któ-
rzy przygotowali mło-

dzież do konkursu, a Jurorom - za zgodną 
i życzliwą współpracę. Dyplomy i nagrody 
dla Laureatów organizatorzy przekazali do 
szkół.

Organizatorami Przeglądu i fundatora-
mi nagród byli Oddział Pieniński Związ-
ku Podhalan i Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy.
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Kolejna, XXXI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego miała miejsce 

27 maja 2021 r., niestety wciąż w formie zdalnej. Na wstępie wy-
słuchaliśmy niemal tradycyjnej ostatnio informacji przedstawionej 
przez dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu p.Marka Wierzbę, a dotyczącej walki z 
pandemią Covid-19. Na dzień 27 maja w szpitalu przebywało około 
20 pacjentów z koronawirusem, żaden z przypadków nie wymagał 
podpięcia pacjenta do respiratora. Zmniejszająca się liczba pacjentów 
covidowych umożliwi „na dniach” przywrócenie działania oddziału 
pediatrycznego. W szpitalnym punkcie szczepień zaszczepiono 2746 
osób, natomiast w punkcie szczepień zorganizowanym w siedzibie 
starostwa 1788 osób. Generalnie w powiecie nowotarskim działa 38 
punktów szczepień, w których zaszczepiono około 53 tys. osób.

W następnym punkcie Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bar-
tłomiej Garbacz przedstawił Raport o stanie powiatu za rok 2020. 
Coroczny i obowiązkowy od kilku lat raport stanowi podsumowanie 
działalności zarządu powiatu, rady powiatu, starostwa powiatowego 
(wszystkich jego komórek, w tym np. wydziału komunikacji i po-
wiatowych jednostek organizacyjnych). W raporcie przedstawiano 
również informację na temat współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, a także informacje finansowe, w tym wykonanie budżetu 
powiatu i wieloletnią prognozę finansową. Zgodnie z ustawą Zarząd 
Powiatu do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu  raport o stanie 
powiatu, nad którym przeprowadza się debatę podczas sesji Rady 
Powiatu. Z ciekawostek, w debacie nad raportem o stanie powiatu 
mogą zabierać  głos mieszkańcy  powiatu. Mieszkaniec powiatu, 
który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego 
Rady Powiatu Nowotarskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisa-
mi co najmniej 300 osób. Siłą rzeczy nie jestem w stanie przekazać 
Państwu w tej rubryce szczegółowych informacji - zainteresowa-
nych zachęcam do lektury raportu, który można odnaleźć na stronie 
powiatu www.nowotarski.pl . Po przedstawieniu raportu odbyła się 
debata i głosowanie nad votum zaufania zarządu. Głosami koalicji 
rządzącej powiatem rada udzieliła zarządowi votum zaufania – przy 
czym radni klubu Prawo i Sprawiedliwość byli przeciwni.

Następnie Skarbnik Powiatu, dr Joanna Gronkowska przedsta-
wiała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2020r. Dochody po zmianach 
na dzień 31 grudnia 2020 stanowa kwotę 224 005 015,89zł,  nato-

miast wydatki 208 747 654,03zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 
36 608 470,99zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi 
nadwyżkę w wysokości 15 257 361,86zł. Rozchody to kwota 5 100 
004zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i obligacji – 28 088 745,3zł. Wskaźnik zadłu-
żenia  powiatu wyniósł 12,54 %. Po wystąpieniu p. skarbnik głoso-
waliśmy w sprawie absolutorium dla zarządu za wykonanie budżetu. 
Podobnie jak w poprzednim głosowaniu - rada udzieliła zarządowi 
absolutorium – również w tym przypadku radni klubu Prawo i Spra-
wiedliwość byli przeciwni.

W kolejnym punkcie Powiatowy Inspektor Sanitarny  p.Jolanta 
Bakalarz przedstawiła raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitar-
nego w naszym powiecie za rok 2020. Z uwagi na pandemię było to 
ciężki rok. Jeśli chodzi o zachorowania na choroby zakaźne w 2020r. 
było prawie 5000 zgłoszeń, podczas gdy w roku 2019 - tylko 1913. W  
ramach działalności  kontrolno-represyjnej przeprowadzono ogółem  
13 773  kontroli oraz dochodzeń epidemiologicznych, wydano 6 223 
decyzje  merytoryczne (w tym 5485 decyzji nakazujących poddanie 
się obowiązkowej kwarantannie) wydano 1406 decyzji płatniczych 
oraz nałożono  67 mandatów  na kwotę 9 65 zł. Na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica w minionym roku przeprowadzono 105 kontroli 
sanitarnych. Z uwagi na zły stan sanitarno-techniczny w 15 obiektach 
wszczęto postępowanie i wydano decyzje administracyjne. Ponadto 
w 1 obiekcie wydano decyzję unieruchomienia. W kontrolowanych 
obiektach wydano 53 decyzji finansowych, dodatkowo wypisano 6 
mandatów na łączną kwotę 850zł. Stan sanitarno-techniczny w pozo-
stałych obiektach nie budził zastrzeżeń. W ramach urzędowej kontro-
li pobrano 20 próbki żywności i przedmiotów użytku. Stan sanitar-
no-techniczny w pozostałych obiektach nie budził zastrzeżeń.

W dniach 1-2 czerwca 2021r. miały miejsce Wirtualne Otwarte 
Dni na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. W tym czasie 
rozpoczęła się również rekrutacja, która potrwa do 23 lipca br.

W związku z kończącym się rokiem szkolnym życzę wszystkim 
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół i rodzicom zasłużonego 
odpoczynku, wielu pozytywnych wrażeń i aby kolejny rok szkolny 
mógł odbywać się w normalnych warunkach.

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 terminu 
w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl. Niezaszcze-
pionych nieustannie zachęcam do szczepień przeciw covid-19.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: to-
masz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Głód modlitwy
Mimo wielkiego dziś postępu technicznego, zdumiewających od-

kryć i wynalazków ludzkiego umysłu oraz upowszechnienia skom-
plikowanych narzędzi, z których prawie każdy przeciętny obywatel 
potrafi korzystać, człowiek w swym wnętrzu często pozostaje jednak 
nieporadny, zagubiony, sam sobie nieznany. Doświadcza głębokiej 
tęsknoty, której nie mogą zaspokoić coraz sprawniejsze i „mądrzej-
sze” urządzenia. Doświadcza także w sobie rozdarcia, niezaspokoje-
nia dążenia serca, którego często nie umie określić czy nawet rozpo-
znać. Czuje się gdzieś przywoływany, wie, że jest to ważniejsze od 
wszystkiego, co go otacza, czym żyje, ale nie wie, gdzie i jak tego 
szukać. Jak zauważa A. Louf, „Prawie wszędzie ludzie odczuwają 
głód modlitwy”, głód Boga. To właśnie za Nim w nieuświadomiony 
sposób tęskni ludzkie serce i szuka Go w różnych sprawach życia, w 
ludziach, w rzeczach... i doznaje rozczarowania. To oczywiste: czło-
wiek szukał Boga, a rzeczy i ludzie Nim nie są. Święty Augustyn 
powiedział: „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie 
w Panu”. To rzeczywiście bolesne, nie umieć rozpoznać swej najko-
nieczniejszej potrzeby i być z tego powodu wewnętrznie rozdartym.

Ten brak jasnego rozpoznania swojego celu i szczęścia, doświad-
czanie wewnętrznego rozdarcia, pęknięcia, braku łączności w sensie 

najgłębszym i prawdziwym pochodzi z grzechu pierworodnego. Wte-
dy to człowiek, zrywając więź z Bogiem, utracił ją także z ludźmi, ze 
światem stworzonym. W miejsce dotychczasowej harmonii wstąpił 
chaos. I z tą popękaną rzeczywistością trzeba nam żyć, jednak mimo 
zaciemnienia naszego rozeznania, nie jesteśmy całkiem ślepi. Trzeba 
się jednak wysilić, poszukać tego, co najważniejsze, co stanowi od-
powiedź na naszą najgłębszą tęsknotę. Bóg jest miłosierny i mimo że 
to my zerwaliśmy z Nim, On jednak pozwala nam się odnaleźć. Co 
więcej: On sam nas szuka, tylko musimy Mu pozwolić się znaleźć.

Drogą do odnalezienia Boga i nawiązania głębszej łączności z 
Nim jest modlitwa. Ona, ożywiając nasz kontakt z Bogiem, pozwala 
się odnaleźć naszemu błąkającemu się sercu i powoli porządkuje nasz 
świat. Trzeba tu powiedzieć, że modlitwa jest nie tylko tętnem naszej 
wiary, ale równocześnie pulsem naszego życia. A tak się potocznie 
zdaje, że modlitwa to raczej coś wyobcowującego z życia, coś, na 
co „urywamy” z życia jakąś część. To szatan stara się nam zmącić 
właściwe widzenie modlitwy, by nas od niej odciągnąć, bo dobrze 
wie, jak ona jest dla niego groźna, jak bardzo psuje mu szyki. Są to 
pokusy, którym mamy się przeciwstawiać i wytrwać w modlitwie. 
Wytrwałość, mimo niepowodzeń, to najważniejsza postawa w mo-
dlitwie.

Danuta Mastalska
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To już 10 lat jak działa w 
Szczawnicy Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej. Wszystko 
zaczęło się od księdza prałata 
Franciszka Bondka, który dostał 
Pasterskie Błogosławieństwo od 

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tarnow-
skiego Wiktora Skworca. Akcja Katolicka 
jest publicznym stowarzyszeniem wiernych 
działających na terenie całej Polski. Działa-
nia są skierowane na pomnożenie wspólnego 
dobra, a w szczególności - duchowego. To 
prowadzenie do pogłębionego życia chrze-
ścijańskiego, a szczególnie wg wskazówek 
życiowych Świętego Jana Pawła II i Papieża 
Franciszka. To poznawanie i upowszechnia-
nie nauczania wiary. Nad czystością doktry-
ny w Szczawnicy czuwa ks. F. Bondek jako 
Parafialny Asystent Kościelny. Natrudził się 
prezes Aleksander Majerczak, aby przejść 

przez gąszcz papierów urzędowych, aby 
pierwsze Walne Zebranie PO AK mogło się 
odbyć 29.05.2011 roku. Sfera wiary i poboż-
ności to bardzo intymny obszar. W chwilach 
bezradności - w modlitwie znajduje się pocie-
szenie. Ma się wtedy poczucie, że po naszej 
stronie jest Ojciec, który ma nadprzyrodzoną 
moc. Łatwiej nam wtedy znosić nie tylko cier-
pienia, ale też trudne doświadczenia życiowe. 
Modlitwa daje siłę i bezpieczeństwo. Wiara, 
nadzieja, miłość - to za to katolik dzięku-
je Ojcu, że nam je dał, że z nami jest. Bez 
tego ludzie często robią sobie piekło już tu - 
na ziemi.

Wszystkich zebrań, udziału w prowadze-
niu Drogi Krzyżowej, modlitw, uczestnictwa 
w świętach, pielgrzymkach, wyprawach, spo-
tkaniach opłatkowych nie da się opisać, tak 

jak nie da się opisać dobra duchowego, które 
to uczyniło. To jest niezmierzalne.

Przytoczę więc najważniejsze działania i 
wydarzenia spośród wielu, w ciągu tych 10 lat.

 - zainicjowanie i współorganizacja Koro-
wodu Świętych od 2012r. oraz Szczawnickie-
go Orszaku Trzech Króli -  co roku

- akcja „Wytrwale wzwyż” – w grupie 
turystycznej z modlitwą, wycieczki w góry 
z przewodnikiem. Program  realizowany ra-
zem z PTTK w Szczawnicy, co roku latem, w 
kolejne niedziele od 2012 r 

- zorganizowanie kursu -”Jak opiekować 
się chorym w domu” dla opiekujących się bli-
skimi w podeszłym wieku

- wyrażenie protestu przeciwko satani-
zmowi w TVP, w  2011r.

- uczestnictwo w Marszu dla Życia i Ro-
dziny w Nowym Sączu w 2019r.

- otrzymanie sztandaru dla Akcji Katolic-
kiej w 2019 r

- długofalowy program „Wspomnienie o 
ks. Janie Koziole” - realizowany co roku od 
2011r. Ksiądz był światłym społecznikiem, 
bardzo kochanym przez ówczesnych górali. 
Nazywany był drugim Janem Bosko.

-uroczyste odsłonięcie i poświęcenie ta-
blicy upamiętniającej księdza Jana Kozioła, 
przy współpracy PTTK w 2012r.

- dzięki staraniom POAK poszerzony zo-
stał plac dla wiernych przed kaplicą w Parku 
Dolnym,

- POAK sprawuje opiekę nad oświetle-
niem Krzyża na Bryjarce

- konkurs dla młodzieży szkolnej w roku 
M.B Fatimskiej i zorganizowana wystawa 
prac plastycznych w Pijalni Wody przy Pl. 
Dietla

-opracowywanie katechez przez człon-
ków AK

- zorganizowanie i prowadzenie kierma-
szu książki katolickiej - w maju co roku.

 Wśród  członków Akcji są autorzy ksią-
żek. Pan Kazimierz Majerczak napisał bio-
grafię księdza Jana Kozioła -”Ksiądz Jan 
Kozioł w Szczawnicy”, wydanej nakładem 
PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy. Pani 
Halina Mastalska jest współautorką koloro-
wej i pouczającej  książki dla dzieci- „Pieniny 
dla rodziny”, wydanej nakładem wydawnic-
twa w Krakowie. 

Dnia 9 maja br. o godz.19  odbyła się 
Msza św. w intencji Parafialnego Oddzia-
łu Akcji Katolickiej w Szczawnicy. Wier-
ni modlili się w intencji członków POAK 
o to, by byli odważni w wyznawaniu wiary 
i całym swym życiem dawali świadectwo. 
Aby pamiętali o osobach z „trudną prze-
szłością lub teraźniejszością”, o „zdezorien-
towanych i zranionych młodych ludziach”, 
o wszystkich ubogich dzisiejszego świata. 
Aby Dobry Ojciec dodawał im sił i zapału. 
Aby, świętując rocznicę założenia POAK, 
czuli się duchowymi spadkobiercami księ-
dza Jana Kozioła i naśladowali go w czy-
nieniu dobra.

Elżbieta Zawalska-Czajka 
foto: Alina Lelito

L I S T

Mamo minęło 80 lat

80 lat kiedy dałaś mi życie 

Maj kwietny maj

Obwieszony plakatami śmierci

Kołyską była cząstka lasu

Babcine opowiadania

Tak pięknie czytany Stary Testament

Do dziś znam Go na pamięć

Pamiętam tamten czas

Czas ochronki

Czas szkoły

Czas dorastania

Czas budowania rodziny

I czas Twojego Odejścia

Tuliłaś mnie kiedy płakałem

Każdy pozostawia po sobie

Wspomnienia Dobra i Zła

Ty pozostawiłaś mi te dobre Wspomnienia

Sławek Słowik

Jubileusz Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej w Szczawnicy
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

W maju spotykaliśmy się na nabożeństwach majowych.
Majówki odbywały się przy kapliczkach:  
05.05. przy figurze na Jarmucie
12.05. przy figurze na Miedziusiu
19.05 na Groniu
26.05. przy figurze w Parku Górnym
Dziękujemy wszystkim za udział.

24.05. odbyło się rozstrzygnięcie XVI Przeglądu Młodych Recy-
tatorów i Gawędziarzy  im. Michała Słowika Dzwona, które 
w tym roku, z powodu pandemii miało inny charakter. Jury, 
w pracach którego uczestniczyli nasi członkowie: Agnieszka 
Ciesielka, Michał Polaczyk „Koncol” i Zbigniew Przychodzki, 
oceniało nadesłane przez uczestników w formie elektronicznej 
prezentacje wierszy. Oceniający byli pod wrażeniem wysokie-
go poziomu przygotowania uczniów. Drobne upominki i na-
grody dla uczestników i zwycięzców ufundował również nasz 
Oddział. 

18.05. w Muzeum Pienińskim odbyło się spotkanie rozpoczyna-
jące realizację projektu pt.” Pieniny – nasze polsko – słowac-
kie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.” W związku z tym,  
w dniach 28.05.21r. i 29.05.21r. w naszej siedzibie odbyły się 
warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z historią i 
pochodzeniem instrumentów pasterskich, a później brali udział 
w zajęciach praktycznych, dotyczących budowy instrumentów 
muzycznych.

25.05. 30- lecie święceń kapłańskich obchodził ks. Jacek Słowik. 
Życzymy Księdzu dalszych lat posługi kapłańskiej w zdrowiu i 
błogosławieństwie Bożym.

Zachęcamy, aby w czasie ważnych uroczystości kościelnych, 
nasi członkowie ubierali góralskie „łodzionie”.

Zapraszamy do udziału w  Drodze Krzyżowej na Bryjarkę, w 
rocznicę postawienia Krzyża, która odbędzie się 9 lipca. Dokład-
na godzina będzie podana w najbliższym czasie.

 Na początku września planujemy  zebranie sprawozdawczo- 
wyborcze. Dokładne informacje będą podane w późniejszym ter-
minie.

  Wszystkim czerwcowym jubilatom i solenizantom życzy-
my dużo zdrowia, zadowolenia z każdego dnia i spełniania 
marzeń. 

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Kiedy zima powoli dobiegała końca w uśpionym szczawnic-
kim zdrojowisku, także powoli zaczynał się ruch. Ze wszystkich 
zdrojów wyczerpywano wodę i przystępowano do dokładnego 
szorowania kamiennych cembrowin, a gdy napłynęła świeża woda 
i była czysta, przystępowano do napełniania nią butelek. Potem za 
pomocą ręcznej korkownicy korkowano flaszki, zalewano korek 
żywicą, a następnie nakładano na niego specjalną cynową nakład-
kę z herbem Józefa Szalaya, wytłoczoną nazwą zdroju i datą: ro-
kiem napełnienia.

„Nalewaniem wody do fla-
szek zajmują się ludzie w tem 
wyćwiczeni, pod kierunkiem 
rządcy zakładu i nadzorem le-
karza zakładowego” – czytamy 
w kronice Zakładu Wód Mine-
ralnych w Szczawnicy”. 

Po czym flaszki owijano w 
słomę i pakowano do drewnia-
nych skrzyń. Od tej czynno-
ści: pakowania flaszek z wodą 
mineralną powstał przydomek 
szczawnicki – Packa. Skład 
skrzyń z wodą znajdował się w 
przyziemiu willi „Pod Boga-
rodzica” (tam gdzie dawna ka-
wiarnia „Zbójnicka”).

Skrzynie zawierające 40 fla-
szek i mniejsze - 20 flaszek roz-
syłano do większych miast w Polsce, do tamtejszych aptek i szpi-
tali ale też wysyłano je do Wiednia, a nawet w 1867 r. na Wystawę 
Powszechną w Paryżu (Exposition Universelle de Paris).

Ze Szczawnicy skrzynki z wodą transportowano Dunajcem na 
tratwach, wiele butelek ulegało rozbiciu, bo też i jakość szkła była 
nie najlepsza. Rocznie, w tamtych latach wysyłano przeszło 100 
000 flaszek.

opr. Barbara Węglarz
Na fot. Korkownica – przyrząd do korkowania butelek. Zbiory 

Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej

Miejskie Przedszkole  

Publiczne Dzień Mamy  
i Taty w przedszkolu

 
„Cudownych rodziców mam, przyjaciółmi moimi są...” Mama i 
tata to niewątpliwie najważniejsze osoby w życiu każdego dziec-
ka, dlatego jak co roku, 26 maja w Miejskim Przedszkolu Publicz-
nym w Szczawnicy odbyły się uroczystości z okazji święta rodzi-
ców. Przedszkolaki z każdej grupy zaprezentowały swój program 
artystyczny, który rodzice mogli obejrzeć online. Dzieci, z pomo-
cą nauczycielek wykonały również prezenty, które podarowały 
mamie i tacie. Wszystkim Rodzicom składamy najlepsze życzenia 
z okazji ich święta.

E.S.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Antoni Zygmunt Klos 23.05.2021r.
Milena Julia Słowik-Kulig 22.05.2021r. 

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Andrzej Hurkała i Justyna Kubica 8.05.2021r.
Adam Mogilski i Marzena Adamczuk 15.05.2021r. 
Jacek Wajer i Agnieszka Majerczak 29.05.2021r. 

Odeszli do wieczności:
Magdalena Laburda zm. 27.04.2021r.
Genowefa Niebylska zm. 2.05.2021r.
Wit Jan Semik zm. 2.05.2021r. 
Zofia Niezgoda zm. 5.05.2021r.
Katarzyna Klag zm. 6.05.2021r.
Maria Gabryś zm. 14.05.2021r. 
Jan Klos zm. 18.05.2021r.
Janina Szczepaniak zm. 19.05.2021r.
Jadwiga Zachwieja zm. 21.05.2021r.
Marcin Wójcik zm. 22.05.2021r. 
Helena Szczepaniak zm. 22.05.2021r.
Franciszek Bartkowski zm. 31.05.2021r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjął:
Jan Stanisław Dulak, 25.05.2021r.Jaworki

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Zygmunt Barnowski i Maria Rozalia Taraszka – 1.05.2021r.
Marcin Maciej Pietrzak i Katarzyna Anna Regiec – 29.05.2021r.

Odeszła do wieczności:
Kinga Adela Zawiślak, zm. 13.05.2021r.

23 maja w parafii odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Sa-
krament przyjęło 12 dzieci.

Kronika Towarzyska
Z prawdziwą przyjemno-

ścią informujemy, że w tym 
roku Nagrodę im. Oskara Kol-
berga „Za zasługi dla kultury 
ludowej” w kategorii III dla 
twórców za pisarstwo ludowe 
otrzymał Andrzej Dziedzina 
Wiwer – autor utworów literac-
kich gwarą szczawnicką, poezji 
i prozy, góralskich gawęd i 
legend, artykułów populary-
zujących etnografię górali pie-
nińskich. Szczawnica, Pieniny, 
woj. małopolskie!

Organizatorem Nagrody 
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Konkurs oraz gala realizowana jest przez 
Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 
i jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Fundatorami 
nagród finansowych są Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wszyscy laureaci nagrody otrzymają Medale im. Oskara Kolberga projektu 
Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundo-
wane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd 
Województwa Mazowieckiego.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 1 lipca 2021 roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Panu Andrzejowi, stałemu współpracownikowi naszej gazety „Z Doliny Graj-
carka”, autorowi „Poezji spod kapelusza” z serca gratulujemy, uważając, że ta 
nagroda nie mogła trafić w bardziej godne ręce!

Dyrekcja i pracownicy MOK

Od paru lat coraz więcej czasu spędzamy Żoną w Szczawnicy. Codziennie 
aktywnie w górach.  Jednym z naszych ulubionych miejsc jest Wysoki Wierch. 
Oprócz powietrza, widoków spotykamy tu wspaniałych ludzi. W ostatnim czasie 
szlak wzbogaciły śliczne i praktyczne ławeczki, z których od razu zaczęli korzy-
stać liczni turyści. Od dwóch lat szlak pod szczytem był zagrodzony zwalonym 
świerkiem. 

Chcielibyśmy w imieniu  przemierzających szlak serdecznie podziękować 
panu Stefanowi Koncol Polaczykowi za myśl i pracę, którą bezinteresownie 
wkłada w to cudowne miejsce

Magdalena i Oktawian Sarna
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Oskar dla Wiwra
(Rozmowa z p. Andrzejem Dziedziną Wiwrem, twórcą ludowym 

– hafciarzem, poetą i pisarzem, regionalistą i popularyzatorem 
góralskiej  kultury ludowej, współpracownikiem naszej gazety od 
1994r.)

- Panie Andrzeju, gratulacje z powodu  otrzymania Nagrody 
im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej w katego-
rii pisarstwo. Jak dla filmowców zdobycie Oskara jest najwięk-
szym marzeniem i prestiżem, tak w dziedzinie kultury ludowej, 
swoistym „Oskarem”, jest Nagroda im. Kolberga. Spodziewał się 
Pan, że uda się w tym roku?

Nie spodziewałem się, bo już od  kilku lat byłem zgłaszany do 
tej nagrody i nic z tego nie wychodziło. A tu się udało! Bardzo się 
ucieszyłem. 

- My także, bo do licznych wyróżnień i nagród w konkursach 
poetyckich oraz wyróżnień za Pana działalność na niwie kultury, 
jak Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za 
zasługi dla Miasta Szczawnica im. Józefa Szalaya czy wreszcie 
Krzyż Małopolski w 2019r., doszła ta najbardziej oczekiwana w 
dziedzinie kultury ludowej. Znamy Pana twórczość z łamów na-
szej gazety, bo co miesiąc, od lat, prezentuje Pan swój wiersz, 
obecnie w dziale: Poezja spod kapelusza. Proszę się pochwalić, 
ile wierszy Pan dotychczas napisał?

Do tej pory uzbierało się już ponad cztery tysiące czterysta, 
z czego ponad osiemset zostało opublikowanych. Ostatnio nieco 
mniej tworzę, bo okres pandemiczny i gorszy stan zdrowia wpły-
nęły na mnie ujemnie. 

- Czas przypomnieć, jak się zaczęło Pan pisarstwo. Od kiedy 
Pan tworzy wiersze gwarą?

W roku 1993 zostałem poproszony przez Kazimierza Wa-
rzechę, ówczesnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krościenku nad Dunajcem, do jury miejskiego etapu Przeglądu 
Młodych Recytatorów i Gawędziarzy w Białym Dunajcu. Jako 
juror otrzymałem wersje papierowe wierszy recytowanych przez 
dzieci, które potem przyniosłem do domu. Moja małżonka spoj-
rzała na te wiersze i powiedziała, że gdybym tylko spróbował, 
też bym pewnie umiał napisać takie wiersze. Wtedy pierwszy 
raz pomyślałem o tym, żeby pisać poezję, ale jeszcze nie zaczą-
łem. Wcześniej pisałem legendy gwarą. Gdy do naszej gazety 
przygotowywałem tekst o gwarze szczawnickiej, pomyślałem, 
żeby go wzbogacić o poetycki przykład. Tak powstał mój pierw-
szy czterowiersz, nad którym biedziłem się ponad dwa miesiące; 
wciąż go udoskonalałem i coś poprawiałem. Zacząłem też przy-
gotowywać materiał o naszych szczawnickich przydomkach. 
Wypisałem je sobie na kartce i zauważyłem, że niektóre można 
łatwo zrymować. Tak mi się ułożył pierwszy dłuższy wiersz, li-
czący już kilkanaście zwrotek. Potem powstał trzeci w kolejno-
ści wiersz „Decybele”, pod wpływem hałasu, jaki tworzył zespół 
grający na ulicy, i dalej już poszło. Z czasem wiersze powstawa-
ły dużo łatwiej, czasem nawet kilka dziennie, a mój rekord to 
napisanie ośmiu wierszy jednego dnia. Z nudów, gdy byłem w 
Nałęczowie w sanatorium. Jednego roku napisałem ponad czte-
rysta wierszy, a teraz, ze względu na pandemię, jakoś trudno mi 
się zabrać do pisania.

- Oprócz poezji pisanej gwarą szczawnicką, napisał Pan także 
ponad dwadzieścia gawęd ludowych. Czy powstały na podstawie 
znanych wcześniej miejscowych legend czy są całkowicie wymy-
ślone przez Pana?

Część tych legend stworzyłem na podstawie opowiadań zasły-
szanych w domu, albo wśród ludzi, które wiązały się z miejscem 
czy osobą. Część wymyśliłem. Czasem miały związek z jakimś 
zdarzeniem, bo zbieram takie interesujące informacje  związane 
ze sprawami domowymi; coś o mojej babci, coś o kocie, żeby za-
pamiętać i opisać. Bywało też i tak, że najpierw powstał wiersz, a 
potem na jego podstawie – opowieść, także pisana gwarą szczaw-
nicką. Nikt mnie nie uczył pisać gwarą, to mój osobisty sposób jej 
zapisywania,  który sobie wypracowałem. Bo system zapisywania 
dźwięków występujących w gwarze, a nie występujących w języku 
polskim, wg zapisu fonetycznego, w którym występuje pięćdzie-
siąt parę znaków, byłby nieczytelny dla przeciętnego odbiorcy. 
Dodatkowo używam w swoich wierszach i tekstach słowa gwa-
rowe. Specjalnie podjąłem się zebrania znanego  mi słownictwa 
gwarowego i wydałem specjalny Słownik Gwary Szczawnickiej 
pt. „Wyłónacka”, by osoby spoza Szczawnicy i młodsze, mogły je 
zrozumieć. A w ostatnim tomiku moich wierszy, przeznaczonym 
dla dzieci pt. „Maluwone kwiotki”, zamieściłem na końcu mini-
słowniczek trudniejszych słów gwarowych.

- Oprócz Pana wierszy i gawęd, w naszym czasopiśmie ukazy-
wały się także Pana teksty o charakterze folklorystyczno – etno-
graficznym. Skąd wzięły się takie Pana zainteresowania?

Już w dzieciństwie wzrastałem w kulturze ludowej. Nawet te-
raz przypominają mi się dziadkowe opowieści. Zawsze to mnie 
cieszyło. Z wykształcenia jestem technikiem budowlanym, w 
tym zawodzie przepracowałem w Uzdrowisku Szczawnica prawie 
30 lat, do czasu, gdy poszedłem na rentę, ale w latach 80. XXw. 
ukończyłem trzyletnie pomaturalne Studium Folklorystyczne, za 
namową ówczesnej dyrektor Muzeum Pienińskiego Jolanty Jaroc-
kiej – Bieniek i ówczesnego dyrektora MOK Stanisława Zachwiei. 
Studium to zorganizował Wojewódzki Ośrodek Kultury w No-
wym Sączu, a jednym z głównych wykładowców był prof. Roman 
Reinfuss, słynny etnograf, znawca góralszczyzny, który stał się 
dla mnie mistrzem. Na zakończenie studium pisałem pracę na te-
mat stroju ludowego górali szczawnickich, która zresztą została 
zakupiona, jako jedna z dwóch na ponad trzydziestu uczestników 
studium,  przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Swoją wie-
dzą dzieliłem się na łamach „Z Doliny Grajcarka”, jak chociażby 
na temat przydomków górali szczawnickich, ubioru góralskiego 
czy baziciek. Dodam jeszcze, że jako przewodnikowi górskiemu 
PTTK, także bliska zawsze była mi rodzima kultura. Do tej pory 
oprowadzam wycieczki po Szczawnicy, opowiadając o naszych 
zwyczajach góralskich i tradycji, a także mam spotkania w do-
mach wczasowych, na których dzielę się swą wiedzą z kuracju-
szami i gośćmi uzdrowiska. Prezentuję na nich również swoje 
wiersze, często opowiadające o miejscach, obyczajach, ludziach…

- Jest jeszcze parę organizacji, do których Pan należał…
Od 1965r. byłem w GOPR,  od 1967r. – w Straży Pożarnej, 

od 1971r. jestem przewodnikiem górskim PTTK, należę także do 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie. Nie 
widzieli mnie tylko w chórze kościelnym i w Radzie Parafial-
nej(śmiech), choć współpracowałem ze Szczawnickim Chórem 
Kameralnym, czytając na koncertach swoje wiersze.

- Pochodzi Pan ze szczawnickiego rodu Dziedzinów Wiwrów 
i od dziecka nasiąkał Pan lokalną kulturą ludową, szczególnie, 
będąc w Zespole Regionalnym im. Jana Malinowskiego.

Do Zespołu im. J. Malinowskiego należę od 1966r., z krótką 
przerwą na pobyt w wojsku. Jan Malinowski, autor sztuki „Wesele 
góralskie”, granej do tej pory, chodził po informacje do mojej bab-
ki Anny „Kulaski” Gondek, z którą się ożenił mój dziadek Dzie-
dzina. Obydwoje znaleźli się w Zespole. Potem mój ojciec Julian, 
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KROWA

Kieby Dziadki z grobu wstali
Za gowy by sie złapali
Jak to świat sie wzioł poponił
I do niepoznaki zmionił

Kiew za modu posoł krowy
Nie przysło mi to do gowy
Ze sie sonsacyjó stonie
Kiedy krowa dzie łostonie

Wtedyw pos krowy w Jarmucie
Śpiywoł tom w wesoły nucie
Rycało krów cyrko w cyrka
Ze trzynoście wej z pomiyrka

Poro roków - co sie stało
Z tyw trzynostu - dwie łostało ?
U mnie jedna      - u Sósiada
A reśta  Pón w Pón - 
   z dziada

Zaś trzynaście - wej do chrima 
W cało Wyśnio Kójcu nima
Noi tak moja Łokaja
Sonsacyjó jest łod maja

Kiedy idzie na paswisko
/ na mój dusiu zodne śnisko /
Słyso poza siebie słowa
Dzieci !
 Dzieci !
  patrzcie !     !
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
         Krow     a -a   a    a !

Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

stryk Stanisław, jego dzieci i ja też, z żoną. Grałem na początku rolę drużby, 
a z czasem Pana Młodego – przez dwadzieścia lat. Teraz jestem ojcem Pan-
ny Młodej, rolę przejąłem po moim ojcu. Warto jeszcze dodać jedną rzecz. 
Po studium etnograficznym otrzymywało się stopień instruktorski, co u 
mnie zaowocowało tym, że przez jedenaście lat pracowałem społecznie jako 
instruktor dziecięcego zespołu góralskiego, działającego przy sanatorium 
„Budowlani”, do którego należały moje córki, a prowadzonego przez Leszka 
Dziedzinę. Byliśmy z tym zespołem w wielu krajach i miastach Polski.

 - Jak mowa o folklorze, to i czas wspomnieć o innej Pana działalności 
artystycznej – haftowaniu.

Pięknie to wyszywa moja małżonka. Wyhaftowała wiele damskich gor-
setów i męskich kamizelek. Robi to bardzo dobrze, choć nigdy do żadnego 
kółka hafciarskiego nie należała. Ja pod jej wpływem też spróbowałem swo-
ich sił i wyhaftowałem samodzielnie dziecięcą kamizelkę góralską. Właści-
wie już coraz mniej się tym zajmuję, ale dawniej najbardziej cieszył mnie 
haft krzyżykowy. Czasem korzystałem z gotowych wzorów, podawanych w 
czasopismach, a niektóre modyfikowałem albo samodzielnie projektowa-
łem do własnych potrzeb, żeby ozdobić obrus, serwetę. Na jednym bieżniku 
na ławę doliczyłem się piętnastu tysięcy krzyżyków. To dość pracochłonne 
zajęcie, wymagające cierpliwości, a teraz to już i zdrowie za bardzo nie po-
zwala zajmować się wyszywaniem. 

- Za to wiem, że nieprzerwanie zajmuje się Pan kolekcjonowaniem. Co 
Pan zbiera?

Mam cały dział książek, które napisali szczawniczanie, a także książki 
obcych autorów wspominające o naszych ludziach, rodem ze Szczawnicy 
i ich działalności. Poza tym mam dość sporą kolekcję kartek pocztowych, 
którą zacząłem zbierać jeszcze w szkole podstawowej, ale potem mi ją skra-
dziono, gdy uczęszczałem do Technikum Budowlanego we Wrocławiu. Tam 
zacząłem działać w teatrzyku lalkowym  -  w drużynie harcerskiej. Była 
też w hufcu prezentowana wystawa, z moich zbiorów, ok. dwustu sztuk, w 
jakich miejscach Polski Południowej można by zorganizować letni harcerski 
obóz. No i niestety, potem po wystawie, te dwieście widokówek mi zginęło 
w internacie. Zacząłem zbierać od nowa i teraz mam pocztówki z całej Pol-
ski w liczbie ok. dwudziestu dziewięciu tysięcy sztuk.

- Wróćmy do Pana pisarstwa. Wydał Pan przecież osiem pozycji książko-
wych. Przypomnijmy je.

Pierwsza była „Moja dróga krzyzowo” wydana w roku 1997. Potem wy-
szedł największy zbiór wierszy, liczący   151 utworów „Cyś ty” w roku 2006. 
Trzecie były „Wypominki” w 2009r. – poświęcone tym, którzy już ode-
szli. Następnie tomik wierszy religijnych „Moja wiara” (2012r.). Kolejny – 
„Świadkowie” (2016r.)  – o historycznych miejscach i obiektach, „Maluwo-
ne kwiotki” (2020r.)– tomik wierszy dla dzieci. Było też „Współistnienie” 
(2014r)– historia regionu i rzecz o naszych tańcach, napisana wspólnie z 
innymi autorami. Był też wspomniany wcześniej słownik gwary pienińskiej 
„Wyłónacka”(2013r.). Mam również swój udział w książce wydanej wspól-
nie z prof. Ludwikiem Freyem pt. „Zielnik Pieniński, wierszem i prozą pi-
sany”. Wszystkie moje książki znajdują się w naszej bibliotece, w szkołach 
i w Muzeum Pienińskim.

- 1 lipca br. będzie Pan odbierać Nagrodę im. Oskara Kolberga na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. To nie tylko dyplom i medal, ale i  nagroda 
finansowa. Czy już Pan wie, na co ją przeznaczy?

Nie umiem dzielić skóry na nie upolowanym niedźwiedziu. Jak nagro-
dę otrzymam, wtedy zadecyduję. Może to będzie wydanie kolejnej książki? 
Chciałbym wydać wiersze i legendy mówiące o lokalnych miejscach i tutej-
szych nazwach geograficznych.

- Życzę Panu więc wydania jeszcze wielu kolejnych tomów Pańskich 
wierszy i dalszej weny twórczej. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Alina Lelito
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Ludzkie losy

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

Cz.III
Bazyli Hnatkowicz po wyjeździe z Jaworek zatrzymał się w 

Krakowie i trudnił się tam drutowaniem kamiennych garnków. 
Potrafił to robić, bo razem z bratem zajmował się tym rzemiosłem 
w Jaworkach. Sąsiednia Biała Woda była nawet nazywana „stolicą 
druciarstwa”. Raz, gdy szedł ul. Starowiślną, wołając: garnki na-
prawiać, wyszedł ktoś, kto go zapytał czy przyjechał ze Szlachto-
wej czy z Jaworek. Potem dopytywał, czy jest jeszcze poczta w 
Szczawnicy. Budynek poczty to był jego własny dom – „Temida”. 
Pytającym był Żyd Jekel. Gdy Bazyli w Krakowie zarobił trochę 
pieniędzy na druciarce, pojechał na Zachód, do siostry i szwa-
gra w Wołowie. Potem z obozu wrócił jego tato i zamieszkali ra-
zem. Bazyli poszedł do pracy w tartaku w Wołowie, ale mu się 
nie podobało, więc jeszcze wraz wrócił do druciarki. Miał dużo 
znajomych kucharzy, których poznał chodząc na obiady. Poroz-
mawiał z nimi przy użyciu „Taty z Mamą” i już miał klientów. 
Gdy zarobił trochę pieniędzy, lubił chodzić do kina. Oglądało się 
wtedy przeważnie filmy rosyjskie. Jeździł też na handel do Wro-
cławia, wożąc jajka, śmietanę, masło. Mieszkali już wtedy we wsi 
Buszkowice nad Odrą, a wokół były pastwiska, na których pasły 
się krowy. Wszystkie produkty rolne mieli swoje, a nadwyżki się 
sprzedawało. 

Bazyli ożenił się w 
1951 r. z Ewą, z domu 
Ikoniak, dziewczyną z  
Jaworek. Tak naprawdę 
to dla niej wrócił z Nie-
miec. Mieszkała w sa-
mym centrum, w domu 
tuż za obecną karczmą. 
Była jedną z trzech bar-
dzo ładnych córek Szy-
mona i Paraski Ikonia-
ków. Pobrali się już na 
Ziemiach Odzyskanych, 
w Ścinawie. Ślub miał 
się odbyć rok wcześniej, 
ale właśnie wtedy była 
wymiana pieniędzy i 
nie mieli za co opła-
cić księdza. W styczniu 
1951 roku do ślubu je-
chali przy trzaskającym 
mrozie czterema dorożkami; jedną z tych dorożek Bazyli znalazł 
wyrzuconą, odrestaurował ją pięknie i służyła jego teściowi wie-
le lat. Jego teść pracował w pegieerze. Początkowo żona Ewa też 
tam pracowała, ale zachorowała na ischias. To była wtedy bardzo 
poważna choroba. Chodziła do wielu lekarzy, żaden jej nie mógł 
pomóc. Dopiero stary lekarz z Wołowa wypisał receptę na tablet-
ki, które można było wykupić tylko za zachodnią granicą. Tam 
przebywał i brat Bazylego, i brat jego żony, więc dzięki temu, że 
przysłali im w sumie 5000 tabletek, do roku żona wyszła z choro-
by bez szwanku. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci: Janusza, 
Marii i Adama. Januszek umarł, jak miał pięć lat.

Bazyli na Ziemiach Odzyskanych pracował w Państwowych 
Magazynach Zbożowych w Małowicach, wsi położonej w powie-
cie wołowskim, w gminie Wińsko. Była to praca na co drugą noc, 
przy pilnowaniu magazynów. Za dnia dorabiał sobie w rolnictwie. 

Teść miał krowy, to odchowali cielę, młode byczki i sprzedawali. 
Potem uprawiali tytoń i buraki cukrowe. To były jedyne opłacal-
ne uprawy. Ale cały czas przy gospodarstwie była robota. Bazyli 
źle się czuł mieszkając na Zachodzie. Miał ciągłe obawy, czy aby 
na zawsze te ziemie pozostaną polskie i chciał jak najszybciej się 
stamtąd przeprowadzić. 

W 1968 roku rodzina Hnatkowiczów przeniosła się do Oświę-
cimia. Tutaj mieszkały dwie kuzynki żony Bazylego. Zachęcały, 
żeby przenieść się do miasta, bo tam żyje się łatwiej. Pewnego 
razu, zimą, Bazyli znalazł w gazecie ogłoszenie o domku do 
sprzedania w Oświęcimiu. Napisał do męża kuzynki Ewy, żeby 
to sprawdził, czy jeszcze jest aktualne i cokolwiek warte. Odpi-
sał, żeby przyjechać. I, po finalizacji zakupu domu, rodzina zna-
lazła się w Oświęcimiu. Bazyli najął się do pracy w ogrodnictwie, 
przy budowaniu szklarni z drewna. Przepracował w ogrodach ok. 
dwóch lat, ale nie pasowało mu, że ciągle jest praca na dniówki. 
Znalazł więc inną pracę w Zakładach Chemicznych produkują-
cych kauczuk; wprawdzie za najniższą stawkę, ale robota była 
zmianowa i miał dwa dni wolnego pod rząd. To mu pasowało, 
żeby się jeszcze czymś innym zająć. W Zakładach Chemicznych 
pracował aż do emerytury, na którą poszedł w wieku 60 lat. Ponie-
waż chciał zarabiać więcej, w międzyczasie doszkolił się jeszcze 
i pracował także w pogotowiu chemicznym, wyjeżdzającym do 
różnego rodzaju awarii, m.in. kilka razy jeździł do Tarnowskich 
Gór. Przez 22 lata pracował na półtora etatu, w tym na pół etatu 
w pracowni dydaktycznej przy Liceum Ogólnokształcącym. Żona 
nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem. Pan Bazyli dora-
biał sobie jeszcze pracując przy konstrukcji dachów w okolicznych 
domach, gdyż z Zachodu przywiózł sobie cyrkularkę i na niej ciął 
deski na krokwie. Gdy raz pokazał, że potrafi, sąsiedzi go polecali 
jedni drugim. Zbudował około 100 okolicznych dachów! Zaczęło 
się mu lepiej powodzić i wtedy pomyślał o zbudowaniu większe-
go domu. Najpierw kupił 62 ary pola, a w 1980r. wprowadził się 
do nowego domu. Przy domu postawił murowany warsztat, sto-
larski, który z upływem czasu wypełnił po brzegi maszynami i 
narzędziami. Było to jego i jego syna Adama, również stolarza po 
Zawodowej Szkole Salezjańskiej, prawdziwe królestwo. Razem z 
Adamem budowali piękne altanki i domki letniskowe, robili bo-
azerie i schody; jak przystało na górala, zawsze kochał pracować z 
drewnem. Podobnie jak jego bracia, potrafił wyczarować z drewna 
różne cudeńka. Na swojej działce hodował też stado owiec, kury, 
świnki, kozy, króliki. Bazyli był również zapalonym pszczelarzem 
i majsterkowiczem. Nikomu nie odmówił pomocy, bez względu na 
to, czy ktoś przyszedł z połamanym krzesłem czy wyklepać kosę.

Obecnie Pan Bazyli mieszka w Oświęcimiu sam. Jest wspa-
niałym, życzliwym ludziom i światu człowiekiem, urodzonym 
optymistą. O swoim trudnym, pełnym przygód życiu, opowiada 
z dużym poczuciem humoru, choć wielokrotnie musiał się wyka-
zać ogromną pracowitością i zaradnością, przy przetrwać. Dożył 
pięknego wieku – 95 lat! Żona zmarła 18 lat temu, a syn Adam - 
nagle, w wieku 58 lat. Córka Maria mieszka z rodziną w Anglii. 
Po śmierci syna, mieszkając sam w ogromnym trzypiętrowym 
domu, wzniesionym z nadzieją, że zamieszkają w nim dzieci, do-
kładnie w wieku 90 lat postanowił na miejscu warsztatu, którego 
coraz rzadziej używał, wybudować niewielki domek. I tak sie sta-
ło. Teraz jest bardzo szczęśliwy w małym i przytulnym miesz-
kanku. Do starego domu zachodzi jeszcze, do swojej ukochanej 
drewnianej izby, pełnej pamiątek z Jaworek. Wszystkie meble w 
izbie zrobił sam, łącznie z kołowrotkiem do przędzenia wełny. A 
wokół starego domu jest również wiele przykładów pracy jego rąk 
i zamiłowania do drewna; stoi tam miniatura folusza z Jaworek, 
którego oryginał znajduje sie w muzeum w Krakowie, są miniatu-
rowe domki góralskie, drewniana studnia, wiatrak ... oraz jest ba-
cówka zbudowana tak, jak kiedyś Rusini budowali swoje stodoły. 

16  strona

CZERWIEC 2021  -  Nr 345 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Pan Bazyli, a wcześniej jego żona, przekazali swoim dzieciom, a 
potem wnukom, bezcenną spuściznę tradycji rusińskiej w posta-
ci języka, wspomnień, pieśni, modlitw i zwyczajów, wszystkiego 
co składało się na tożsamość rodowitych Jawyrczan, czyli daw-
nych mieszkańców Jaworek. Pan Bazyli jest obdarzony pięknym 
głosem i doskonała pamięcią, co do tej pory prezentuje śpiewając 
dawne rusińskie i słowackie melodie. Przekazał ten talent swojej 
wnuczce Kamilli, która teraz śpiewa wszystkie piosenki, nauczo-
ne od dziadka.

Bazyli Hnatkowicz, w swoim małym domku, na ścianach, 
oprócz zdjęć swoich wnuków, ma zdjęcia z Jaworek, do których 
wciąż wraca w snach. Pojawia się w nich żona, młoda, w koloro-

wej spódnicy, pięknie wyszywanym lajbiku i kwiecistej tybetce 
na głowie, przypominają się sobótki na Wysokim Wierchu, festyn 
na św. Jana na Prokwitówce, głos czterech dzwonów z jaworczań-
skiej cerkwi. Wracają wspomnienia świata, którego już nie ma...

P.S.
Z okazji jubileuszu 95. lecia życzymy Panu Bazylemu Hnat-

kowiczowi wielu kolejnych lat spędzonych w zdrowiu i pogodzie 
ducha.

Wspomnienia spisała Alina Lelito

Ratujmy Szczawnicę!
Z niedowierzaniem i rosnącym lękiem czytam na forach inter-

netowych oraz w miejscowej prasie o podjętych na szczeblu woje-
wódzkim staraniach o budowę drogi prowadzącej przez Szczaw-
nicę, Przysłop i Obidzę, do połączenia z drogą wojewódzką do 
Nowego Sącza. Ma to stanowić antidotum na korki tworzące się na 
rondzie w Zabrzeży i w Szczawnicy, na skutek tamowania ruchu 
przez rondo w Krościenku, a także alternatywę dla „Zakopianki”.

Również z niedowierzaniem przyjmuję wiadomość, że inicja-
tywę tę popiera nasz Parlamentarzysta, rodowity Szczawnicza-
nin „z dziada pradziada”. Jakie argumenty mogą przemawiać za 
tym, żeby budować drogę przez ostatni leśny, dziewiczy zakątek 
Szczawnicy, nie zadeptany i zaśmiecony jeszcze przez hordy tury-
stów, gdzie można odetchnąć świeżym powietrzem, spokojnie iść 
nie ryzykując rozjechania przez wszechobecne rowery, hulajnogi 
i samochody. Jak można planować przeprowadzenie drogi prze-
lotowej przez Szczawnicę i jej już tak wąskie, niedrożne, zasta-
wione samochodami ulice. Jak przeprowadzić duży ruch uliczny 
(także ciężarowy) przez centrum miasta, gdzie w sezonie ciężko 
przejechać, piesi chodzą po ulicy, ulicę Szalaya (zwłaszcza koło 
piekarni), zawężone ulice Szlachtowską i Sopotnicką? Czy rze-
czywiście, jak donoszą media ma się to stać poprzez przymusowe 
wywłaszczanie mieszkańców i wyburzenie ich budynków, aby 
poszerzyć drogę? Gdzie ci mieszkańcy mają się przenieść, by za-
cząć wszystko od zera? Jak pomysłodawcy i promujący ten pomysł 
widzą codzienny ruch pieszy w mieście. Jak nasze dzieci będą 
mogły bezpiecznie chodzić do szkół wąskimi chodnikami, zajeż-
dżanymi już dzisiaj przez rowery i hulajnogi, przy sznurze ciągle 
jadących samochodów. Jak bezpiecznie przy dużym ruchu przejdą 
przez jezdnię?

A co dalej? Czy droga ma przebiegać bezpośrednio po osuwi-
sku ul. Sopotnickiej, obok stacji pomp i kilka metrów od otwar-
tego ujęcia wody na Pokrzywach i wzdłuż potoku Sopotnickiego, 
z którego cała Szczawnica czerpie wodę? Czy mamy pić wodę z 
zanieczyszczeniami z drogi, paliwem, ropą, plus solą w okresie 
zimowym?

Co ze zrywką drzewa prowadzoną przez Nadleśnictwo, Wspól-
notę Leśną i prywatnych właścicieli? Co ze zwierzyną, która w 
tych lasach ma od zawsze swoją ostoję i ten las należy do niej? 
Czy ma ona ginąć każdego dnia potrącana przez samochody? I tak 
coraz bardziej i bardziej ograniczamy jej tereny i szlaki (przykład 
zabudowy Piasków).

Co ze wspaniałym, nieskażonym jeszcze lasem, „płucami” 
Szczawnicy? Czy ma być zniszczony przez spaliny, hałas i nie-
uchronną ekspansję człowieka? Bo za drogą pójdą parkingi, budki 
z jedzeniem, restauracje, karczmy, a z czasem hotele, pensjona-

ty w środku lasu i różnego rodzaju zabudowa, a może kąpielisko 
na Pokrzywach, bo jak okazuje także nasza szczawnicka rzeczy-
wistość – dzisiaj „pieniądze mogą wszystko”, a teren jest bardzo 
atrakcyjny. A może o to właśnie chodzi…? Przecież to obszar 
objęty Naturą 2000 i Parkiem Krajobrazowym, pełen pięknych 
szlaków turystycznych.

Szczawnica już dzisiaj jest przeinwestowana, zajeżdżona, coraz 
mniej w niej zieleni, drzew, miejsc widokowych, a coraz więcej 
murów, dużych budynków. Czy nic nam nie mówi przykład Jawo-
rek? Czy naprawdę o to chodzi? Szczawnica przestaje być już ku-
rortem, do czego aspirowała, a staje się wczasowiskiem, jednym z 
wielu, śmierdzącym smażonym olejem i dymem z grilla, pełnym 
kiczu i komercji. Czy w przyszłości ludzie mają przyjeżdżać do 
Szczawnicy oglądać to, co ich męczy u siebie?

Czy nie sto razy taniej, szybciej i łatwiej będzie zbudować do-
datkową infrastrukturę przy rondzie w Krościenku? Gdzie tu sens 
i logika? Czy naprawdę jedynym rozwiązaniem dla korków, które 
mają miejsce tylko kilka razy w roku i dla chwilowego tylko dys-
komfortu turystów, jest zrujnowanie życia stałych mieszkańców 
Szczawnicy? Czy to nie leczenie dżumy cholerą? Gdzie jest kres 
tego szaleństwa?

A co ze Szczawnicą jako uzdrowiskiem? Przecież miasto wal-
czy o czyste powietrze, zakazuje palić nawet drewnem, dostaje 
z funduszy wojewódzkich niemałe pieniądze na walkę z niską 
emisją, a chce się nam zafundować stałą, dosłownie niską emisję 
od setek (tysięcy?)samochodów dziennie. Chce się nam zafun-
dować wdychanie spalin z codziennych korków, które w warun-
kach Szczawnicy będą nieuchronne. Czy to ma być ekologia??? 
Czy naprawdę turyści będą do nas przyjeżdżać, jeśli Szczawnica 
stanie się jeszcze jednym zadymionym, ruchliwym, hałaśliwym 
miastem? Przecież nie po to ludzie tu przyjeżdżają. Co zostawimy 
następnym pokoleniom?

Jeśli nasz Parlamentarzysta i Władze Miasta chcą pomóc 
Szczawnicy i zapisać się w historii, to jest wiele innych pól i po-
trzeb, na których mogą się wykazać. Czy naprawdę wszystko w 
Szczawnicy musi być podporządkowane przyjezdnym? Mieszkań-
ców bardziej niż ruch samochodowy i spaliny, uszczęśliwiłaby 
obiecywana od dziesięcioleci przychodnia zdrowia z gabinetami 
specjalistów i nowoczesnym wyposażeniem, tak, by nie musieli 
jeździć ze wszystkim do Nowego Targu. A o ile mniejsze koszty 
takiej inwestycji. A jeśli już tylko dla turystów, to może dziesiątki 
czy setki milionów złotych, które jak widać władze wojewódzkie 
mają do rozdysponowania, wydać na prawdziwie ekologiczną i 
atrakcyjną kolejkę do Piwnicznej, której pomysł zarzucono?

Kocham Szczawnicę i boli mnie to, jaki los się dla niej szy-
kuje. Dlatego apeluję do naszego Parlamentarzysty i Władz Sa-
morządowych, by jako reprezentanci wybrani przez mieszkańców 
Szczawnicy walczyli o jej prawdziwe dobro.

 
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Pisz¹ do nas...
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1
Po powrocie do szkół wznowione zostały z dużą in-

tensywnością rozgrywki w międzyszkolnej rywalizacji 
sportowej. Stąd wiele wydarzeń sportowych a wśród 
nich nasze sukcesy.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
19.05.2021r. drużyna 

chłopców Szkoły Podsta-
wowej nr 1 zajęła I miejsce 
w Turnieju Piłki Nożnej 
na Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej wygrywając z dru-
żynami z Grywałdu i Tyl-
manowej. Tym samym uzy-
skała awans na zawody 
powiatowe.

IGRZYSKA OŚRODKA DZIECI W MINI PIŁCE SIATKOWEJ
20.05.2021 r. drużyna chłopców w składzie: Szymon Karku-

la, Oliwier Mastalski, Sylwester Mirga, Maciej Styrylski, Mate-
usz Tokarczyk, Tomasz Szczepaniak, Tomasz Ciesielka, Mikołaj 
Ciesielka zdobyła II miejsce w zawodach mini piłki siatkowej 
uzyskując awans do zawodów powiatowych. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Szymon Karkula. 02.06.2021 r. chłopcy 
zdobyli I miejsce na zawodach powiatowych. 

IGRZYSKA OŚRODKA DZIECI W MINI PIŁCE SIATKOWEJ
21.05.2021 r. drużyna dziewcząt w składzie: Julia Berszakie-

wicz, Kalina Berszakiewicz, Nikola Dyda, Emilia Kramarczyk, 
Zuzanna Ligas, Daria Naglik, Wiktoria Słowik, Justyna Spodnik 

zdobyła I miejsce w zawodach mini piłki siatkowej uzyskując 
awans do zawodów powiatowych. Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Justyna Spodnik. 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OŚRODKA PIE-
NINY W PIŁCE SIATKOWEJ

31.05.2021 r. drużyna dziewcząt w 
składzie: Agnieszka Majerczak, Aleksan-
dra Macanowicz, Karolina Hryc, Nadia 
Januszewska, Roksana Skoczeń, Julia Wa-
ligóra, Aleksandra Węglarz, Anna Cie-
sielka zdobyła I miejsce w zawodach  pił-
ki siatkowej uzyskując awans do zawodów 
powiatowych. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Nadia Januszewska. 

Ponadto Ola Macanowicz i Karolina 
Hryc w piątkowych rozgrywkach w pił-
ce siatkowej plażowej wywalczyły drugie 
miejsce, a Ola została najlepszą zawod-
niczką turnieju.

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
01.06.2021 r. wszystkie klasy zaplanowały atrakcje z oka-

zji Dnia Dziecka. Wychowawcy zorganizowali dzieciom wy-
cieczki, spacery, wyjazdy do kina oraz wiele innych aktywno-
ści.    W przeddzień Dnia Dziecka, Rada Rodziców ufundowała 
wszystkim uczniom szkoły legendarne lody EKIPY. Radości 
i podziękowaniom nie było końca. Nasza Rada Rodziców, to 
świetna Ekipa.

25.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

27.05.2021

Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w XVI Przeglądzie 
Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. M. Słowika Dzwona. 
Wśród nich znalazła się liczna grupa reprezentantów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Szczawnicy.

Michał Niegłos zajął 1 miejsce w swojej kategorii
Marcin Szczepaniak Wyróżnienie
Paulina Słowik zajęła 2 miejsce w swojej kategorii
Cieszymy się bardzo z ich sukcesów.

Święto Szkoły

W dniu 31.05.2021r. obchodzi-
liśmy Święto Szkoły. Tradycyj-
nie rozpoczęliśmy Mszą Św. w 
kościele parafialnym w Szczaw-
nicy. Wspierając aktywność fi-
zyczną dzieci i młodzieży, w tym 
roku zdecydowaliśmy poznawać 
piękno górskiego krajobrazu. W 
związku z tym, każda klasa wy-
brała się na pieszą wycieczkę, 
poprzedzoną wspólnymi roz-
mowami na temat patrona i jego 
twórczości. Wycieczki miały 
również wymiar integracyjny.

SP 

2
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PIENIŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I ST. 

IM. KS. FRANCISZKA BLCHNICKIEGO 

W SZCZAWNICY

Konkurs Pięknego Czytania
W tym roku 

101. rocznicę uro-
dzin Jana Pawła II 

uczniowie uczcili przedstawiając 
deklamacje rozważań Naszego 
Patrona i wierszy ks. Jana Twar-
dowskiego. Forma on-line zobo-
wiązywała do przesłania filmiku, 
w którego nagranie, montaż za-
angażowani byli szczególnie Ro-
dzice. Składamy Im szczególne 
podziękowania za kreatywność, 
dbałość o prezentację wizerunku, 
a przede wszystkim wrażliwość 
na piękno i mądrość słowa, tak 
ważnego w procesie wychowawczym.

Grand Prix tegorocznego Konkursu Mistrza Czytania zdobyła 
Daria Szczepaniak. 

Majowe Święta
Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ucznio-

wie klasy V i VI pod kierunkiem p. Danuty Nowak i p. Magdale-
ny Majerczak przygotowali prezentację pt. ,,Majowe Święto Na-
dziei”. Dzieci przedstawiły okoliczności, w których doszło w 1791 
r. do pierwszej w Europie, a drugiej na świecie demokratycznej 
Konstytucji. Ustawa miała przyczynić się do wydobycia z zaco-
fania gospodarczego i politycznego XVIII - wiecznej Polski. W 
prezentacji nie zabrakło również pieśni „Witaj majowa jutrzenko 
...”, pięknie wykonanej przez uczniów naszej szkoły.

101. rocznica urodzin Jana Pawła II
W dniu 101. 

rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła 
II. uczciliśmy 
pamięć Naszego 
Patrona, skła-
dając kwiaty  i 
zapalając znicz 
przy Jego pomni-
ku. 101 lat temu, 
18 maja 1920 
roku, urodził się 
Święty Jan Paweł II, największy z Polaków. 16 października 1978 
roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Rozpoczął 
się wielki pontyfikat. Papież mówił do nas z miłością. Mocnymi 
słowami budził nasze sumienia. Jakże mocno i wymownie brzmią 
dzisiaj Jego słowa: Nie lękajcie się! Pełni wdzięczności dzięku-
jemy umiłowany Ojcze Święty za Twoje Święte Życie i za twą 
wielką Miłość, którą ogarniałeś każdego z nas. Błogosław nam.

Majem zakwitły życzenia dla  Mam
W Dniu Matki nie zabra-

kło pięknych laurek, piosenek 
i filmików w scenerii majowej 
przyrody. Dzieci okazywa-
ły wdzięczność, rozumiejąc, 
że bez  kochanych Mam nie 
czułyby się tak bezpiecznie, a 
świat straciłby barwy, zapachy 
i urok.

„Gdzieś w każdym z nas
Jest dziecka ślad
Małe szczęścia i ich smak „

Sportowy Dzień Dziecka w Pienińskiej Szkole Branżowej I 
stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy to już tra-
dycja. Zazwyczaj ten dzień obchodzony był wspólnie z podopiecz-
nymi ze Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną Koło w Szczawnicy. Jednakże już drugi rok z rzędu z uwagi 
na obostrzenia związane z pandemią takie integracyjne spotka-
nie nie doszło do skutku. W tym roku, przy współpracy z CKiW 
OHP w Szczawnicy, dla młodzieży zaplanowano wiele atrakcji. 
Impreza odbyła się na terenie boiska sportowego, gdzie odbywały 
się konkurencje sportowe przygotowane przez kadrę. W grillowej 
altance, kucharze pod okiem instruktorów p.n.z przygotowali dla 

wszystkich pyszne kiełbaski, szaszłyki, sałatkę oraz placuszki. 
Były też słodkości, o które zadbali rodzice uczniów, była również 
loteria fantowa, w której zdobyć można było atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Nie zabrakło także rozgrywek sportowych takich jak 
piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa dziewczyn i innych 
konkurencji sportowych: przeciągania liny, wyścigów w workach, 
slalomu z toczeniem piłki, rzutów do celu, biegu z przeszkoda-
mi. Uczniowie mogli również spróbować swoich sił w konkursie 
wiedzy o Pieninach. W tym dniu nie zabrakło dobrej muzyki i 
śpiewu.

Dziękujemy mło-
dzieży, która aktyw-
nie brała udział w 
zabawie, rodzicom 
za dostarczone słod-
kości oraz wszyst-
kim pracownikom 
CKiW i szkoły, któ-
rzy zorganizowali 
ten udany i kreatyw-
ny dzień. 
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Kopalnia soli 
w Goderich, Ontario

Nadeszło lato a z nim sezon turystyczny. Przedstawia on nadal 
ograniczone możliwości, w związku z panującą w świecie pan-
demią koronawirusa. Jednakże, w krainie wielkich jezior, gdzie z 
moim mężem Januszem mieszkamy, jest wiele ciekawych miejsco-
wości, które można i warto odwiedzić. Należy do nich Goderich w 
kanadyjskiej prowincji Ontario, na wschodnim wybrzeżu Jeziora 
Huron. Dla wielu jest to miejsce odpoczynku w letnim słońcu na 
plaży, gdzie w pobliżu mola stoją sezonowe smażalnie jeziornych 
okoni. Pod plażą i wodami Jeziora Huron, kryje się niezwykłe zja-
wisko naturalne, znajduje się tam bowiem ogromne złoże soli, no-
szące miano „największej kopalni soli na świecie”. Nad ziemią, w 
pobliżu wejścia do portu, można zobaczyć fragmenty operacji wy-
dobywczej kopalni Sifto Salt. Sama kopalnia znajduje się 533 metry 
pod powierzchnią i rozciąga się na 7 km2 pod jeziorem Huron, jest 
w rzeczywistości większa niż historyczne miasto na powierzchni.

 Do odkrycia złoża soli pod Jeziorem Huron doszło w 1866 
roku, kiedy to odkrywca  Sam Platt szukał ropy naftowej w pobliżu 
Goderich. Jego wiertło wkopało się w złoże soli około 300 metrów 
pod powierzchnią. Odkrycie to nie przyniosło mu zawodu, jako 
że w tamtych czasach, sól była cenniejsza niż ropa, a Platt odkrył 
pierwsze komercyjne złoże soli w Ameryce Północnej. Kopalnia 
soli została otwarta tu w 1959 roku i jest największym pracodawcą 
w Goderich w Ontario, jest obsługiwana przez Sifto Salt, spółkę na-
leżącą do Compass Minerals w Kansasie. Sól nadal wydobywa się 
tu w „stary” sposób, pompując wodę do złoża solnego, uzyskując 
solankę, która po odparowaniu daje czystą sól.

Kopalnia Sifto Salt to wielkie podziemne miasto przemysłowe, 
tworzące ogromny labirynt pod dnem jeziora. Głęboko pod jego 
wodami pracuje ponad 600 osób, drążąc ściany soli, które zosta-
ły złożone około 400 milionów lat temu przez ocean pokrywający 
dorzecze Wielkich Jezior. Górnicy wykopują kwadratowe pomiesz-
czenia z solą, 18 metrów na 18 metrów, ale pozostawiają nietknięte 
filary tego samego rozmiaru, aby podeprzeć sufit, zanim przejdą 
do następnego pomieszczenia. Kopalnia posiada swój podziemny 
system transportowy do przewożenia pracowników, ma ponad 160 
km jezdni. Po podziemnych ulicach jeżdżą też jedne z największych 
na świecie wywrotek, 40-tonowe behemoty są rozbierane do ram, 
opuszczane w kawałkach 548 metrów w dół kopalni, gdzie są po-
nownie składane i już nigdy więcej nie widzą światła dziennego. 
Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy odbywają się w dużym 
magazynie usługowym wykutym w złożu soli, tak samo jak jadal-
nie dla pracowników kopalni, kawerny magazynowe, różnego ro-
dzaju warsztaty, pomieszczenia dla transformatorów elektrycznych. 
Wysadzanie w różnych miejscach w kopalni każdego dnia robo-
czego powoduje uwolnienie dużych kawałków soli kamiennej. W 
podziemiach kopalni pracuje zatem ogromna kruszarka, która roz-
drabnia bloki solne przywiezione do młyna przez wywrotki i przy 
pomocy 8 kilometrów przenośników taśmowych. Rdza nie stanowi 
problemu dla tych pojazdów, mimo że jeżdżą po zasolonych dro-
gach. W kopalni panuje stała temperatura +18 stopni C i niewielki 
lub żaden wyciek wody. Jezioro Huron jest głębokie na 61 metrów 
w tym obszarze, a kopalnia zaczyna się około 487 metrów poniżej 
dna jeziora. 

W kopalni Sifto Salt górnicy wydobywają 7,250 000 ton soli 
rocznie, większość z niej opuszcza miasto w kontenerach dużych 
frachtowców, które dopływają jeziorem do brzegu ładowni. Cięża-
rówki i pociągi również wywożą stąd gotowy produkt. Sól jest uży-
wana głównie do spożycia przez ludzi, do zmiękczania wody, jest  
wykorzystywana w co najmniej tysiącu innych produktów, jak i za-
bezpiecza śliskie drogi w sezonie zimowym. Kopalnia w Goderich 
dostarcza większość soli stosowanej każdej zimy do posypywania 
śliskich ulic w Toronto, Hamilton i innych miastach w rejonie Wiel-
kich Jezior w USA i Kanadzie. 

Samo miasteczko Goderich słynie z pięknych wiktoriańskich 
domów i ogrodów, ma około 8 tysięcy mieszkańców, a na brzegu 
jeziora znajdują się trzy piaszczyste plaże. W lokalnym muzeum 
hrabstwa Huron można obejrzeć pełnowymiarową lokomotywę, 
czołg Sherman z II wojny światowej, obszerną kolekcję wojskową 
oraz wystawę związaną z wydobyciem soli. Na południe od Gode-
rich można odwiedzić miejscowość Wingham, skąd  pochodzi Ali-
ce Munro, jedna z najbardziej znanych współczesnych pisarzy lite-
ratury światowej oraz laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2013 
roku.

Kopalnia Sifto w Goderich jest największą kopalnią soli w świe-
cie, sól może być tu wydobywana jeszcze przez wiele pokoleń, nie 
posiada ona jednak tak bogatej historii jak nasze polskie żupy solne 
w Wieliczce i Bochni. Kopalnię soli w Wieliczce zwiedzałam wie-
lokrotnie, i wiem, że nie ma w świecie żadnej, która dorównywała-
by jej pięknem. 
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to 
święto czytelnicze. Co roku Biblioteka 
Publiczna w Szczawnicy  stara się przy-
gotować na ten tydzień coś wyjątkowego 
dla swoich czytelników. Ten rok, pomimo 
pandemii, nie był inny inny.  Pierwsze spo-
tkania po przeszło rocznej przerwie, odbyły 
się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

W dniach 8-10 maja, odwiedziły nas 
dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicz-
nego. Przedszkolaki zapoznały się z no-
wym dla nich miejscem, bo dla zdecydo-
wanej większości była to pierwsza wizyta 
w bibliotece.

Dzieci z wielką ciekawością słuchały  
głośnego czytania bajek ale także w jaki 
sposób należy się zachować w bibliotece,  
czego nie wolno robić z książką i po czym 
rozpoznać, że książka należy do biblioteki. 
Dowiedziały się, że oprócz książek w na-
szej bibliotece znajdą też czasopisma oraz 
gry i zabawki edukacyjne i ze jest to miej-
sce, gdzie można miło spędzać czas. 

Podczas spotkania zachęcaliśmy przed-
szkolaków, aby wspólnie z rodzicami od-
wiedzili ponownie  bibliotekę. Dla zachę-
ty, każde dziecko otrzymało książeczkę  w 
ramach projektu „Mała książka – wielki 
człowiek”. „Pierwsze czytanki dla...” to 
wybór ciekawych tekstów dla dzieci. Z ko-
lei „Książką połączeni, czyli przedszkolak 

idzie do biblioteki” to publikacja, która po-
wstała dla rodziców, aby przypomnieć im 
o korzyściach wynikających z czytania, o 
tym dlaczego warto chodzić z dzieckiem 
do biblioteki. Autorzy poradnika zwrócili 
również uwagę na zalety czytania między-
pokoleniowego i terapeutyczną rolę litera-
tury.

W tym roku dzieci  odwiedzające 
bibliotekę, znalazły  ….Sowy. 

Dlaczego sowy?
Te piękne, drapieżne ptaki, które za-

mieszkują cały świat,  uważane są za nie-
zwykle mądre stworzenia. Często spoty-
kamy ich  wizerunki w okularach z toga 
czy książkami. Sowa często występuje w 
literaturze, chociażby w Panu Tadeuszu, 
Harrym Potterze czy Kubusiu Puchatku. 
Ptak ten jest symbolem wiedzy, mądrości, 
przenikliwości i erudycji, czyli wszystkie-
go tego, czego szukamy w książkach i w 
bibliotekach. Z okazji XVIII Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek sowy, sówki i 
sóweczki zakrólowały także w szczawnic-
kiej bibliotece.

W czytelni oddziału dziecięcego zor-
ganizowaliśmy wystawę  sów i sóweczek, 
dzięki uprzejmości pani Aliny Lelito, która 
użyczyła nam „część” ze swojej prywatnej 
kolekcji oraz wystawę książek „Sowiej li-
teratury”. Stała się ona również inspiracją 
do ogłoszenia konkursu plastycznego dla 
dzieci pt: ”Sowy, sówki, sóweczki jako 
symbol mądrości, książki i biblioteki.”

21.05.2021 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Szczawnicy odbyło się posie-
dzenie Komisji Jury w składzie: Stanisława 
Waruś, Alina Lelito, Zbigniew Lach, która 
wyłoniła laureatów.  Do konkursu zgłosiło 
się 38 osób ze szczawnickich przedszkoli.

Zwycięzcami zostali:
I MIEJSCE
Lidia Czerwiec
II MIEJSCE
Alicja Jasiurkowska
III MIEJSCE
Karol Stopka

Ze względu na wysoki poziom arty-
styczny komisja konkursowa postanowiła 
dodatkowo przyznać  następujące:

WYRÓŻNIENIA
Amelia Niezgoda
Zofia Borzęcka
Zofia Zachwieja
Matylda Słabiak
Oskar Wiśniewski
Wiktor Pyzowski
Maksymilian Majerczak
Zofia Bańkosz
Nadia Polaczyk
Kinga Szołtysik
NAGRODA SPECJALNA BIBLIOTEKI:
Alicja Ciesielka
Wiktoria Niezgoda

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
talentu artystycznego i życzymy dal-
szych sukcesów.

Dziękujemy także rodzicom dzieci  
oraz wychowawcom z Miejskiego Przed-
szkola Publicznego za współpracę i za-
angażowanie.

Magdalena Z.

XVIII Tydzień Bibliotek, odbywający się pod hasłem 
“Znajdziesz mnie w bibliotece”
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Podróże małe i duże

Pani Konkrecja

W czarnym fliszu uwięzła konkrecja pirytowa
Chciała choć raz wyjść na spacer, bo ją bolała głowa
A jak się już wygrzebała za próg
To słabość nagła zwaliła ją z nóg
Bo ciało było żelazne, a głowa siarkowa.

Napisał Stanisław Błażusiak

Campervanem w dolinie Valle 
Maggia w Ticino w Szwajcarii

A może by tak wrócić na chwilę do karawaningu jaki dobrze 
już znamy? Hmm brzmi świetnie! To jest to, ale tym razem zrób-
my to w wersji powiedzmy de lux… . Kiedy wracamy pamięcią do 
naszej pierwszej camperowej przygody w Finlandii, gdy na północ 
udaliśmy się starym vanem Ford Westfalia, to tegoroczny wiosenny 
wypad (choć niestety bardzo krótki) tym razem prawie nowiutkim 
VW California T6.1 Coast to po prostu niebo a ziemia! Choć to su-
per doznanie kosztowało nas wypożyczenie tego cudeńka na te parę 
dni, to sprawiło nam mega dużo frajdy. Co więcej nasz kierowca 
czyli Mariusz mógł w końcu spać spokojnie i nie musiał martwić 
się o ewentualne usterki w czasie jazdy. Niby takie nic a jednak ma 
znaczenie. Po odbytym wojażu samochód po prostu oddajemy i już 
więcej o nic się nie martwimy (czyli o ukryte koszty posiadania 
tego supervana). 

Jest wiosna i choć już nie taka wczesna to jakoś na porządnie jesz-
cze w tym roku nie chce u nas się rozgościć… . Co rusz to z nieba 
spadają jeszcze płatki śniegu, o którym wolelibyśmy już zapomnieć, 
a to wieje silny, okropnie zimny i suchy wiatr, tutaj w Szwajcarii na-
zywany Bise. Wrr. Chcemy już w końcu tę prawdziwą wiosnę!

A jeśli o to chodzi, to nie bez powodu najlepszym wiosennym 
szwajcarskim kierunkiem, gdzie na pewno będzie o tej porze roku 
o parę stopni cieplej i będziemy mogli poczuć się prawie jak na 
śródziemnych wakacjach jest Kanton Ticino. Włoska Szwajcaria. 
A więc jedziemy!

Dolina Valle Maggia
To druga obok Valle Verzasca najbardziej popularna wśród tu-

rystów dolina w Ticino. Valle Maggia, magiczna dolina, jest dużo 
szersza a przez to miejscami też bardziej płaska, stanowiąc miejsce 
idealne pod kamienne miasteczka z nutką nowoczesności, poprze-
cinane licznymi pastwiskami, na których już wypasają się krowy. 
Valle Maggia to super baza dla niezliczonych górskich wędrówek. 
W głębi, dolina rozgałęzia się dając nam możliwość zwiedzania 
trzech jej odnóg. Jedna z nich zakończona jest sporą zaporą i je-

ziorem Lago del Sambuco, które teraz ma czas na ponowne wy-
pełnienie się wodą pochodzącą prosto z gór. Aby się tam dostać 
trzeba pokonać samochodem parę ładnych i stromych zakrętasów. 
Ale nagroda w postaci widoku jest gwarantowana!

Dwóch kolejnych jej odnóg jeszcze nie zwiedziliśmy, ponieważ 
jest to naprawdę spora dolina, na którą z pewnością potrzeba wię-
cej niż 2 dni. Jako ciekawostkę i punkt, który następnym razem 
koniecznie musimy zobaczyć, jest instagramowa huśtawka przy 
wodospadzie Cascata di Foroglio ( Val Bavona). Cała dolina Val-
le Maggia jest wręcz usiana wodospadami, spadającymi prosto z 
wysokich skał. Nic więc dziwnego, że to miejsce ma coś w sobie 
naprawdę magicznego. 

Stellplatz - Camping 
Naszego vana parkujemy na popularnym Stellplatzu czyli miejs-

cu postojowym, często z dostępem do świeżej wody, prądu czy też 
kibelka za niewielką opłatą za noc, w przeciwieństwie do campin-
gu z prawdziwego zdarzenia. W dolinie Maggia są przynajmniej 
dwa takie place postojowe. My wybieramy ten w Bignasco, gdyż 
jest położony prawie u stóp pięknego wodospadu Cascata Grande 
di Bignasco oraz jest to Stellplatz trawiasty. Zaraz obok niego zna-
jduje się boisko do gry w piłkę, ku radości Czarka. W lecie działa 
tutaj także basen na świeżym powietrzu a obok wodospadu przy-
gotowane są dwa grillowiska. Do dyspozycji mamy też kibelek i 
zimną wodę. Dla większych kamperów jest dostępny również spust 
nieczystości. Choć miejsce to jest otwarte od Świąt Wielkanocnych 
a ostatnie dni nie należały do ciepłych i z super pogodą, parking 
ten jest dość oblegany. Całość przewidziana jest na 30 pojazdów. W 
wysokim sezonie oraz w słoneczne, ciepłe weekendy z pewnością 
nie jest łatwo znależć tutaj miejsce… .

Locarno i jezioro Maggiore
Jezioro Lago Maggiore rozciąga się od włoskojęzycznej Szwaj-

carii aż po prawdziwe włoskie ziemie Piemontu i Lombardii. Ten 
polodowcowy zbiornik wodny może poszczycić się przepięknym 
usytuowaniem. Nad jego brzegiem rośnie już bujna, śródziemno-
morska roślinność a kontrastując z wysokimi szczytami górskimi, 
teraz jeszcze ośnieżonymi, tworzy po prostu przepiękny krajobraz. 
Nad jego brzegiem położone jest Locarno, miasto które może po-
szczycić się prawie 2300 godzinami słońca w roku i przeciętną 
temperaturą około 15,5 stopni Celsjusza. Słoneczne umiejscowie-
nie miasteczka potwierdzamy w stu procentach, ponieważ mimo 
zapowiadanego pochmurnego nieba, przyjeżdżając na deptak w 
Locarno zastajemy nic innego jak piękne błękitne niebo i cudowne 
energetyczne słońce! Lepiej być nie mogło!

Tak oto ugościło nas Locarno. Nic więc dziwnego, że przy brze-
gach jeziora gromadziły się prawdziwe tłumy ludzi, chcących nacie-
szyć się tym pięknym widokiem i zatankować trochę słonecznych 
promieni. My nie czynimy więc nic innego jak: znajdujemy miejsce 
na murku (wolnych ławeczek już zabrakło), przy pięknie obsadzo-
nych kwiatami klombikach i … wcinamy pizzę. Jak na włoskie kli-
maty przystało… .

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

P.S.

W czarnych łupkach piękny minerał piryt to 
siarczek żelaza. Tworzy regularne sześcienne 
kryształy, a ze względu na swój ciężar i złotawą 
barwę nazywany jest złotem głupców lub kocim 
złotem. W skałach osadowych skupiska krysz-
tałów często tworzą nieregularne bryły zwane 
konkrecjami. U zarania Pienin, ok. 180 mln lat 
temu w czarnych łupkach wytworzyły się warun-
ki umożliwiające powstanie takich konkrecji. 
Wychodząc na biała pienińskie skalice warto 
pamiętać, że paręset metrów w głąb pani kon-
krecja pirytowa może mieć już dość wylegiwania 
się w czarnych łupkach.
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 

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

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

stale wspó³pracuj¹: Anna Malinowska, Anna Kondracka-Wiercioch, Kasia Kołodziejska,  Ludwik Frey, Andrzej Dziedzina Wiwer, Tomasz Hamerski 
DRUK: NOVASANDEC, ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 547 45 45

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

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

nakład: 500 egz.

Do zakochania 

jeden krok

Na początek muszę coś 
wyznać ewentualnym czy-
telnikom. Dotyczy to mych 
osobistych uczuć, o które sam 
siebie nie podejrzewałem. Na-
zbyt łatwo się zakochuję! Jed-

nocześnie od  razu spieszę wyjaśnić, że moje 
„zakochania” odnoszą się do… roślin. Od czasu 
do czasu dokonuję „odkrycia” i zachwycony 
wykrzykuję – jakaż to piękna roślina! Dlaczego 
do tej pory jej piękna nie zauważyłem? A teraz 
kolejne zaskoczenie – moje obecne zauroczenie 
dopadło mnie, gdy spojrzałem nie na żywą ro-
ślinę, ale na jej portret wyhaftowany przez moją 
Żonę. Podobnie było przed kilku laty z koniczyną. 

Tak jest teraz z pewną roślina wieloletnią, która staje się pół-
krzewem, gdy jej dość wysoka łodyga lekko drewnieje. Kwiaty 
skupione w przewieszające się kwiatostany, są  pięciopłatkowe, 
fioletowe, z żółtym środkiem, zbudowanym z… stożkowato uło-
żonych pylników! Kwitną od czerwca do sierpnia. Ma też uro-
dziwe owoce w postaci szkarłatnych jagód. Co ciekawe, kwiaty 
i owoce wyrastają jednocześnie na jednej roślinie. Występuje w 
Polsce dość często, na całym niżu i w niższych położeniach w 
górach, a najchętniej zajmuje miejsca wilgotne i żyzne, jak brzegi 
wód, olszyny, łęgi lub wilgotne lasy. 

Jej nazwa jest też raczej intrygująca - psianka słodkogórz 
(Solanum dulcamara) z rodziny psiankowatych (Solanaceae). 
Znawcy powiadają, że określenie rodzaju Solanum, pochodzi 
z łacińskiego słowa solámen, czyli „pociecha”, „otucha”. Ale 
można je ewentualnie wywieść od solári, co oznacza „koić” lub 
„uśmierzać”. Natomiast nazwa gatunkowa - dulcamára, (złożenie 
dwóch łacińskich wyrazów: dulcis i amárus), użyta po raz pierw-
szy przez Rembertusa Dodoneusa (1517 1585), lekarza i botanika 
flamandzkiego, wskazuje na smak żutej rośliny, bowiem wskutek 
działania śliny na gorzką solaninę powstaje słodycz -  cukier i od-
powiedni aglikon, czyli niecukrowy składnik glikozydów. 

Oprócz tego oficjalnego imienia ma kilka innych: błotny 
bluszcz, warkocznik – dlatego, że wije się w zaroślach, błotny lub-
szczyk – bo prawdopodobnie używana była do miłosnych czarów, 
czerlacz – na określenie czegoś pogiętego i połamanego, słodówki 
– ponieważ jagody mają słodko-gorzki smak, wątorznik – jako 
że bywała stosowana na niedomagania wewnętrzne. Natomiast 
nazwa glistewnik lub glistnik, jest zgodna z zastosowaniem w 
lecznictwie ludowym przeciw robakom (np. w okolicach Lublina, 
a niegdyś na Wileńszczyźnie). Stosowana również jako środek ła-
godzący w przypadku „łamania” w kościach, przeciw puchliźnie 
oraz kaszlowi. Znane są i inne użycia, np. na bolące zęby (napar z 
łodygi), ale i na… przeczyszczenie. A co powiada nieoceniony ks. 
Krzysztof Kluk w swoim Dykcyonarzu roślinnym (1786–1788)? 
Otóż poleca psiankę do „obsadzania grobli na mokrych miejscach, 

zarastając bowiem mieysce wysusza”. Chociaż – powiada - daw-
niejsi lekarze uważali ją za szkodliwą, „świeższe doświadczenia 
(…) pokazały, iż iest jedna z nayużytecznieyszych w lekarstwie”. 
Zdaniem księdza Krzysztofa można używać korzeń, łodygę i li-

ście. Te specyfiki m.in.: „zamulone naczynia 
otwierają, krew spiekłą i wystąpioną rozdzie-
lają; wyrzutowi flegmy, potu, moczu i żołądka, 
zwolna bez gorączki i niebezpieczeństwa poma-
gają”. Współcześnie jest używana (surowiec zie-
larski to pędy, zawierające alkaloidy, glikozydy 
i garbniki), np. w pielęgnowaniu skóry, włosów, 
podobno pomaga w bólach stawów, także wpły-
wa kojąco na umysł. Za jej właściwości trujące 
jest odpowiedzialny wspomniany glikoalkaloid 
zwany solaniną, którego najwięcej jest w mło-
dych pędach i liściach. Natomiast jagody po 
dojrzeniu podobno są słodkawe i… nietrujące.

Rośliny warte są tego, aby obdarzać je cie-
płym uczuciem. I te rosnące w naturze i te, które staramy się od-
tworzyć w sztuce. Dlatego, jeśli do zakochania pozostał tylko je-
den krok, nie wahajmy się go uczynić!  

Ludwik Frey

Psianka - haftowała Wiesława Frey
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Anna Malinowska 
TPSP

Ogrody natchnieniem twórczości 
Krystyny Kolkowicz

Ogrody to baśniowe wymarzone miejsce dla 
każdego, kto kocha przyrodę, swobodę, nieskrę-
powaną wyobraźnię i poczucie przynależności 
do świata fauny i flory. Ten świat to inspiracja 
dla autorki cyklu prac graficznych poświęconych 
właśnie tej tematyce, Krystyny Kolkowicz. Ten 

świat jest pożywką dla poezji, wyzwala i potęguje zachwyt jej wy-
mową. Taka symbioza poezji i przyrody dodaje dodatkowego wy-
miaru grafikom artystki. Często grafiki Krystyny Kolkowicz są 
sygnowane słowami poetki Janiny Wójcickiej. Te dopowiedzenia 
zwracają uwagę widza na istotę prezentowanych prac.

W kwitnącym miesiącu - maju - mieliśmy okazje oglądać 
wystawę prac graficznych i pasteli w Pijalni Uzdrowiskowej 
na Placu Dietla, długoletniej członkini TPSP w Szczawnicy. Od 
samego początku działalności oddziału, czyli od roku 1986 była 
aktywną uczestniczką w pracach oddziału Towarzystwa, pełniąc 
funkcję skarbnika i tworząc jednocześnie swoje grafiki. Jest ab-
solwentką Studium Nauczycielskiego w Warszawie, ukończyła 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale 
Pedagogicznym o specjalizacji wychowanie plastyczne. Wiele lat 
pracowała jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej i ZSZ 
w Krościenku. Warto wspomnieć, że jako małżonka jednego z 
założycieli Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w 
Szczawnicy ma szczególny powód do dumy, gdyż od chwili zało-
żenia oddziału mija w tym roku 35 lat, a dzieło męża i pozostałych 
współzałożycieli jest kontynuowane i obecnie Towarzystwo zrze-
sza 19 członków, posiada swoją siedzibę i jednocześnie galerię na 
ulicy Zdrojowej, kontynu-
uje założenia programowe, 
propagując sztukę regionu 
pienińskiego, organizując 
wystawy oraz biorąc udział 
w różnego rodzaju wydarze-
niach kulturalnych.

Cykl ,, Ogrody” to kilka 
prac czarno- białych, wyko-
nanych piórkiem i tuszem, 
które symbolizują jakieś 
przesłanie, często uzupełnio-
ne cytatem z poezji ulubionej 
poetki. Na pięknej grafice 
przedstawiającej kołyszące 

się w podmuchach wiatru trawy na 
tle gorącego słońca, widnieją słowa: 
,,między ciszą a ciszą /trawy się ko-
łyszą”. W kolejnej pracy pt. ,,Świa-
tło’’, samotny jelonek na tle leśnych 
ostępów sugeruje inne spojrzenia na 
świat przyrody, spojrzenie zaduma-
nego humanisty.

Wiele prac z tego cyklu zwraca 
nasza uwagę na tajniki świata flory 
i fauny właśnie z punktu widzenia 
humanisty. Grafiki przepełnione 
poezją, to ciekawe połączenie piór-
ka, tuszu i kolorystycznych akcen-
tów. Obok cyklu czarno-białych 
ogrodów na wystawie można było 
obejrzeć kolorowe pastele, przedstawiające głównie kompozycje 
kwiatowe, bukiety w wazonach oraz smakowite owoce będące 
dopełnieniem kompozycji. Ponad 20 zgromadzonych na wystawie  
prac stanowiło przekrój twórczości artystki, która nadal tworzy i 
realizuje swoje artystyczne pasje.

Na wernisażu, który odbył się 20 maja w siedzibie, a jednocze-
śnie galerii TPSP, mieliśmy  możliwość wysłuchać krótkiej pre-
zentacji autorki na temat tajników warsztatu, dowiedzieć się o in-
spiracjach towarzyszących powstawaniu prac. Pogratulowaliśmy 
artystce dorobku artystycznego, złożyliśmy życzenia, wręczyli 
kwiaty i spędziliśmy wesołe chwile przy lampce wina. Od daw-
na nie było takiej okazji, więc pierwsze spotkanie sympatyków 
TPSP i twórców było owocne i od dawna wyczekiwane. Gratulu-
jemy Krystynie Kolkowicz artystycznego dorobku, życzymy dużo 
zdrowia i artystycznego zapału oraz kolejnych ciekawych  prac.

fot: Alina Lelito
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