
ISSN 1506-4328
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

fot. Alina Lelito

MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Nr 347 
SIERPIEŃ  2021

UKAZUJE SIĘ OD WRZEŚNIA 1991r.

Upalne w tym roku lato sprzyja opalaniu...Upalne w tym roku lato sprzyja opalaniu...



Fight House Szczawnica
W sobotę 10 lipca br. zawodnicy Fight House Szczawnica wal-

czyli w lidze kickboxingu w formule K1 organizowanej przez 
federację Battle of Warriors w Krakowie. Podopieczni Marcina 
Stopki wygrali wszystkie walki. W zawodach brało udział prawie 
200 zawodników z całej Polski. Szczawnicki klub reprezentowali 
Kuba Ciesielka, Maciej Zachwieja oraz Kamil Kasprzak. Jak re-
lacjonują sami zawodnicy, na sali panował istny upał. Około 1000 
osób w środku, pełne słońce na zewnątrz. Ogromny zaduch, który 
stwarzał ciężkie warunki do rywalizacji dla wszystkich. 

Od lutego tego roku zawodnicy Pienińskiego klubu sportów 
walki Fight House Szczawnica stoczyli już 9 walk w pełnokon-
taktowych formułach ringowych, z czego wygrali 8 i tylko jedną 
przegrali. Obecnie zawodnicy Marcina Stopki przygotowują się 
również do startów w MMA (mieszane sztuki walki). 

Podczas ostatniego lipcowego weekendu 
w Leśnej odbywały się Mistrzostwa Polski 
Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych). 

Z tych zawodów sportowcy KS „Pieniny” 
przywieźli trzy medale złote, dwa srebrne i 
jeden brązowy.

W kategorii Juniorów Młodszych 
Martyna Bednarczyk zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w C-1, do-

łożyła do tego wygraną w K-1 oraz wraz z Tymoteuszem Słabia-
kiem złoty medal w C2 mixt.

Tymoteusz Słabiak oprócz złota w C2 mixt zajął 8 miejsce w 
C-1 oraz 10 miejsce w K-1.

Oliwer Maciąga wywalczył 7 miejsce w K-1 oraz 9 miejsce w 
C-1. 

W kategorii Juniorów 
Wiktor Regiec wywalczył tytuł Wicemistrza Polski w K-1, w 

kategorii C-1 uplasował się na 4 miejscu. 
Mikołaj Mastalski w konkurencji K-1, po kontrowersyjnej de-

cyzji sędziów na bramce nr 3, (50pkt) ukończył rywalizację na 10 
miejscu. W konkurencji C-1 wywalczył tytuł Wicemistrza Polski 
Juniorów. 

Po raz pierwszy odbywały się również Mistrzostwa Polski w 
konkurencji Extrim, gdzie nasi zawodnicy - Mikołaj Mastalski po 
decyzji sędziów skończył zawody na 3 miejscu, a Wiktor Regiec 
na 4 miejscu. 

Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom sukcesów i osią-
gniętych wyników.

Inf. KS „Pieniny”

Dziecięce 
Lato Pienińskie

W sobotę 31 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury zaprosili wszystkie dzieci 
do udziału w Dziecięcym Lecie Pienińskim. Na placu pod kolej-
ką „Palenica” profesjonalne animatorki prowadziły konkursy i 
zabawy taneczne. Można było spotkać Myszkę Mini, zatańczyć 
z pluszowym pieskiem, zrobić ogromne bańki mydlane, zdobyć 
sympatyczne nagrody czy balonowego zwierzaczka oraz pomalo-
wać twarz we wzory domowych pupili. O godzinie 17 ze spekta-
klem „Calineczka” na scenie wystąpił Teatr Kukiełkowy „Bajka” 
z Przysietnicy. Po spektaklu najmłodsi rozpoznawali grające po-
stacie i wątki. I dzieci i dorośli bawili się świetnie!

Na placu znalazł się także specjalny namiot profilaktyczny, w 
ciekawy sposób informujący o niebezpieczeństwach związanych 
z nałogami.

Choć wcześniej padający deszcz i przechodzące burze stawiały 
Dziecięce Lato Pie-
nińskie pod dużym 
znakiem zapytania, na 
czas imprezy zaświe-
ciło słońce, pozwala-
jące skorzystać z ofer-
ty zabawy na świeżym 
powietrzu do godz 19.
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- POLNY 
ZALOTNIK -

W zaloty ros polny kónik

Posed se na Dłógi grónik

Nie skoda ci nóg kóniku

Hipkać po cało gróniku

Nima tomok kónikowe

Ino ślady ślimokowe

Hipkoj sporo do słónecka

Tom jest twoja kochonecka

Śpies sie kielo nogi dajó

Ślimoki sie zalycajó

Het ci dziywco przeinacó

Na dodotek ześlimacó

I pohipkoł polny kónik

Z drugie stróny w suchy grónik

Pewno znased tom kochonie

Bo słychać było cykonie

Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

„IKIGAI japońska filozofia szczęścia czyli jak żyć długo i szczęśliwi”
 Według Japończyków odpowiedzą na długie i szczęśliwe życie jest iki-iki-

gaigai. Ta filozofia życia ma swoje korzenie na wyspie Okinawa, o której mówi 
się że jest domem dla największej liczby stulatków na świecie. Prowadzone na 
mieszkańcach Japonii badania pokazują, że ludzie, którzy znajdują w sobie iki-
gai, mają lepsze zdrowie, rzadziej zapadają na choroby sercowo-naczyniowe, 

są bardziej aktywni i cieszą się życiem. Przyjrzyjmy się więc jaki jest japoński przepis na długo-
wieczność, życie pełne spokoju, zadowolenia i szczęścia.

Słowo ikigai składa się z dwóch części „iki”- „żyć” oraz „gai” – powód. Ikigai to próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie „Jaki jest mój sens życia?”.Źródłem ikigai może być powiew świeżej morskiej 
bryzy, wschód słońca, wypicie pysznej kawy, czy uznanie i sukcesy w życiu zawodowym. Ikigai 
zakłada czerpanie szczęścia z różnorodności jakie niesie ze sobą życie. Ikigai nie jest związany 
ze statusem finansowym, czy sukcesem w życiu zawodowym. Chodzi raczej o to, co wywołuje 
uśmiech na naszej twarzy, gdy budzimy się rano, co nas motywuje i daje nam radość. Co sprawia, że 
z ochotą wstajemy, aby przeżyć kolejny dzień.

Jednym z najważniejszych filarów japońskiej filozofii szczęścia jest poszukiwanie działań, które 
pozwolą nam całkowicie zanurzyć się w chwili obecnej i które wywołają w nas twórczy i absorbu-
jący stan „przepływu”. Czy zdarza Ci się czasem stracić poczucie czasu podczas pracy czy swojej 
ulubionej aktywności? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to doświadczyłeś stanu „przepływu”, jest to 
obszar, w którym może być obecne Twoje ikigai. Jego rdzeniem jest odnajdywanie przyjemności i 
celu w tym, co robimy w danym momencie, bez oczekiwania spektakularnego rezultatu, sukcesu lub 
aplauzu ludzi wokół nas. Istotny jest nie tylko sam końcowy rezultat, ale cały proces dojścia do celu.  

10 zasad ikigai, które prowadzą do długiego i szczęśliwego życia
1/. Bądź zawsze aktywny1/. Bądź zawsze aktywny
 Duża aktywność do późnego wieku nadaje sens życiu. Dlatego, gdy Japończycy skończą pra-

cować zawodowo nadal wykonują wiele zajęć, rozwijają się, pomagają innym, nie zatrzymują się i 
aktywnie działają.

2/. Przyjmuj życie ze spokojem2/. Przyjmuj życie ze spokojem
Pośpiech i nadmierny stres obniża jakość życia. Gdy przestajemy ulegać temu co pilne, czas i 

życie nabierają nowego znaczenia.
3/. Nie jedz do syta3/. Nie jedz do syta
By zachować zdrowie nie powinniśmy się objadać. Jedzenie ma zaspokajać głód, ale należy jeść 

trochę mniej, niż byśmy nawet chcieli. Niezdrowe jedzenie i obżarstwo nie służy długowieczności.
4/. Otaczaj się przyjaciółmi4/. Otaczaj się przyjaciółmi
Pozytywni i dobrzy ludzie wokół, którzy są dla nas przyjaźni i życzliwi to dobry sposób na 

bardziej szczęśliwe i udane życie. Spędzanie czasu z bliskimi osobami, pogawędka, dzielenie trosk i 
wspólna zabawa sprawiają, że życie nabiera większego sensu.

5/. Zadbaj o formę5/. Zadbaj o formę
Ruch to życie. Aktywność fizyczna i ćwiczenia to istotny element zdrowia i sposób na zachowa-

nie sprawności nawet w późnym wieku. Poza tym ćwiczenia powodują wydzielanie tzw. hormonów 
szczęścia jak endorfiny. Silne i zdrowe ciało pozwala nam lepiej korzystać i cieszyć się z życia.

6/. Uśmiechaj się6/. Uśmiechaj się
Każdy z nas uśmiecha się w tym samym języku. Uśmiech budzi sympatię u innych osób, do któ-

rych się uśmiecham, ale również sami czujemy się lepiej, gdy jesteśmy radośni. W życiu bywa różnie, 
raz jest lepiej raz gorzej, ale nie powinniśmy zapominać o pozytywnym nastawieniu i uśmiechu.

7./ Bądź blisko natury7./ Bądź blisko natury
To co może pomóc w poprawie naszego samopoczucia to regularne obcowanie z przyrodą. Wy-

pad do lasu, czy nawet spacer po parku może doładować nasze fizyczne i emocjonalne akumulatory. 
Człowiek jest częścią natury i stanowi z nią integralną jedność.

8/. Praktykuj wdzięczność8/. Praktykuj wdzięczność
Umiejętność doceniania tego co ma się w życiu i bycie wdzięcznym to jeden z czynników bar-

dziej udanego i szczęśliwego życia. Warto poświęcić każdego dnia kilka minut na podziękowania i 
praktykowanie wdzięczności, aby zwiększyć swoje poczucie szczęścia i spełniania.

9/. Żyj chwilą9/. Żyj chwilą
Narzekanie i wracanie ciągłe do przeszłości oraz ciągły strach o przyszłość nie prowadzi do 

szczęścia. Sztuką jest nauczyć się żyć w teraźniejszości. Chłonąć i korzystać z chwili obecnej. Być 
tu i teraz. Wykorzystać i przeżyć możliwie dobrze dzień dzisiejszy, aby był warty zapamiętania.

10/. Podążaj za swoim ikigai10/. Podążaj za swoim ikigai
W każdym z nas jest pasja, wyjątkowy talent, który nadaje sens i napędza do działania. Jeśli 

jeszcze go nie znaleźliśmy, warto go szukać i odkryć. Odnalezienie swojego ikigai i życie w zgodzie 
z nim to sposób na szczęśliwsze i pełne znaczenia życie.

Według Japończyków, każdy z nas ma swoje ikigai. Niektórzy z nas je odkryli i są go świadomi, 
inni mają je ukryte w sobie, ale nadal poszukują. Jednak Ikigai jest dostępne dla każdego. Kryje się w 
naszym wnętrzu i wymaga pełnych cierpliwości poszukiwań, by znaleźć to co w naszym istnieniu 
jest najgłębsze.

Zofia Krępa na podstawie https://rosnijwsile.pl/ikagai
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Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

W dniu 24 lipca br., zainaugurowano tegoroczne Dni Przyjaź-
ni Polsko - Węgierskiej, zorganizowane przez Miasto i Gminę 
Szczawnica, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Pieniny SPA Resort Grupa Thermaleo & 
Uzdrowisko Szczawnica. 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania nowego Konsula Ge-
neralnego Wegier w Krakowie dr Tibora Gerencséra. Konsul Wę-
gier oraz Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica w swoich prze-
mówieniach przywitali serdecznie wszystkich zgromadzonych na 
Placu Dietla, rozpoczynając tym samym występy. 

Jako pierwsza wystąpiła Kapela Karpacka, następnie zespół 
węgierski Áldás Együttes, który po swoim koncercie zainicjował 
animację taneczną dla publiczności. Ostatnią atrakcją sobotnich 
obchodów był koncert zespołu The Beatlman, który niewątpliwie 
stał się gwiazdą wieczoru.

Drugi dzień szczawnickich Dni Przyjaźni Polsko –Węgier-
skiej, 25 lipca, rozpoczął się od odśpiewania hymnów narodowych 
obydwu państw wraz ze złożeniem kwiatów pod tablicą Jánosa 
Esterházy’ego przy promenadzie.  Hołd wielkiemu synowi wę-
gierskiej ziemi, związanemu koligacjami rodzinnymi z Polską, 
oddali: Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér 
oraz przedstawiciele władz samorządowych Zastępca Burmistrza  
p. Grzegorz Czaja, Sekretarz Miasta p. Tomasz Ciesielka, Senator 
RP p. Jan Hamerski, Poseł na Sejm p. Anna Paluch, Radny Powia-
towy p. Tomasz Hamerski, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kul-
tury w Nowym Sączu p. Piotr Gąsienica, Pani Elżbieta Zachwieja 
oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury p. Krzysztof Czaja.  

Następnie udano się do Kościoła Parafialnego, na odprawianą 
w rocznicę konsekracji świątyni, mszę świętą za narody węgier-
ski i polski. Po skończonej mszy wszyscy zaproszeni goście prze-
szli pod pomnik Józefa Szalaya, Węgra z pochodzenia, któremu 
Szczawnica zawdzięcza doprowadzenie kurortu do kwitnącego 
stanu i wypromowanie jej na całą Polskę, w celu złożenia hołdu 
Ojcu Uzdrowiska.

Pod pomnikiem 
Józefa Szalaya wią-
zanki złożyli oprócz 
dotychczasowych 
uczestników, panie 
odznaczone przez 
Państwo Węgier-
skie za uratowanie 
uchodźców węgier-
skich w 1956 roku: 
Krystyna Papież i 
Elżbieta Zachwie-
ja, przedstawiciele 
Thermaleo & Uzdrowiska Szczawnica, Związku Podhalan, Od-
działu Pienińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajo-
znawczego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dyrektor MOK Krzysztof Czaja zaprosił wszystkich na oko-
licznościową wystawę plakatu grupy wyszehradzkiej V4. Uroczy-
stości poprowadził Pan Jerzy Pal.
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Szczawnica,  26 lipca 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 interne-

towej www.szczawnica.pl w terminie od   27 lipca 2021 r.  do  17 

sierpnia 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 

własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodaw-

cy

1.część działki ewid. Nr  1917/246 o powierzchni 0.0120 ha po-

łożonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznaczeniem 

na ogródek na okres  3 lat

2. część działki ewid. Nr 1680/2 o powierzchni 0.0244 ha poło-

żonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na ogró-

dek oraz dojazd do domu na okres 3 lat

3. część działki ewid. Nr 1680/2 o powierzchni 0.0220 ha poło-

żonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na ogró-

dek oraz dojazd do domu na okres 3 lat

4. działka ewid. Nr 1220/14 oraz część działki ewid. Nr 1220/18 

o powierzchni ogólnej 0.0115 ha położone w Szczawnicy przy ul. 

Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastrono-

micznej na okres 3 lat

II sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

1. działka ewid. Nr 211/14 o powierzchni 0.0874 ha położona w 

Jaworkach przy ul. Biała Woda

2. działka ewid. Nr 211/15 o powierzchni 0.0880 ha położona w 

Jaworkach  przy ul. Biała Woda 

Wykaz uchwał, podjętych pod-
czas XXXVI sesji Rady Miejskiej, 

w dniu 22 lipca 2021 roku:

Uchwała Nr XXXVI/261/2021 w sprawie wyra-

żenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica  

w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr XXXVI/262/2021 w sprawie określe-

nia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawni-

ca, w roku szkolnym 2021/2022.

Uchwała Nr XXXVI/263/2021 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Nowy Targ,

Uchwała Nr XXXVI/264/2021 w sprawie zmian w 

budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021,

Uchwała Nr XXXVI/265/2021 w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Szczawnica.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ)                                                                                       

Podziękowanie !
Pełniąca Obowiązki Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczawnicy dziękuje wszystkim pracow-
nikom ośrodka, którzy zaangażowali się w przekazaniu w dniu 2 
lipca br. mieszkańcom Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek ponad 
14 ton żywności otrzymanej od organizacji partnerskiej Caritas 
w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc żywno-
ściowa dla najbardziej potrzebujących”. Ogółem z pomocy żyw-
nościowej skorzystało 382 osób zamieszkujących Szczawnicę, 
Szlachtową i Jaworki. Wśród wydawanej żywności były 22 pro-
dukty żywnościowe, m.in: szynka drobiowa, szynka wieprzowa, 
pasztet wieprzowy, słodkie bułeczki, chleb tostowy, fasolka po 
bretońsku, groszek z marchewką, filet z makreli, przecier po-
midorowy, cukier, mleko, makaron jajeczny, ryż, olej, buraczki, 
herbatniki, ser żółty, kasza jęczmienna, powidło śliwkowe, płatki 
owsiane, mus jabłkowy oraz miód.

Sprawne i dogodne wydanie żywności nie byłoby możliwe bez 
pomocy Dyrektora Szkoły Centrum Kształcenia i Wychowania 

OHP w Szczawnicy – Jabłonce Pana Jana Jurka, który nieod-
płatnie udostępnił pomieszczenie Szkoły, w którym można było 
bezpiecznie rozładować i wydać  żywność. Dziękuję również 
Komendantowi Straży Miejskiej Panu  Jerzemu Janowiczowi z 
pracownikami za nieocenioną pomoc w sprawnym przebiegu ak-
cji socjalnej. Słowa uznania i podziękowania należą się mieszkań-
com naszej gminy, którzy z własnej inicjatywy, bezinteresownie 
pomagali sąsiadom i znajomym w dostarczeniu artykułów spo-
żywczych do ich domostw.  Dziękuję !  

             Monika Czajka                                       
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Prace trwają... (wodociąg na Jaworkach)

Aktualnie trwają prace w związku z  inwestycją realizowaną 
w ramach zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców w 
sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego 
wodociągu”.

Realizacją zadania zajmuje się Firma Machnik HydroMaster 
z Mochnaczki Wyżnej, która została wyłoniona w drodze prze-
targu.

Inwestycja jest fi-
nansowana z rządowego 
programu - Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
na którą zostało przy-
znane dofinansowanie 
w grudniu 2020 roku. 
W ramach inwestycji 
zostanie rozbudowana 
sieć wodociągowa na 
terenie Jaworek oraz w 

Szlachtowej - Cieśliskach. Pla-
nowany termin zakończenia re-
alizacji to 6 listopad 2021 r.

ZŁOTE  GODYZŁOTE  GODY
W dniu 19 lipca 

2021 r., tradycyjnie, 
jak co roku obchodzi-
liśmy w naszej gminie 
Jubileusze 50-lecia 
Pożycia Małżeńskie-
go. Za zgodność po-
życia małżeńskiego, 
za trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra swych 
rodzin założonych 
przed pół wiekiem, 
za wychowanie dzie-
ci, za noce przy nich 
nieprzespane, za cier-
pienia, łzy, radość, za 
każdy siwy włos na 
ich skroni Jubilaci zo-
stali odznaczeni przez 
Prezydenta RP meda-
lami. 

Słowa uznania pod adresem Jubilatów oraz aktu dekoracji do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza 
Zachwiei, księdza proboszcza Parafii w Szczawnicy Tomasza 
Kudronia, Sekretarza Miasta Tomasza Ciesielki oraz Z-cy kie-
rownika USC Joanny Stychno-Ciesielki. Był 
to najbardziej wzniosły i wzruszający moment 
podczas spotkania jubileuszowego. 

Wśród jubilatów uhonorowanych meda-
lami, którzy ponad pół wieku temu w 1969 i 
1970 roku  stanęli na ślubnym kobiercu, przy-
sięgali sobie wierność i nieskończoną miłość, 
a dziś mieli okazje usłyszeć gratulacje za tak 
pięknie dotrzymane zobowiązania znalazło się  
17 par z terenu Miasta i Gminy Szczawnica.

Państwo Krystyna i Teofil  Botor
Państwo Irena i Michał Ciesielka
Państwo Janina i Władysław Jama

Państwo Maria i Stanisław Ligas
Państwo Anna i Józef Madeja
Państwo Maria i Zbigniew Naglik
Państwo Maria i Jan Ondycz
Państwo Anna i Stanisław Owsianka
Państwo Czesława i Edmund Rogowscy
Państwo Helena i Michał Węglarz
Państwo Stanisława i Stanisław Węglarz
Państwo Maria i Marian Wrzesień
Państwo Danuta i Szczepan Zachwieja
Państwo Janina i Marian Zachwieja

Nieobecnym z uwagi na stan zdrowia Jubilatom Państwu Sta-
nisławie i Janowi Chryc, Wiesławie i Waldemarowi Kubińskim 
oraz Alinie i Marianowi Salamon życzymy dużo zdrowia i pogody 
ducha.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, przy wtórze 
kapeli góralskiej. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i 
życzenia. Za pomyślność i następne 50 lat we dwoje wzniesiono 
toast lampką szampana. Uczestnicy odśpiewali jubilatom chóral-
ne Sto lat.  Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaprosze-
ni przez Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę 
wspomnień. Wspominano przeżyte nie zawsze łatwe lata, pracę 
oraz radość z wychowania dzieci, wnuków i prawnuków.

Wszystkim „Złotym Jubilatom”, życzymy kolejnych lat w 
zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te 
pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzecze-
niem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie 
i w biedzie….
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W czerwcu zakończyliśmy realizację 
projektu Przedszkolaki Cyber Bystrzaki .

Podczas realizacji projektu:
- W Miejskim Przedszkolu Publicznym 

w Szczawnicy przeprowadzono w  sumie 
90 godzin innowacyjnych zajęć z zakresu 
nauki kodowania, wszystkie chętne przed-
szkolaki wzięły udział w projekcie w su-
mie objętych działaniami projektu zostało 
105 dzieciaczków. 

- Wyposażono placówkę przedszkolną w:
* robota dedykowanego do pracy z Inte-

raktywnym Dywanem,

* 6 szt. mini robotów wraz z akcesoria-
mi i kartami do kodowania, 

* klocki edukacyjne dla starszych 
przedszkolaków klocki umożliwiające bu-
dowanie robotów, nie zapomniano o naj-
młodszych przedszkolakach, dla których 
zakupiono klocki edukacyjne wspomagają-
ce rozwój sprawności manualnych, kształ-
towanie umiejętności pracy w zespole.

- Zrealizowano 3 szkolenia dla kadry 
zatrudnionej w Miejskim Przedszkolu Pu-
blicznym, podczas których skupiono się na 
tematyce z zakresu obsługi robota Photon 

i GeniBot. Ostatnie warsztaty przepro-
wadził wykwalifikowany szkoleniowiec 
p.Anna Świć, która zaprezentowała swój 
autorski program „Kodowanie na dywa-
nie”. Realizacja szkoleń pozwoliła rozwi-
nąć  kompetencje cyfrowe i podstawowe 
umiejętności programowania u 10 nauczy-
cielek pracujących w MPP.

Projekt dofinansowany przez Fundację 
BGK w programie „Na dobry początek!”.

Poniżej kilka zdjęć z realizowanych za-
jęć z przedszkolakami. 

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała pomoce edukacyjne do 
nauczania programowania i robotyki.  W sumie do szkół trafiło:

- 24 zestawy - Klocków edukacyjnych dla klas 0-4,
- 24 zestawy – Klocków edukacyjnych  dla klas 4-8 
- 8 sztuk - Mata warsztatowa
- 24 zestawy - Programowalnych robotów wraz z drewnianymi 

puzzlami w zestawie 
- 24 zestawy - Robotów edukacyjnych
Sprzęt został rozdysponowany pomiędzy Szkołą Podstawową 

nr 1 w Szczawnicy oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Szczawni-
cy. Wartość zamówienia 106.790,00 zł brutto. A już od września 
w szkołach rozpocznie się realizacja zajęć z uczniami na nowym 
sprzęcie.

Pomoce zakupiono w ramach realizacji mikroprojektu „Zapro-
gramujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy trans-
granicznej Polsko –Słowackiej”  Program Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Budżet projektu 
56 900,08 € w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
42 322,27 €, Współfinansowanie krajowe 14.577,81 €.
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XIV Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica 

W niedzielę 25 lipca br., na boisku KS Jarmuta odbył się XIV 
Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawni-
ca. Zainaugurowany przez Pana Jacka Śliwińskiego, który wita-
jąc przybyłe drużyny (LZK KS Gorc Ochotnica, GLKS Zyndram 
Łącko, LKS Budowlani Jazowsko, LKS Lubań Tylmanowa, Aka-
demia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec, KS Jarmuta Szczawni-
ca), a także zgromadzonych kibiców i sympatyków piłki nożnej, 
życzył wszystkim wielu sportowych emocji i doskonałej zabawy.

Po przeprowadzeniu losowania par w I półfinale trampkarzy 
drużyna Budowlani Jazowsko zmierzyła się z drużyną Lubań Tyl-
manowa. Po emocjonującym meczu zespół Budowlani Jazowsko 
pokonał zespół Lubań Tylamonwa 3:1 i awansował do finału. 

W II półfinale KS Jarmuta zmierzył się z Akademią Piłkarską 
Wisła Czarny Dunajec pokonując ją 1:0 golem Rafała Borzęckie-
go. W meczu o III miejsce Akademia Piłkarska Wisła Czarny Du-
najec pokonała zespół Lubań Tylmanowa 11:1. Po zakończonych 
rozgrywkach nastąpiła dekoracja trampkarzy, puchar i dyplomy 
wręczył prezes KS Jarmuta. Nagrody otrzymali również najlep-
szy zawodnik kategorii trampkarz Rafał Borzęcki oraz najlepszy 
bramkarz Antoni Śliwa.

Kolejnym, widowiskowym punktem turnieju był mecz se-
niorów. W pierwszym półfinale Zyndram Łącko zmierzył się z 
drużyną Gorc Ochotnica, pokonując drużynę z Ochotnicy 5:1. W 
drugim półfinale drużyna Lubań Tylmanowa zmierzyła się z KS 
Jarmuta przegrywając 0:5. W meczu o III miejsce zmierzyły się 
drużyny Gorc Ochotnica z Lubań Tylamnową, uzyskując wynik 
2:0 dla Ochotnicy. W finale Zyndram Łącko zremisował z KS Jar-
muta, jednak rzuty karne przesądziły o zwycięstwie Jarmuty 4:5.

Laureaci tegorocznej edycji turnieju piłkarskiego - KS Jar-
muta, otrzymali pamiątkowy puchar z rąk Zastępcy Burmistrza 
Szczawnicy – Grzegorza Czai, dyplom oraz symboliczny czek 
na kwotę 1.000,00 zł. Drużyna GLKS Zyndram Łącko, która 
zajęła II miejsce odebrała puchar, dyplom oraz czek na kwo-
tę 600,00 zł natomiast piłkarze z Ochotnicy oprócz pucharu  
i okolicznościowego dyplomu otrzymali czek na kwotę 400,00 zł. 
Z kolei za zajęcie IV miejsca w rozgrywkach, uhonorowany został 
dyplomem pamiątkowym LKS Lubań Tylmanowa.

Oprócz nagrodzonych zwycięskich drużyn, Zastępca Burmi-
strza Szczawnicy wręczył również wyróżnienie dla najlepszego 
bramkarza turnieju, którym został przedstawiciel KS Jarmuta – 
Wiesław Olchawa oraz wyróżnienie dla najlepszego piłkarza tur-
nieju – Damiana Kuci.

Podczas turnieju przeprowadzono loterię fantową, z której do-
chód został przekazany na cele statutowe KS Jarmuta.

W tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w dyscyplinie kajakarstwa Krzysztof Majerczak zajął 
15 miejsce. Dla Szczawnicy to powód do dumny, że Nasz mieszkaniec zdobył tak wspaniałe osiągnięcie. Wy-
trwałość i ciężka praca Krzysztofa jak również motywacja do zdobywania kolejnych zwycięstw na pewno 
jeszcze niejednokrotnie zaowocuje.

Pasja do kajakarstwa i wytrwałość

to kombinacja cech

pomagająca odnieść sukces.

Gratulacje dla Krzysztofa Majerczaka

z okazji osiągniętego wyniku

oraz serdeczne życzenia

przede wszystkim zdrowia,

aby móc kontynuować

swoje sportowe dokonania.

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica
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Pieniny Football Cup 2021
W dniach 31 lipca i 1 sierpnia na boisku Jarmuty, odbyła się 

pierwsza edycja Pieniny Football Cup 2021 pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Mecze rozgrywane były w 
dwóch grupach po cztery zespoły, systemem „każdy z każdym”. 
Podczas rozgrywek wyłoniono najlepszych: strzelca, bramkarza 
oraz MVP turnieju. Drużyny za zajęcie miejsc I-IV otrzymały pa-
miątkowe puchary i dyplomy, natomiast za zajęcie lokat od I do III 
gospodarze turnieju wręczyli również medale. W turnieju udział 
wzięły drużyny: KS Zakopane, Dunajec Nowy Sącz 2010, AP Wi-
sła Czarny Dunajec, Orawa Jabłonka, AP Limanovia, Pcimian-
ka Pcim, Sokół Słopnice oraz Pienińska Akademia Sportowa 
Szczawnica. Wyniki meczy zostały przedstawione na plakacie.

L I P I E C
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Jestem humanistą, 
lubię poznawać ludzi…

Rozmowa z Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie 
Panem dr Tiborem Gerencsérem.

- Kiedy Pan rozpo-
czął swoją misję dyplo-
matyczną i jakie były jej 
początki?

Rozpocząłem pełnić 
moją misję w Krako-
wie w połowie września 
2020r., tuż przed drugą 
falą epidemii korona-
wirusa. To był niełatwy 
czas, ponieważ dla dy-
plomatów najważniej-
szym okresem pracy jest 
jej początek; wtedy, w 
pierwszych miesiącach 
urzędowania, spotkają 
się ze swoimi partne-
rami, najważniejszymi 
osobami w okręgu konsularnym, z prezydentami miast, 
wojewodami, starostami, burmistrzami itd. Natomiast we 
wspomnianym okresie było to bardzo utrudnione, bo już od 
października większa część mojego rejonu działania znaj-
dowała się w czerwonej strefie, a większość urzędów pra-
cowała w systemie zdalnym. Tak więc kontakt z ludźmi był 
znacznie utrudniony. Teraz cieszę się, że gdy sytuacja epide-
miczna jest bardziej stabilna, mogę poznawać coraz więcej 
osób, a także organizować takie świetne imprezy, jak Dni 
Przyjaźni Polsko – Węgierskiej tu w Szczawnicy. Ostatnie 
kilka miesięcy organizowaliśmy także i inne imprezy, które 
wcześniej były niemożliwe do przeprowadzenia ze względu 
na epidemię koronawirusa.

- A jak do tego doszło, że został Pan Konsulem General-
nym?

Choć nie mam korzeni polskich, jestem związany z Pol-
ską już od dobrych kilkunastu lat, gdy poszedłem na polo-
nistykę na Uniwersytet Warszawski, w ramach wymiany 
studenckiej między naszymi krajami. Wcześniej skończy-
łem historię  na Uniwersytecie im. Loranda Eötvösa w Bu-
dapeszcie. Już wtedy bardzo polubiłem Polaków, z którymi 
studiowałem i nie mogłem się doczekać, kiedy pojadę do 
Polski i będę mógł mówić w języku polskim. Każdego dnia 
uczę się języka polskiego (Pan Konsul świetnie mówi po 
polsku! – dop. A.L.). Po skończeniu studiów w Polsce, pra-
cowałem w Warszawie przez dwa i pół roku, w Europejskiej 
Sieci Pamięć Solidarność, czyli organizacji, która pielęgnu-
je wspólną pamięć narodów Europy Środkowej. Następnie 
wróciłem na Węgry, aby dokończyć doktorat i studia dokto-
ranckie. Po ich skończeniu zacząłem pracować na Węgrzech 
w Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie i byłem 
jej dyrektorem w latach 2018 – 2020. To był bardzo owoc-
ny okres dla mnie, ponieważ miałem przyjemność od zera 
zbudować fundację i realizować jej pierwsze projekty. Udało 
nam się w tym czasie m.in. wysłać, w ramach wymiany, dwa 
i pół tysiąca uczniów w wieku gimnazjalnym do Polski. Dla 
tych uczniów, często dzieci żyjących w trudnej sytuacji fi-
nansowej, Polska była pierwszym krajem zagranicznym, w 
którym byli. Te pierwsze spotkania z Polską bardzo dużo im 
dały i mam przekonanie, że staną się równie ważne, jak dla 

mnie. Poznanie Waszego przepięknego kraju w przyszłości 
być może zaowocuje u nich chęcią studiowania polonistyki? 

- Pragniemy Pana jeszcze lepiej poznać. Zdradzi nam 
Pan swój wiek i z jakiego regionu Węgier Pan pochodzi?

Jestem z rocznika1986. A pochodzę z Pápa w komitacie 
Veszprém w zachodnich Węgrzech. Jestem z tego dumny, że 
pochodzę z niewielkiego miasta i sam bardzo lubię odwie-
dzać takie miejsca. W dużych metropoliach panuje wielki 
hałas informacyjny, trudno też jest się skoncentrować. Nato-
miast w mniejszych miejscowościach, czy nawet wioskach, 
łatwiej jest nawiązać kontakt z drugim człowiekiem i wła-
śnie w tych kontaktach jest ogromny potencjał. W Szczawni-
cy już po raz jedenasty obchodzone są Dni Przyjaźni Polsko  
- Węgierskiej, ale moim celem jest, żeby w jak największej 
liczbie miejsc pojawić się z naszą historią, by ich mieszkańcy 
jak najlepiej poznali nas, Węgrów. Wydaje mi się, że mimo 
bariery językowej mamy bardzo podobną mentalność, która 
chyba wywodzi się z podobnego rysu historycznego. Żyjemy 
w Europie Środkowej. I Polska, i Węgry bardzo długo były 
zniewolone. Walczyliśmy też z totalitaryzmami. Wiele nas 
łączy. Cieszę się, że w Szczawnicy czczona jest pamięć Já-
nosa Esterházy’ego, naszego wspólnego bohatera, który jest 
takim wzorem niezłomności i bohaterskiej postawy życio-
wej. Chcemy o tym rozmawiać, opowiadać naszą historię. 
Jesteśmy dumni, podobnie jak Polacy, że żyjemy w państwie 
z 1000-letnią historią. 

- Widzę obrączkę na Pana palcu…
Jestem żonaty, a zdradzę, że moja żona, Dominika, jest 

Polką. Poznaliśmy się przez absolutny przypadek… w Bu-
dapeszcie. 

- A jaki jest Pan prywatnie, co Pana interesuje, jak spędza 
Pan wolny czas?

Bardzo lubię jeździć, podróżować, zwiedzać świat i różne 
historyczne miejsca.  Lubię też rozmawiać i poznawać no-
wych ludzi, co przydaje mi się w pracy dyplomaty.  Ponie-
waż jestem osobą wierzącą, katolikiem, łatwo mi nawiązać 
kontakt z Polakami, dla których religia jest ważną częścią 
polskiej mentalności. Przyjemność sprawia mi też czytanie 
książek, zwłaszcza historycznych. Jestem po prostu huma-
nistą. 

- Powróćmy do Pana pracy, czym  zajmuje się Pan w 
związku z pełnieniem swojej funkcji Konsula Generalnego 
Węgier w Krakowie?

Konsulat Generalny w Krakowie obejmuje swoją opieką 
pięć województw, leżących wzdłuż autostrady A-4, od Wro-
cławia do Rzeszowa oraz województwo świętokrzyskie. To 
ponad 100 000 km2, tj. obszar większy niż same Węgry. Zaj-
mujemy się sprawami węgierskich obywateli, pomagamy w 
rozwiązywaniu problemów, na jakie mogą natrafić w Polsce. 
W ostatnim czasie – koronawirusowym - np. wiąże się to z 
rozwiązywaniem kłopotów na przejściach granicznych. Za-
łatwiamy także w Krakowie urzędowe sprawy węgierskich 
obywateli mieszkających w Polsce, by nie musieli jechać na 
Węgry. Są to sprawy formalne, jak np. przedłużenie ważności 
dowodu osobistego i nadzwyczajne, gdy zdarzy się jakaś kra-
dzież czy wypadek. Wtedy pomagamy. Oprócz tego naszym 
zadaniem jest wspieranie stosunków gospodarczych między 
Polską a Węgrami, z uwagi na to, że teraz prawdopodobnie 
otwiera się nowy rozdział w światowej gospodarce. Można 
spodziewać się, że przedsiębiorcy polscy i węgierscy będą 
zastanawiać się, czy z produkcją, dotychczas realizowaną na 
całym świecie, nie wrócić  do swoich krajów. Musimy im po-
magać, podawać wszelkie informacje, zwłaszcza Węgrom w 
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Polsce. W skrócie  jesteśmy głównie po to, by pomagać na-
szym obywatelom, inwestorom, węgierskim przedsiębiorcom 
i turystom na terenie Waszego kraju.

- A czy kwestie współpracy kulturalnej między naszymi 
narodami też Pana interesują?

Absolutnie tak. W końcu napisałem swoją rozprawę dok-
torską na temat stosunków kulturalnych między Węgrami a 
Polską w okresie międzywojennym. Mam też sporo planów 
i chciałbym je zrealizować, o ile sytuacja pandemiczna na 
to pozwoli. Ostatnio wyremontowaliśmy grób księdza pro-
boszcza w Orawce. Kościół w Orawce jest dla nas bardzo 
ważny, bo znajdują się w nim XVII wieczne freski z wize-
runkami węgierskich świętych – św. Stefana, św. Władysła-
wa, św. Jadwigi. Grobowiec proboszcza był w języku wę-
gierskim, a naszym zadaniem jest pielęgnować węgierskie 
zabytki, pomniki i pamiątki przeszłości, znajdujące się w 
okręWgu konsularnym. Teraz pracujemy nad projektem w 
Łapszach Niżnych w kościele św. Kwiryna, niedaleko stąd. 
Tam wyremontujemy płytę nagrobną  rodziny Jungenfeldów, 
z przełomu XIX i XX wieku. Mamy również podobne pro-
jekty w innych województwach. Chcemy też tworzyć nowe 
rzeczy. Odsłoniliśmy np. w tym roku pomnik Jana Pawła II 
w Krakowie - prezent od narodu węgierskiego dla Polski. 
Chcieliśmy pokazać Polakom, że jesteśmy solidarni z Pol-
ską, z Polakami. O ile sytuacja epidemiczna pozwoli, bę-
dziemy się starali pojawiać w kolejnych miejscowościach i 
spotykać z jak największą liczbą ludzi.

- Pana poprzedniczka, prof. dr hab. Adrienne Körmendy, 
nazywała siebie „przyjaciółką Szczawnicy” i my także da-
rzyliśmy ją naszą przyjaźnią. Czy ma Pan zamiar kontynu-
ować jej dobre relacje z naszym miastem?

Jak najbardziej. To  jest pewne, że tutaj w Szczawnicy, bę-
dziemy bardzo często. To jest naszym wspólnym interesem, 
bo przecież i swój sukces Szczawnica zawdzięcza współ-
pracy Józefa Szalaya z mieszkańcami. To jest zatem idealny 
przykład dobrej współpracy polsko – węgierskiej.

- W mieniu społeczności szczawnickiej życzę Panu 
wszystkiego dobrego na najbliższe lata pracy w naszym 
kraju na stanowisku Konsula Generalnego Węgier w Kra-
kowie. I mam nadzieję, że również stanie się Pan przyja-
cielem Szczawnicy. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Alina Lelito

Gdybym mocarzem był
A wiary bym nie miał
Góry bym nie przeniósł
Gdybym wiarę miał
A bliźniego bym nie widział
Byłbym ślepcem
Gdybym słyszał wołanie Pomocy
A nie pomógł byłbym głuchy
Gdybym prawdy nie głosił
Byłbym niemy
Kiedy usłyszę wołanie
I zobaczę bliźniego
Powiem
Wierzę
Wiarą zrodzoną z wątpliwości
Wiarą co z miłości powstała
Zdolna góry przenieść
Niosąca przebaczenie

 Lipiec 2021  
Sławek Słowik

2 
lipca br. Akcja Katolicka zorganizowała pielgrzymkę 
na Wielki Odpust w Tuchowie. W odpustowej Mszy św, 
wśród innych oddziałów Akcji Katolickiej, wzięła udział 
kilkuosobowa delegacja Oddziału Parafialnego Akcji Ka-

tolickiej w Szczawnicy pod przewodnictwem Aleksandra Majer-
czaka wraz z pocztem sztandarowym.   

EZC
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum PienińskiegoCiekawostki z Muzeum Pienińskiego

Antoni Odyniec
fot. domena publiczna

9.07. odbyła się Droga Krzyżowa na Bryjarkę w 119. rocznicę po-
stawienia tam krzyża. Bardzo dziękujemy tym, którzy wzięli 
w niej udział oraz włączyli się w czytanie rozważań. 

18.07. w Łącku na Cisowym Dziole pod Modynią odbyła się 
Msza Święta w oprawie góralskiej. Swoją obecność zaznaczy-
ła również nasza delegacja ze sztandarem. 

25.07. podczas Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej odbyła się 
uroczysta Msza Święta w intencji  naszych narodów oraz upa-
miętniająca 129 rocznicę konsekracji szczawnickiego kościo-
ła. Po niej nasza delegacja wraz z pocztem sztandarowym zło-
żyła wiązanki pod pomnikiem Józefa Szalaya.

14.08. w sobotę organizujemy  XVII Góralski Festyn Rodzinny i 
prosimy członków Oddziału o czynną pomoc w jego przygo-
towaniu.

Latem roku 1879, w pełni sezonu do szczawnickie-
go kurortu zawitał Antoni Odyniec – przyjaciel Adama 
Mickiewicza, autor Pieśni Filaretów, jeden z ostatnich 
przedstawicieli romantyzmu w Polsce. Bawiąca wów-
czas w Szczawnicy męska płeć ponoć pozwalała nudzić 
się płci pięknej „obliczając tylko ich wiana”. Toteż, kie-
dy przyjechał poeta w zdrojowisku zapanował radosny, 
pełen oczekiwania nastrój. 

Zaraz na jego cześć „panienki szczawnickie” (czyt. 
bawiące w Szczawnicy) wydały ucztę. Wśród biesiad-
niczek grona zasiadł obok poety powieściopisarz Jan 
Chryzostom Zachariasiewicz. Powszechnie było wia-
domo, że od dawna obaj literaci toczyli słowną wojnę, 
nacierając na siebie z pegazów. Ale tamtego lata było 
pokojowo, gdy Odyniec wszedł do sali, płeć piękna po-
witała go, trzymając długi na kilka łokci wieniec z liści 
dębowych i otoczyły go kołem, a młoda poetka, znana 
pod imieniem Hajoty (Helena Janina Pajzderska - pseu-
donim „Hajota”, „Lascaro” ur.1862 w Sandomierzu, zm. 
1927 w Warszawie – polska pisarka, poetka, tłumacz-
ka), wypowiedziała następny wierszyk: 

„Nie wszystkim dano myślą w górę wzlatać, Nie w 
każdej piersi tleją iskry Boże, Ale wybranym wieńce 
sławy splatać I hołd zasłudze nieść — to każdy może. 
Boć i najlichsze ptaszę słońcu śpiewa, I kwiat najbledszy 
kielich dlań otwiera, Za hołd maluczkich słońce się nie 
gniewa, Niemożność dawców chęć nagradza szczera. 
Więc także, wieszczu, chociaż zasłużony Wieniec waw-

rzynów świeci nad twem czołem, Nie wzgardź uplotem 
dębowej korony, Którą tu wszystkie wieńczymy cię 
społem, I proste, szczere słowo powitania Przyjmij od 
młodych mieszkanek Szczawnicy, Nim cześć w imieniu 
całego zebrania Złożąć godniejsi ode mnie rzecznicy”. 

Odyniec rozrzewniony w milczeniu uścisnął rękę 
młodej poetki. Potem nastąpiły toasty. Zdrowie Odyń-
ca wniósł poseł Andrzej Marcin Rydzowski – prawnik, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł do Sej-
mu Krajowego Galicji I (1865–1866), III i IV kadencji 
(1870–1881), oraz Rady Państwa, a Zachariasiewicz 
opowiedział legendę wschodnią: jak to Wielki Allach 
na prośby człowieka, by mu zesłał coś takiego, co by 
przeciw sidłom ducha ciemności go broniło, a do dobre-
go wiodło, co by mu było wskazówką piękna i prawdy, 
stworzył dlań... kobietę. Legenda dalej opowiada, że 
dla obrony kobiety Bóg stworzył poetę. Jakby dla po-
jednania po dawnej wojnie Zachariasiewicz zakończył 
wezwaniem: „Kochajmy się“, ale „kochajcie go piękne 
panie“. Odyniec w odpowiedzi przytoczył właśnie daw-
niej napisany wierszyk: 

Kiedym wchodził w świat, Kto żyw był mi brat; I dla 
wszystkich ogółem Braterską miłość czułem. Lecz skut-
kiem różnych zmian Zmienił się ten mój stan. Wpraw-
dzie czuje, jakem czuł, Tenże uczuć zasób, Tylko, że dla 
braci wpół, Dla sióstr, we dwójnasób. 

Na tym nie koniec. Gdy po licznych innych toastach 
biesiadnicy i biesiadniczki rozeszli się w poetycznym 
uniesieniu — nazajutrz poeta, który wobec panienek 
nigdy nie chciał zostać dłużnym, odpowiedział tym, co 
go wieńczyły następującym wierszem. 

„Do panienek w Szczawnicy”
Podziękowanie za wieniec. 
Nie dla mnie wieńce dębowe,
Choć wy mi one dajecie,
I kto wie, czy na mą głowę 
Ciernia ktoś za to nie splecie?
Bo nuż warszawska krytyka, 
Za sam już wybór tych liści, 
Stalówką ostrą jak pika
Kolnie mnie znowu z zawiści.
Nim więc mię weźmie na zęby,
Choć się ich wcale nie boję,

Sam ja wprzód dla się te dęby
Zmieniam na skromne powoje.
Lecz kwiatek z waszych rączątek,
Życzliwość waszych serduszek,
To mi najmilsza z pamiątek,
To dla mnie jubileuszek!
I prawdę mówiąc, — trzy ćwierci
Wieku składając dowody
Wiernej czci dla was, — przy śmierci
Możem i wart tej nagrody.
Bo choć tuż przy mnie jest drugi,
Co się tem również zaszczyca, 
To przecież nasze zasługi 
Wielka rozgradza różnica. 
Być egoistą, nie sztuka! 
A on co ? pożal się Boże! 
Wciąż jednej dla siebie szuka, 
Tylko że znaleźć nie może. 
Ja zaś wbrew wszelkiej rachubie,
W każdem miejscu, w każdym czasie,
Wszystkie was wielbię i lubię,
Choć żadnej nie żądam dla się.
I tylko dosyć mi na tem,
Że się lubuję tak każdą, 
Jak botanik nowym kwiatem, 
Lub astronom nową gwiazdą. 
Gdy zaś jak wasze zalety 
Wiano też myśl ma oblicza, 
To zawsze tylko, niestety, 
Z racyi Zacharjasiewicza. 
Wszędzie on wchodzi mi w drogę, 
Raz muszę z nim się rozbratać: 
A że go zabić nie mogę, 
Obciąłbym przynajmniej wyswatać. 
Bo niech go czuła opieka 
W domowem gniazdku otuli, 
Musi być od was zdaleka, 
Choćby miał wzdychać tem czulej. 
Która mi z was w tem pomoże, 
Lub w niej ku temu chęć zbadam, 
Wnet hołd osobny jej złożę, 
Jak tu wam wszystkim go składam.
A wszystko odbywało się nie gdzie indziej, jak w sali 

balowej „Malinowa”, bo wszak „Dworca Gościnnego” 
jeszcze nie było!

opr. B.Węglarz

15.08. w Kaplicy na Sewerynówce odbędą się uroczystości od-
pustowe ku czci Matki Boskiej Zielnej.

11.09. w sobotę planujemy zebranie sprawozdawczo- wyborcze, 
które odbędzie się w naszej siedzibie. Szczegółowe informacje 
będą podane w ogłoszeniach i na plakatach.

Składamy serdeczne życzenia sierpniowym Jubilatom i Sole-
nizantom. Życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i radości 
z życia.

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

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Krzysztof Józef Mikołajczyk: 4.07.2021
Iga Stanisława Plewa: 25.07.2021

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Dominika Walczewska – Jacek Szczepaniak: 17.07.2021
Aleksandra Olszewska – Dawid Adamczyk: 17.07.2021
Kinga Jabłocka – Adrian Bogdański: 24.07.2021
Maria Ciesielka – Jakub Dąbrowski: 30.07.2021

Odeszli do wieczności:
Maria Ciesielka, zm. 3.07.2021
Zbigniew Witkowski, zm. 7.07.2021
Kazimiera Maciąga, zm. 9.07.2021
Filomena Krystyniacka, zm. 19.07.2021
Paweł Słowik, zm. 19.07.2021
Dawid Bieszke, zm. 20.07.2021

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjął:
Ignacy Jakub Ossowski: 16.07.2021 Szlachtowa

Odeszli do wieczności:
Marian Antoni Dulak, zm. 7.07.2021  Jaworki
Maksymilian Jan Maj, zm.22.07.2021 Jaworki

Kronika Towarzyska
1 lipca br. nasz rodak – Pan An-

drzej Dziedzina Wiwer - na Zamku 
Królewskim w Warszawie odebrał z 
rąk sekretarza stanu Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu - Pana Ministra Jarosława 
Selina Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Pan Andrzej - poeta, gawędziarz 
i prozaik góralski, jest jednym z 13 
tegorocznych laureatów 46 edycji 
tego prestiżowego wyróżnienia ad-
resowanego do twórców ludowych. 

Jeszcze raz gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia!
Miejski Ośrodek Kultury

9 lipca, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, miała miejsce 
miła uroczystość - gala wieńcząca plebiscyt „Osobowość Roku 2019” Gazety 
Krakowskiej i Dziennika Polskiego. W kategorii „Działalność społeczna i 
charytatywna” na terenie Powiatu Nowotarskiego, otrzymał nominację i 
dzięki oddanym głosom czytelników zwyciężył  - Tomasz Hamerski, prezes 
zarządu Lokalnej Grupy Działania Gorce – Pieniny, zarazem radny powiato-
wy regularnie współpracujący z naszą gazetą.

Gratulujemy wyróżnienia!
Redakcja ZDG

Sprostowanie
W nr 346 naszej gazety z lipca 2021 pojawiła się pomyłka w rubryce 

Wiadomości z Parafii św. Wojciecha w Szczawnicy. Nazwisko Pana Młodego 
w dziale Sakrament Małżeństwa przyjęli zostało zapisane z błędem, jako 
Tomasz Fuda. Poprawne brzmienie nazwiska to Tomasz Fyda.

Za błąd serdecznie przepraszamy, a Państwu Młodym: PP. Tomaszowi Fy-
dzie i Marzenie Kurnycie życzymy długiej i szczęśliwej wspólnej drogi życia.

redakcja
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
XXXIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 29 lipca 

2021 r. w formie hybrydowej stacjonarno-zdalnej. Tym razem sko-
rzystaliśmy z gościnności Związku Euroregion Tatry w Nowym 
Targu, którego siedziba znajduje się przy ul. Sobieskiego 2. 

Pierwszym punktem było sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym, przedstawione przez Starostę 
Krzysztofa Fabera.

Starosta przedstawił następnie rezolucję skierowaną do Metro-
polity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, dotyczącą ustano-
wienia Matki Bożej Ludźmierskiej, Królowej Podhala, patronką 
Powiatu Nowotarskiego. Tą ważną uchwałę radni przyjęli jedno-
głośnie. Ksiądz Jerzy Filek - proboszcz parafii i kustosz sanktu-
arium w Ludźmierzu uczestniczący w obradach wyraził radość 
z przyjętej rezolucji i zapewnił o kontynuacji działań tj. przeka-
zaniu dokumentów do Archidiecezji Krakowskiej, a następnie do 
zatwierdzenia przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów w Watykanie.

Kolejny punkt to kolejna rezolucja. Tym razem w ślad za tra-
gicznymi wydarzeniami w Nowej Białej, w efekcie których, z 
uwagi na ilość zniszczonych budynków, możliwe było zastosowa-
nie szczególnych przepisów umożliwiających maksymalne skró-
cenie niezbędnych procedur administracyjnych, powstał projekt 
rezolucji. Rzecz dotyczy podjęcia działań legislacyjnych, które 
umożliwią każdej osobie poszkodowanej w wyniku działania ży-
wiołu wnioskowanie o udzielenie zgody na odbudowę zniszczone-
go budynku na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych 
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu bez 
konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Wpłynie to na 
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i będzie formą pomocy w 
tym trudnym doświadczeniu życiowym. Rezolucja została skiero-
wana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Par-

lamentarzystów z terenu szeroko rozumianego Podhala. Podjęta 
została jednogłośnie.

Następnie zostało podjętych kilka uchwał dotyczących składów 
osobowych poszczególnych komisji Rady Powiatu. Jest to pokło-
sie zmiany w Zarządzie Powiatu, o której pisałem w zeszłym mie-
siącu. Przypomnę, Piotra Męderaka zastąpił Tomasz Rajca. Tra-
dycyjnie dokonaliśmy również korekt w budżecie na rok bieżący 
i w ślad za tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej naszego 
powiatu.

Kolejne dwie uchwały to zmiany Regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych, prowadzonych przez 
Powiat Nowotarski oraz przyjęcie zasad udzielenia i rozmiaru 
obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.

Następnie przedstawione zostały informacja Komendanta Po-
wiatowego Policji w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego oraz działań podejmowanych przez Komendę 
Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotar-
skiego w 2020 roku oraz informacja Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpie-
czeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 
roku oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na 
terenie powiatu.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-
gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicz-
nej, za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także 
Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu 
terminu w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl. 

Niezaszczepionych nieustannie zachęcam do szczepień prze-
ciw covid-19. Dodam również, że sam jestem od niemal 2 miesię-
cy zaszczepiony w pełni, dwoma dawkami.

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

    Tomasz Hamerski
       Radny Powiatu Nowotarskiego

Tylko miłośćTylko miłość
Jakże często ulegamy złudnym wy-

obrażeniom, że własną pomysłowością, 
zaradnością potrafimy osiągnąć niemal 
wszystko. Wydaje się nam, że życie jest 
wypadkową odpowiednich kombinacji, 
które sprawią, że będzie udane. Tracimy z 
oczu kres i cel ludzkiego działania i życia, 
a pochłania nas staranie o sprawy docze-
sne. Tymczasem to w miłości do Boga i lu-
dzi realizują się nieprzemijające wartości. 
Jak mówi św. Paweł w Hymnie o miłości:

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący” ( 1 Kor 13, 1).
Św. Paweł przestrzega nawet przed do-

brymi czynami, które nie wypływałyby z 
miłości, lecz z jakichkolwiek innych pobu-
dek. Mówi nawet więcej, mianowicie, że 
jeśli dobre czyny człowieka nie pochodzą z 
miłości, nie tylko one same tracą swą war-

tość, ale gubi ją ten, kto je sprawia. Jego 
słowa brzmią twardo: „gdybym nie miał 
miłości, byłbym niczym”. Na nic więc zda-
dzą się największe osiągnięcia w życiu czy 
dary dla innych - jeśli nie będą legitymo-
wały się miłością, sam człowiek nie zdobę-
dzie uznania w oczach Boga. Tym samym, 
także najwspanialsze w oczach ludzi osią-
gnięcia (i to rzeczywiście najlepsze) nie 
zapełnią przed Bogiem pustych ludzkich 
dłoni, jeśli nie będzie im towarzyszyć mi-
łość. Bezwzględnie największym osiągnię-
ciem w życiu jest miłość, chociaż tak wielu 
ludzi jest skłonnych do dowartościowywa-
nia raczej tego, co wymierne i widoczne 
dla oczu. Tak naprawdę to takie widzenie 
spraw jest banalne, krótkowzroczne i błęd-
ne. Jesteśmy bardziej uwikłani w materię, 
niż nam się zdaje. Nawet silna wiara nie 
zastąpi miłości i chociażbym ją zdobył, 
i to razem z najwspanialszymi ludzkimi 
osiągnięciami i dobrami, a zabrakłoby mi 
miłości, „nic bym nie zyskał”. Apostoł wy-
jaśnia, że wówczas stałbym się jak miedź 

brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Miedź 
wydaje pusty dźwięk i choć ludzie robią z 
niej pieniądze, za które kupują różne rze-
czy, jej wartość przez to nie wzrasta, jest 
tylko sprawą umowną - miedź sama z sie-
bie nie jest warta tych rzeczy. Zaś cymbał, 
który brzmi jakąś melodią, sam z siebie 
nie jest w stanie nie tylko wydać żadnego 
dźwięku, ale tym bardziej ułożyć melodii, 
gdyż zupełnie nie zna się na nutach. Temu 
cymbałowi także potrzebny jest człowiek 
- żeby ułożył melodię i żeby zagrał. Ma-
terię podnosi na wyższy poziom człowiek, 
a człowieka jego duch współgrający z Du-
chem Miłości - z Bogiem. Tak więc war-
tość jego czynom nadaje mieszkająca w 
jego duszy miłość i nie tylko czynom, ale 
jego życiu, wreszcie - jemu samemu. Nie 
sądź zatem, że uda ci się „usprawiedliwić” 
przed Bogiem twoimi wielkimi zdobycza-
mi lub czynami. One mało dla Niego zna-
czą - On czeka na miłość... Nie bądź cym-
bałem!

Danuta Mastalska
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NIC NIE TWORZY PRZYSZŁOSCI, TAK JAK MARZENIA!

Trafny wybór dalszej drogi kształcenia, dokonanie oceny sa-
mego siebie i własnych predyspozycji oraz poszukiwanie pomy-
słu na dorosłe życie jest etapem niezwykle trudnym dla każde-
go młodego człowieka. Centrum Kształcenia i Wychowania jest 
placówką opiekuńczo-wychowawczą posiadającą bogate i długo-
letnie doświadczenie w organizacji kształcenia oraz komplekso-
wego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Jest instytucją nowoczesną, posiadającą wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, otwartą na nowatorskie rozwiązania dydaktyczno-
-wychowawcze. Wszystkie działania świadczone przez naszą jed-
nostkę i jednostki rynku pracy są bezpłatne!

Celem naszej jednostki jest zapewnienie młodzieży możliwo-
ści kształcenia i przygotowania zawodowego, realizowanego w 
własnych warsztatach szkoleniowych (a także u pracodawców i 
przedsiębiorców zewnętrznych), całodobowej opieki wychowaw-
czej przez 7 dni w tygodniu oraz korzystania z zakresu usług 
profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych. Realizu-
jemy zadania w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i re-
socjalizacji młodzieży. Działania Centrum ukierunkowane są na 
długofalowy rozwój młodzieży oraz wykształcenie kreatywnych 
i przedsiębiorczych absolwentów. Umożliwiamy uczestnikom 

uzupełnienie wykształcenia ogólnego oraz zdobycie kwalifikacji 
zawodowych, przygotowując ich do aktywnego zachowania na 
ryku pracy. Kształcimy w zawodach: kucharz, mechanik, fryzjer, 
murarz-tynkarz oraz sprzedawca. Naszym celem jako kadry jest 
wspieranie rodzin w procesie przygotowania młodzieży do samo-
dzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych 
poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką 
oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

 Zachęcamy Cię do zapoznania z naszą bogatą ofertą eduka-
cyjną, by zdobyć dobry zawód, rozwijać swoje predyspozycje i 
zadbać o lepszą przyszłość. Ucz się nowocześnie-praktycznie i 
efektywnie w naszej placówce. Więcej szczegółowych informacji 
na naszej stronie: 

www.ckiw-szczawnica.ohp.pl
PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ, NIE JUTRO!

Wymiana polsko-litewska w Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce

„Dobre wspomnienia to takie, które na sama myśl o nich
wywołują uśmiech na twarzy”

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczaw-
nicy- Jabłonce od 27 czerwca br. brała udział w wymianie między-
narodowej realizowanej w ramach programu ERASMUS+. Hasło 
„Patrząc w przyszłość” było tematem przewodnim wymiany.

Projekt realizowany był wspólnie z litewskim partnerem „Viesoji 
istaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla”. Tematem prze-
wodnim wymiany było poszukiwanie przez młodzież informacji na 
temat wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie oraz roz-
wój kreatywności. Wymiana realizowana była w terminie 27 czerw-
ca do 3 lipca br. Uczestniczyło w niej 30 uczestników. Głównym 
celem projektu było włączenie społeczne młodzieży pochodzącej z 
marginalizowanych środowisk, promowanie różnorodności dialogu 
zarówno międzykulturowego oraz międzypokoleniowego wraz z 
wspólnymi wartościami takimi jak: wolność, tolerancja i poszano-
wanie praw człowieka.

W ramach projektu młodzież zaplanowała, m.in. gry terenowe 
i integracyjne, warsztaty pod hasłem „Jaki wpływ na nasze życie 
mają nowe technologie?”, animacje językowe, warsztaty w Pieniń-
skim Parku Narodowym, wycieczki górskie i rowerowe oraz wizytę  
w Krakowie. Program wymiany był bardzo atrakcyjny, a młodzież 
nie narzekała na nudę. Podczas tygodniowego pobytu uczestni-
cy wymiany nawiązali nowe znajomości i mieli okazję aktywnie 
spędzić wolny czas. 
Pierwszy dzień wy-
miany upłynął na za-
poznaniu i integracji. 
Natomiast drugi dzień 
spędziliśmy wspólnie 
na Spływie Dunajcem. 
Jednym z elementów 

wymiany było zorganizowanie przez młodych ludzi gry tereno-
wej pn. „Poznajemy piękno Pienin”, zajęcia odbyły się właśnie na 
tratwach podczas Spływu Dunajcem. Uczestnicy wymiany mieli 
możliwość kontaktu z miejscową ludnością, poznali także charak-
terystyczne miejsca Pienińskiego Parku Narodowego. Trzeci dzień 
wymiany polsko- litewskiej był bardzo aktywny i pełen atrakcji za-
równo dla naszych gości, jak i dla nas. Uczestniczyliśmy wspólnie 
w zajęciach edukacyjnych Pienińskiego Parku Narodowego. Wraz 
z przewodnikami ruszyliśmy na Czertezik i Czerteź. Dla naszych 
gości, którzy u siebie nie mają gór, zdobycie tych szczytów było 
prawdziwym wyzwaniem. Po wspólnym obiedzie udaliśmy się 
do Kluszkowiec, nad Jezioro Czorsztyńskie. Tam czekały na nas 
rowery i  ruszyliśmy przepiękną trasą Velo Dunajec. W przerwie 
oczywiście była okazja popływać w Jeziorze Czorsztyńskim. To 
był aktywny i pełen wrażeń dzień. W kolejnych dniach uczestnicy 
wymiany udali się na dwudniową wizytę do Krakowa. Odwiedzi-
li Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Ogród Botaniczny 
UJ, krakowski Rynek oraz kino 7d. To był aktywny dzień pełen 
przygód. 2 lipca br. oficjalnie pożegnał naszych gości Dyrektor 
Centrum, pan Jan Jurek, który podziękował wszystkim uczestni-
kom za udział w projekcie. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i małe 
upominki. Po pożegnaniu był czas na wspólne zdjęcia i rozmowy. 
Popołudniową porą cała grupa wybrała się na spacer po mieście. 

Dziękujemy wszystkim za udział w tym znakomitym przedsię-
wzięciu oraz wszystkim, tym którzy włożyli wiele wysiłku i pracy, 
by wymiana polsko- litewska się udała. Ten tydzień, choć bardzo 
napięty i aktywny będziemy mile wspominać! 3 lipca dobiegła 
końca wizyta naszych gości z Litwy, którzy musieli już wracać do 

siebie. Byli zachwy-
ceni naszym pięknym 
krajem i obiecali, że 
na pewno jeszcze tutaj 
wrócą.

Op. Kierownik 
Internatu
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Perłowy JubileuszPerłowy Jubileusz
W dniu 18 lipca 2021 r. w Jazz Bar Szczaw-

nica odbyła się promocja jubileuszowych 
„Prac Pienińskich” nr 30.  Gości, wśród któ-
rych znaleźli się autorzy tekstów i sympaty-
cy rocznika, przywitał serdecznie prezes OP 
PTTK Marek Misztal, a następnie zaprosił 
redaktora naczelnego „PP” - Ryszarda M. Re-

miszewskiego o przedstawienie 30.letniej historii wydawnictwa i 
zawartości ostatniego numeru. Redaktor wspomniał o ogromnej 
roli Edwarda Moskały – działacza turystycznego, m.in. założy-
ciela Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej PTTK i inicjatora bu-
dowy bacówek- schronisk PTTK, który mu doradził, by pierwsze 
„PP” wydawać jako materiały szkoleniowe dla PTTK. Tak udało 
się ominąć cenzurę. R. Remiszewski pokazał pierwsze, bardzo 
skromne objętościowo numery „Prac” oraz ostatni, choć wydany 
w czasie pandemii koronawirusa, całkiem słusznych rozmiarów. 
Następnie Naczelny pokrótce zaprezentował zawartość 30. nr, 
skupiając się zwłaszcza na jego I rozdziale – Rozprawach i ko-
munikatach, a wspominając o innych, co ciekawszych tekstach z 
dalszych działów. 

Drugim, równie interesującym punktem spotkania jubileuszo-
wego było slajdowisko pt. „Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy 
do Kanady”, które przedstawili Arkadiusz Winiatorski i Ola Sy-
nowiec. Arkadiusz Winiatorski – edukator filmowy, organizator 
wydarzeń kulturalnych i autor artykułów podróżniczych, po za-
kończeniu olimpiady w Rio de Janeiro, przy której pracował jako 
wolontariusz, pozostał w Ameryce Południowej. 

Po jej przejechaniu autostopem, postanowił kontynuować swoją 
wyprawę, tym razem pieszo. W ten sposób przemierzył Amerykę 
Centralną od Panamy do Kanady w Ameryce Północnej, pchając 
swój bagaż na… dziecięcym wózku o wzmocnionych oponach i 
dodatkowo w każdym z krajów Ameryki Środkowej, zdobywając 
jego najwyższy szczyt. W Meksyku poznał miłość swego życia, 
Olę Synowiec – dziennikarkę, blogerkę, od 2011r. mieszkającą w 
Meksyku, także autorkę przewodników po tym kraju, która dołą-
czyła do jego eskapady. 

Para barwnie opowiadała o swoich przygodach, wspaniałych 
spotkaniach z miejscową ludnością, trudnościach i słabościach, 
które musieli pokonać idąc przez pustynie, ruchliwe metropolie 
USA, czy dzikie zakątki świata oraz o poznaniu siebie i swoich 
możliwości. Cała podróż trwała ponad półtora roku, przebiegała 
przez dziewięć krajów i wymagała zużycia dziewiętnastu par bu-
tów! Podróżnikowi udało się przejść blisko 12 tysięcy km, a jego 

partnerce – 7 tys. km. 
W Kanadzie spełnili jeszcze jedno swoje marzenie i - tym ra-

zem - autostopem dotarli do koła podbiegunowego. Ich wyczyn 
zasłużył na tytuł Podróży Roku Nationale Geographic Travel 
2020 oraz na Nagrodę im. Tony Halika 2020. 

W najbliższych planach podróżników, jeszcze w tym roku, 
pozostaje obejście całej Polski wzdłuż jej granic, wraz z zachę-
ceniem do towarzyszenia im na poszczególnych etapach jak naj-
większej ilości zainteresowanych osób.

Organizatorem spotkania promocyjnego był szczawnicki od-
dział PTTK.

Alina Lelito
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Prace Pienińskie po raz 30.Prace Pienińskie po raz 30.
Mimo trudnej sytuacji związanej z 

epidemią koronawirusa, lockdownami 
i  długotrwałymi obostrzeniami, udało 
się redaktorowi naczelnemu, Ryszardo-
wi M. Remiszewskiemu doprowadzić 
do wydania jubileuszowego, - 30 tomu 
„Prac Pienińskich”  - rocznika Pieniń-
skiego Ośrodka Historii Turystyki Gór-
skiej za 2020rok.

 Pan Redaktor we Wstępie podsumo-
wuje swoje problemy związane z dokoń-
czeniem dzieła: Już poprzedni tom 29 
wydawał się uboższy i zapowiadał kło-
poty jubileuszowe, ale nikt się nie spodziewał, że nadejdą tak  trud-
ne czasy. Tom 30 jest zatem wydany w stanie kryzysu i biorąc go 
do ręki cieszymy się, że go mamy, nie daliśmy się ogólnej tendencji 
ubożenia w każdej dziedzinie życia i przede wszystkim świętujemy 
radośnie, że ukazujemy się od 30 lat!

A jest się z czego cieszyć! Wydawnictwo zawiera wiele bardzo 
interesujących artykułów, referatów i komunikatów o bardzo róż-
norodnej treści.

Część I – Rozprawy i komunikaty otwiera tekst Tomasza Kowali-
ka poświęcony Edwardowi „Bacy” Moskale – polskiemu działaczo-
wi turystyki, założycielowi Centralnego Archiwum Turystyki  Gór-
skiej i inicjatorowi Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 
w Krakowie, lokalnych ośrodków, w tym Ośrodka w Pieninach, 
autorowi licznych przewodników, map i panoram oraz twórcy gór-
skich schronisk, m.in. Schroniska PTTK na Bereśniku w Szczawni-
cy. O „Leszczynie – drzewie nieugiętym” pisze prof. Ludwik Frey z 
Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Wśród wielu informacji ściśle 
przyrodniczych, w treści odnaleźć można ciekawostki dotyczące 
zastosowania leczniczego, symboliki drzewa i jego niezwykłych 
właściwości. Krzysztof Miraj z Instytutu Technicznego Podhalań-
skiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu tym razem 
pochyla się nad „Problemami regionalizacji Pienin”. Wyodrębnia je 
geograficznie jako pasmo górskie Zachodnich Karpat, geologicznie 
jako Pieniński Pas Skałkowy, hydrograficznie jako Zlewnię Dunaj-
ca w Pieninach z jego małymi potokami, etnograficznie jako obszar 
zamieszkany przez Górali Pienińskich i na koniec dokonuje admi-
nistracyjnego podziału Ziemi Pienińskiej. A wszystko opatrzone 
zostało stosownymi mapkami. Z dużym zainteresowaniem czyta 
się tekst Justyny Cząstki – Kłapyty z Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego w Krakowie pt. „Kosmogonia jako źródło interpretacji 
niektórych toponimów i hydronimów Tatr – próba nowego ujęcia”. 
Jak dowodzi autorka, wiele nazw miejsc i wód w Tatrach ma swój 
związek z dawnymi wierzeniami, a sam artykuł powstał jako wy-
nik trwających od kilku lat badań autorki nad genezą najstarszych 
toponimów tatrzańskich.

Co jeszcze można znaleźć na kartach 30. Tomu „Prac Pieniń-
skich”? M.in. „Opisy Pienin na łamach warszawskiego >>Tygodni-
ka Ilustrowanego<< z lat 1859 – 1870, z licznymi odnośnikami do 
Szczawnicy (Tomasz Gałwiaczek, IPN Delegatura w Opolu), dwa 
archeologiczne materiały: „Badania Pienińskiej Misji Archeolo-
gicznej w latach 2018-2020 w Pieninach” (Daniel Gazda, Fundacja 
Ureusz Warszawa, Paweł Kocańda Instytut Archeologii Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego), „Formę narzędziową z wczesnej epoki brązu 
(?) z miejscowości Batizovce okr. Poprad (Maciej Wawrzczak In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN, W-wa, Marian Sojak Arche-
ologicky ustav SAV – OZV Spis, Spisska Nova Ves), ciąg dalszy 
serii o kościołach Zamagurza spiskiego, tym razem w Lechnicy 
i Rekowie oraz w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie 

(prof. Andrzej Skorupa) oraz artykuł na temat „Sypańców – feno-
menu kultury materialnej Spisza (Beata Szkaradzińska). Zainte-
resowanych osobą prof. Maksymiliana Tytusa Hubnera, pioniera i 
profesora Politechniki Gdańskiej, urodzonego w Krościenku n.D 
usatysfakcjonuje wspomnienie autorstwa Macieja Kijowskiego z 
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, a mi-
łośników muzyki – wywiad red. naczelnego „PP”  „Walcząc o mu-
zykę czyli Barokowe Eksploracje w czasach zarazy” -  z Agnieszką 
Żarską – pomysłodawczynią festiwalu organizowanego oddolnie 
przez stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny, i jego dyrekto-
rem artystycznym. Na koniec I działu tekst „O Ochronie przyrody 
w polskiej części Tatr” i o szczególnych zasługach w tej dziedzi-
nie hr. Władysława Zamojskiego, który nabył zdewastowane dobra 
zakopiańskie, w tym lasy tatrzańskie,  pisze Jerzy M. Roszkowski 
(Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków).

W kolejnych działach dużo tematyki orawsko – spiskiej, tak-
że ciekawostki pienińskie z Czorsztyna i Krościenka n.D., flisac-
kie i nie tylko. Znajdzie się coś także dla tych, którym Szczaw-
nica jest specjalnie bliska; przypomnienie skoczni narciarskiej w 
Malinowie, wspomnienie jubileuszowych X Dni Przyjaźni Polsko 
– Węgierskiej i ostatniej przedpandemicznej wystawy w Muzeum 
Pienińskim – Ewy Polak – Trajdos i Mariana Romualda Polaka, 
informacje o …szczawnickim celebrycie z rogami, o nowych wy-
dawnictwach oraz poezja Krystyny Aleksander, Sławka Słowika, 
Marii Barbary Styk, Jakuba Żmidzińskiego, Kazimierza Majercza-
ka i Zofii Łukasz.

Jedynym sposobem, żeby poznać zawartość całych „Prac Pie-
nińskich” tom 30, jest osobiste sięgnięcie do nich i znalezienie cze-
goś dla siebie. Na pewno nikt się nie rozczaruje!

Wydawcą „Prac Pienińskich” jest Polskie Towarzystwo Tury-
styczno – Krajoznawcze Oddział Pieniński w Szczawnicy i Polskie 
Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich w Sromowcach Niżnych.

Alina Lelito

9 lipca do Szczawnicy dotarła mobilna, multimedialna es-
trada 28. Festiwalu Święto Dzieci Gór organizowanego 
przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 

Sączu, Instytucję Kultury Województwa Małopolskiego.
 Na Placu Dietla, w centrum Uzdrowiska Szczawnica stanął 

telebim, na którym wyświetlony został program „The Best of 
Święto Dzieci Gór 2021”. Zaprezentowały się w nim trzy ze-
społy: „St. Glorias School Cultural Troup” z Lagos w Nigerii, 
w swoich narodowych tańcach i zabawach wykonywanych przy 
akompaniamencie bębnów oraz dwa polskie zespoły- „Doli-
na Słomki „ze Stronia i „Krakowiaczek” z Grójca w pokazie 
dziecięcych zabaw, wyliczanek i tańców. O działalności zespo-
łów opowiadali Andrzej Trebunia Tutka i Józef Broda. W tym 
roku, ze względu na sytuację pandemiczną, goście z zagranicy 
uczestniczyli w Festiwalu jedynie zdalnie, poprzez przesłanie 
nagrań swoich programów.

Ważne, że idea Festiwalu – spotkań dzieci z różnych regio-
nów świata, poprzez zabawę, taniec i śpiew -  została podtrzy-
mana.

 Obyśmy w 
następnych la-
tach mogli oglą-
dać występy 
młodych uczest-
ników Festiwalu 
Święto Dzieci 
Gór – na żywo.

A.L.
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1 kwietnia 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy PER-
ŁA w Szczawnicy rozpoczął realizację trzyletniego projektu  pod 
nazwą W ZGODZIE Z PORAMI ROKU. Projekt dofinanso-
wany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i dotyczy prowadzenia ciągłej rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w ŚDS w Szczawnicy. Całkowity koszt 
pierwszego roku realizacji projektu wynosi 363366,00 z czego 
345197,70 złotych to wysokość dofinansowania z PFRON. Projekt 
ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 
poprzez naukę, rozwijanie i podtrzymywanie niezbędnych umiejęt-
ności, prowadzenie zdrowego stylu życia, budowanie pozytywne-
go obrazu własnej osoby, propagowanie życia w zgodzie z porami 
roku. Działania prowadzone są w formie warsztatów (zajęcia gru-
powe) i zajęć indywidualnych. Spośród uczestników ŚDS „PER-
ŁA” zrekrutowano 24 Beneficjentów. Uczestniczą oni w warszta-
tach botanicznych, 
warsztatach zdro-
wego stylu życia 
oraz w warsztatach 
piekarniczych. Te 
ostatnie, z uwagi na 
obostrzenia wyni-
kające z pandemii, 
zostały czasowo 
zastąpione warsz-
tatami fotograficz-
nymi.  Beneficjenci 
projektu zapozna-
li się z podziałem fotografii ze względu na tematykę. Podczas 
warsztatów skupili się nad fotografią związaną tematycznie  
z człowiekiem – fotografia rodzinna, portretowa, ślubna, autopor-
tret-selfie. Ponadto podczas wyjść w plener Beneficjenci nabywali 

umiejętność patrzenia na otaczający Ich świat przez obiektyw aparatu 
fotograficznego. Uczestniczyli w zgrywaniu wykonanych przez sie-
bie zdjęć na komputer, w czynnościach związanych z obróbką tych 
zdjęć a także w przygotowywaniu fotorelacji z każdego dnia, które 
umieszczane są na portalu społecznościowym Facebook. 

Warsztaty botaniczne to czas zgłębiania tajników związanych z 
sianiem trawy oraz innych roślin, z ich  wzrostem oraz pielęgnacją, 
produkcją kosmetyków, przetworów i innymi możliwościami wy-
korzystywania roślin rosnących wokół nas. Podczas zajęć Benefi-
cjenci samodzielnie zbierali dary natury oraz przetwarzali je na sy-
ropy (syrop z mniszka lekarskiego i czarnego bzu), suszyli zebrane 
zioła i kwiaty, wykonali pesto z pokrzywy a także olej bazyliowy.

Warsztaty zdrowego stylu życia mają na celu kształtowanie 
nawyków higieny osobistej i otoczenia,  wyrabianie nawyków 
zdrowego trybu życia oraz motywowanie do aktywnego spędza-
nia czasu. Warsztaty prowadzone są w formie zajęć grupowych i 
indywidualnych. 

Te ostatnie dedykowane są do Beneficjentów z dysfunkcjami 
ruchowymi lub beneficjentów, którzy potrzebują indywidualnej 
pomocy do wykonania danych aktywności ruchowych. Z kolei 
zajęcia grupowe przeznaczone są  dla beneficjentów sprawnych 
ruchowo, którzy są w stanie samodzielnie wykonać polecenia re-
habilitanta dotyczące aktywności ruchowych.

Zgodnie z założeniami projektu każdy kwartał zakończony 
jest podsumowaniem pracy Beneficjentów w poszczególnych 
warsztatach. Dlatego też na przełomie czerwca i lipca odbyły się 
wewnętrzne imprezy prezentujące efekty trzymiesięcznych zajęć 
w warsztatach botanicznych, zdrowego stylu życia oraz fotogra-
ficznych. Z uwagi na pandemię w miejsce osobistego przybycia 
do PERŁY zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  na profilu ŚDS 
PERŁA na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Kierownik ŚDS Perła
Agata Zachwieja
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W dniach 16.06.2021 do 
14.07.2021 dzięki  dotacji przy-
znanej przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica  realizowany 
był projekt z Obszaru 4 „ Działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych” 
pod nazwą „ Przejażdżki konne dla 
uczestników WTZ „ PERŁA” w 
Szczawnicy”. Zajęcia z jazdy kon-
nej odbywały się w Stadninie Koni 
„ RAJD” w Jaworkach. 

Przejażdżki konne pozwoliły naszym uczestnikom poprawić 
sprawność  fizyczną, przełamać bariery psychiczne, społeczne, 
osobiste. Taka forma rehabilitacji poza terenem placówki pozwala 
na przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnospraw-
nych i ukazuje jedną z wielu form możliwości spędzania czasu 
wolnego. Poprzez takie zajęcia  osoby niepełnosprawne odczuwa-
ją poprawę poczucia własnej wartości, są bardziej zmotywowani 
do pracy skierowanej na pokonywaniu choroby i  wynikających z 
niej  ograniczeń. Podczas przejażdżek konnych nastąpiła stymu-
lacja uwagi, myślenia, pamięci oraz nabycie i rozwijanie nowych 
umiejętności. Czas spędzony w grupie rówieśników pozwolił na 
kształtowanie pozytywnych relacji społecznych. Osoby niepełno-
sprawne zadeklarowały, że częściej będą korzystały z takiej formy 
aktywności.

Kierownik WTZ Perła
Wiesława Sajdak Tokarczyk

Projekty w PSONI Koło w Szczawnicy

W lutym 2020 roku PSONI Koło w Szczawnicy złożyło wnio-
sek o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w ramach  „Pro-
gramu Wyrównywania różnic między regionami III”. Złożony 
wniosek obejmował 3 obszary D,B,F. Umowy na poszczególne 
zadania zostały podpisane w ostatnim kwartale 2020 r. 

 Obszar  D – dotyczył zakupu nowego busa 17 osobowego 
specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwa-
lidzkich. Całkowity koszt zakupu  auta  wyniósł 243 540,00 zł. Z 
czego: 132 000,00 zł. Dofinansował PFRON, kwotę 88 000,00 zł. 
Fundacja Pod Niebem Pienin (która od 2018 roku wspiera stowa-
rzyszenie w różnych działaniach), natomiast 23 540,00 zł PSONI 
Koło w Szczawnicy .

Obszar B- dotyczył likwidacji barier w placówkach edukacyj-
nych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poru-
szania się i komunikowania. W ramach tego obszaru wykonano 
wymianę podłóg w budynku OREW Krościenko nad Dunajcem 
oraz w Oddziale zamiejscowym OREW w budynku w Ochotnicy 
Dolnej. Koszt remontu wyniósł 24 090,00 z czego dofinansowanie 
z PFRON wyniosło 65%. Wkład własny PSONI Koło w Szczaw-
nicy 8 431,50zł. 

 Obszar F- dotyczył remontu pomieszczeń istniejącego Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „PERŁA” w Szczawnicy. Koszt remontu 
wyniósł 132 540,00 zł z czego dofinansowanie z PFRON  wynio-
sło 80%. W ramach tego obszaru wymieniono podłogi we wszyst-
kich salach WTZ, pomalowano sale i korytarze, wymieniono sta-
re meble na nowe, wykonano nową zabudowę szatni, wymieniono 
barierki na korytarzu, wymieniono drzwi we wszystkich pomiesz-
czeniach, wykonano całkowity remont łazienki oraz zakupiono 
zmywarko – wyparzarkę do pracowni gospodarstwa domowego, 
a także maszynę hafciarkę i ploter tnący do pracowni haftu - szy-
cia. Koszt remontu 132 540,00zł z czego dofinansowanie PFRON 
wyniosło 106 032,00zł. Natomiast wkład własny PSONI Koło w 
Szczawnicy 26 508,00 zł. z darowizn i 1%.  

Wszystkie te zadania zostały zrealizowane do końca lipca 
2021r. Koszt pozyskanych środków w ramach „ Programu wy-
równywania różnic między regionami III” wyniósł 253 690,50 zł. 
Z czego wkład własny stowarzyszenia  i z  innych źródeł wyniósł 
146 479,50 zł. Całkowity koszt wyniósł 400 170,00 zł.

Remont pomieszczeń zarówno w placówkach OREW w Kro-
ścienku n/D i OREW Ochotnica Dolna a także w WTZ „ PERŁA” 
w Szczawnicy wpłynął znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa, 
poprawę estetyki i warunków do prowadzenia zajęć z rehabilitacji 
społeczno – zawodowej. Zakup busa przyczynił się do poprawy 
komfortu przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich bezpieczeń-
stwa.

Janina Zachwieja
Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Szczawnicy
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Jadą wozy kolorowe... w Europie
 Wielu z nas pamięta czasy, kiedy samochody na drogach 

naszego kraju i naszego miasta, były rzadkością, a na kupno 
własnego trzeba było czekać latami. Dziś samochody są ogólnie 

dostępne i nieraz narzekamy, że jest ich nawet za dużo na naszych drogach. Jednak 
obecnie, nie wyobrażamy sobie codziennego życia bez nich; dostarczają nam nie-
zbędnego transportu, ułatwiają pracę, pozwalają nam swobodnie przemieszczać się w 
razie jakiejkolwiek potrzeby, a także w czasie wakacyjnych podróży. Z sentymentem 
pamiętam, kiedy to przed laty przylatywałam do Polski z Ameryki Północnej, gdzie 
zamieszkuję, a mój Tata, lub zaprzyjaźniony sąsiad, przyjeżdżali po mnie na lotni-
sko. Z utęsknieniem wypatrywałam znanego mi samochodu; czasem była to Škoda, czasem 
Mercedes lub Fiat, bywały też inne, ale wszystkie te auta były firm europejskich. Ich historia, 
którą po krótce dziś opiszę, sięga ponad 200 lat. Już w XIX wieku powstały pierwsze firmy 
samochodowe w Europie, niektóre z nich przetrwały próbę czasu. 

Francuski inżynier, Nicolas Joseph Cugnot, skonstruował pierwszy samobieżny 
pojazd do przewozu osób i towarów w 1765 roku. Był to pojazd o napędzie parowym 
i miał być używany przez armię francuską, jako ciągnik artyleryjski. Rozwijał pred-
kość 3,6 km/h i już po 20 minutach jazdy wymagał przerwy, aby wyprodukować 
parę wodną, konieczną do dalszej jazdy. W roku 1808, powstał pierwszy samochód 
z silnikiem spalinowym, zasilanym wodorem, natomiast pierwszy silnik o spalaniu 
wewnętrznym, został skonstruowany w 1860 przez belgijskiego wynalazcę Étienne’a 
Lenoir. W krótce potem, w 1876 roku, niemiecki wynalazca Nokolaus Otto, 
opatentował pierwszy silnik czterosuwowy. Te i kolejne innowacje doprowa-
dziły do powstania w Europie pierwszych firm motoryzacyjnych.

Jedną z najstarszych fabryk samochodowych w Europie jest Fabbrica Italiana Au-
tomobil Torino, czyli włoska fabryka samochodów w Turynie, produkująca samochody 
znane powszechnie jako FIAT. Pierwszy samochód Fiata powstał w 1899 roku i w tym 
samym roku została założona firma. Giovenni Agnelli, jeden z członków zarządu, 
kierowca i innowator, a od 1901 roku dyrektor zarządzający firmą, wierzył, że Fiat 
odniesie duży sukces. W 1902 roku sam reprezentował swoją fabrykę w wyścigach sa-
mochodowych Italian Car Tour, które wygrał ustanawiając ówczesny rekord. W 1904 
roku powstało pierwsze logo Fiata w kształcie owalu z niebieskim tłem. Produkcja 
samochodów Fiata rozszerzyła się do 1149 samochodów w 1906 roku, a rozwój firmy 
sprawił, że Fiat dotarł też na rynek Stanów Zjednoczonych. W roku 1908 powstała 
w USA Fiat Automobile Company, której samochody były postrzegane w USA jako 
pojazdy luksusowe, jak na tamte czasy. Fiat produkował również inne pojazdy, w tym 
ciężarówki, tramwaje i pojazdy użytkowe oraz silniki okrętowe, a w czasie wojny brał 
udział w produkcji broni. Obecnie Fiat jest właścicielem firmy Chrysler, o której historii 
pisałam w poprzednim miesiącu.  

W tym samym czasie, kiedy we Włoszech Fiat rozwijał swoja działalność, we 
Francji, bracia  Louis, Marcel i Fernand Renault, założyli w 1899 roku firmę Société 
Renault Frères. Louis, inżynier, projektował prototypy, a jego bracia zajmowali się 
biznesem. Louis sprzedał swój pierwszy samochód przyjacielowi rodziny już w 1898 
roku. Firma Renault zaczęła samodzielnie produkować własne silniki w 1903 roku i 
koncentrowała się na budowie ciężarówek, autobusów i pojazdów użytkowych. Pod-
czas pierwszej wojny światowej firma ta produkowała silniki do samolotów wojsko-
wych oraz amunicję, później produkowała także maszyny rolnicze i przemysłowe, 
cały czas kontynuując produkcję samochodów.

Škoda Auto została założona w 1905 roku, przez Václava Laurina i Václava Kle-
menta. Swój pierwszy samochód wyprodukowali oni dziesięć lat po założeniu firmy 
produkującej rowery i motocykle, w 1895 roku w Mladá Boleslav w Królestwie Czech. 
Od momentu rozpoczęcia produkcji samochodów w 1905 roku, firma szybko urosła 
do rangi największego producenta samochodów w całych Austro-Węgrzech. 

W 1889 roku w Niemczech, Gottlieb Daimler oraz jego partner biznesowy Wilhelm 
Maybach, skonstruowali 
swój pierwszy samochód, 
Stahlradwagen, czyli 
„samochód ze stalowymi 
kołami”. Poprzednio, w 
1886 roku, umieścili oni 
silnik własnej produkcji w 
powozie konnym innego 
producenta, zatem pojazd 
ten nie został uznany 
za samochód. Daimler i 

Maybach nie byli w stanie wyprodukować swojego nowego samochodu w Niemczech, 
uzyskali jednak licencję na produkcję we Francji i zaprezentowali pierwszy Stahlrad-
wagen na wystawie w Paryżu w 1889 roku. W następnym roku założyli firmę Daimler 
Motoren Gesellschaft (DMG), produkującą silniki, a swój pierwszy samochód sprzedali 
w 1892 roku.

Słynna niemiecka marka samochodowa Mercedes-Benz, została oficjalnie założo-
na dopiero w 1926 roku, z połączenia wcześniej istniejacych firm Daimler Motoren 
Gesellschaft oraz Benz & Companie Rheinische Gasmotoren-Fabrik. Ta druga, zało-
żona przez Karla Benza, Maxa Rose i Friedricha Wilhelma Eßlingera, powstała w 
1883 roku. Początkowo produkowała ona maszyny przemysłowe oraz silniki gazowe, 
jednak Benz postanowił skupić się na swojej prawdziwej pasji, na samochodach, które 
nazwał  „powozami bezkonnymi”. To właśnie Benz, w 1886 roku, wyprodukował 
pierwszy w świecie samochód napędzany benzyną i zaprezentował go publiczności w 
Mannheim w Niemczech jako Benz Patent-Motorwagen, uznawany za pierwszy „ofi-
cjalny” samochód. Benz opracował dwusuwowy silnik benzynowy już w 1873 roku 
i spędził następną dekadę na projektowaniu i konstrukcji pojazdu silnikowego. W 
latach 1886-1893 Benz wyprodukował około 25 samochodów patentowych. Firma 
motoryzacyjna Daimler miała na początku swojego istnienia ważnego partnera, Emi-
la Jellinka, który miał córkę o imieniu Mercedes. Jellinek brał udział w wyścigach 
samochodowych pod pseudonimem Mercedes, używając samochodów Daimler, a 
później współpracował przy wprowadzeniu na rynek modelu Daimler-Mercedes. Ten 
samochód okazał się bardzo udany, co doprowadziło do przyjęcia przez firmę nazwy 
Mercedes jako jej marki.

Popularnie znana jako Opel, ta niemiecka firma samochodowa została założona 
przez Adama Opla w 1862 roku w Rüsselsheim am Main, jako producent maszyn 
do szycia, w 1886 roku rozpoczęła produkcję rowerów, a swój pierwszy samochód 
wyprodukowała w 1899 roku. Opel oficjalnie zadebiutował jako samochód na targach 
motoryzacyjnych w Hamburgu w 1902 roku. Kiedy kilka lat później fabryka spłonęła, 
firma Opel postanowiła samodzielnie się odbudować i produkować tylko samochody, 
tak też w 1913 roku stała się największą firmą samochodową w Niemczech, a w 1930 
r. największą w Europie.

Założona jako Ignatz Schustala & Company, firma Tatra rozpoczęła swoją dzia-
łalność od produkcji powozów konnych, a w 1891 roku rozpoczęła także produkcję 
wagonów kolejowych, zmieniając przy tym nazwę na Nesselsdorfer Wagenbau-Fa-
briksgesellschaft. W 1897 roku, dyrektor techniczny Tatry, Hugo Fischer von Roesler-
stamm, kupił dla siebie samochód marki Benz i wykorzystał go jako inspirację do 
skonstruowania w tym samym roku, pierwszego samochodu Tatry zwanego Präsident, 
a pierwsza ciężarówka tej firmy została wyprodukowana rok poźniej. Tatra produko-
wała czołgi i ciężarówki dla niemieckiego wojska podczas II wojny światowej, cięża-
rówka była jednak bardzo wywrotna, tak że wielu żołnierzy niemieckich zginęło za 
kierownicą. Wkrótce wydano rozkazy zabraniające żołnierzom niemieckim używania 
tych ciężarówek. Znacznie ulepszone, ciężarówki Tatra są produkowane do dziś. 

Znana firma Peugeot powstała w 1810 roku jako rodzinna firma produkująca młyn-
ki do kawy, młynki do soli i pieprzu, a od 1830 roku także rowery. Armand Peugeot, 
założyciel firmy, od początku interesował się produkcją samochodów, którą rozpoczął w 
1882 roku. Pierwszy samochód Peugeota powstał w 1889 roku i był to trójkołowiec pa-
rowy, który nie nadawał sie do masowej produkcji. W 1890 roku Peugeot skonstruował 
samochód spalinowy z silnikiem Panharda-Daimlera. Różnice rodzinne spowodowały, 
że Peugeot odszedł od firmy i w 1896 roku założył Société des Automobiles Peugeot, 
a dwa lata poźniej rozpoczął produkcję motocykli. Jednakże, w 1926 roku, producenci 
motocykli i samochodów oficjalnie podzielili się na odrębne firmy.

Pierwotnie założona jako Lancashire Steam Motor Company w 1896 roku w An-
glii, marka Land Rover wielokrotnie zmieniała swą nazwę. Firma ta najpierw pro-
dukowała kosiarki parowe, a wkrótce potem wyprodukowała pierwszą furgonetkę z 
napędem parowym. W 1907 roku firma zmieniła nazwę na Leyland Motors. W 1968 
roku, w wyniku połączenia z firmą British Motor Holdings, zmieniła nazwę ponownie 
na British Leyland Motor Corporation Ltd (BLMC). Po kolejnych zmianach administra-
cyjnych, marka Land Rover powstała ostatecznie w 1978 roku. Wczesne modele typu 
Rover były produkowane przez firmę Leyland Motors od 1948 roku i są produkowane 
do dziś, a nawet uważane za brytyjską ikonę. W 1951 roku firma otrzymała od króla 
Jerzego VI tzw. Royal Warrant of Nomination, czyli znak uznania dla tych, którzy 
dostarczali towary lub usługi na rzecz królewskiego dworu przez okres co najmniej 
pięciu lat i którzy mają trwającą z dworem umowę handlową.

W ostatnich latach, nikt już nie przyjeżdża po mnie na lotnisko, ale czeka tam na 
mnie samochód z zaprzyjaźnionej mi wypożyczalni. Na moje życzenie, jest to zawsze 
FIAT 500, do którego już się przyzwyczaiłam, a moi sąsiedzi, widząc ten samochód 
zaparkowany przed moim mieszkaniem, wiedzą że jestem w Szczawnicy. Choć dziś 
jeszcze nie wiem, kiedy znów przyjadę, to wiem, że mogę liczyć na niezawodność 
europejskich samochodów, oraz na moich sąsiadów i przyjaciół, których tymczasem 
najserdeczniej pozdrawiam. 
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Baroque Collegium 1685 na Podkarpaciu

Międzynarodowy zespół Baroque Collegium 1685 z siedzibą w 
Szczawnicy, w lipcu koncertował w ramach Festiwalu Dziedzic-
twa Kresów na Podkarpaciu. Założycielka zespołu i dyrektor arty-
styczny - Agnieszka Żarska, zaproponowała program składający 
się z fragmentów wielkich Oratoriów J.F.Haendla oraz zaprosiła 
do współpracy Michała Sławeckiego - kontratenora, który zapre-
zentował arie Dawida z Oratorium „Saul”, a także wybrane arie z 
Oratorium „Mesjasz”.

Zabrzmiały też znakomite chóry 
i uwertury z haendlowskich orato-
riów, m.in.  rzadko wykonywana 
uwertura do Oratorium „Teodora”. 
Koncerty odbyły się w  barokowym 
kościele OO. Franciszkanów w Prze-
myślu oraz w kościele w Narolu. 
Interpretacje dzieł zostały entuzja-
stycznie przyjęte przez publiczność, 
wykonawcy otrzymali owacje na 
stojąco oraz bisowali po każdym z 
koncertów.

Ponadto zespól wokalny Baroque Collegium 1685, którego 
trzon stanowią śpiewacy ze Szczawnicy, zapewnił oprawę mu-
zyczną uroczystej Mszy Świętej w konkatedrze w Lubaczowie, 
transmitowanej na kanale TVP Polonia. Zabrzmiały utwory a 
cappella A.Lottiego, Maxa Regera oraz Henryka Mikołaja  Gó-
reckiego. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

Tekst SCK
Fot. Piotr Nowak oraz Tomasz Mielnik, 

www.festiwalkresow.pl

W sobotę 17 lipca br., na scenie przy dolnej stacji PKL 
„Palenica” odbył się  koncert finałowy II tury 44. 
Warsztatów Muzycznych w Muzycznej Owczarni w 

Jaworkach.
Dwie tury warsztatów, trwających w od 5 do 18 lipca br., 

zgromadziły ok. 150 uczestników, którzy w warunkach reżimu 
covidowego, doskonalili swe umiejętności muzyczne pod okiem 
znanych i docenianych wykładowców. Byli to: w klasie  wokalu 
– Justyna Panfilewicz i Julita Zielińska; w klasie gitary – Rafał 
Panek, Adam „Herbata” Herbowski i po raz pierwszy gitarzysta 
zespołu „Ira” Sebastian Piekarek; w klasie gitary basowej – dyrek-
tor artystyczny warsztatów Wojciech Pilichowski, Paweł Bomert, 
Wojciech Stanisz i wykładowca z Niemiec Adrian Maruszczyk, w 
klasie perkusji – Tomasz Machański, Tomasz Łosowski i Radek 
Owczarz, w klasie klawiszy – Michał Rorat,  w klasie studia – Łu-
kasz Błasiński, w klasie instrumentów dętych – Jarek Kaczmar-
czyk.  Zajęcia combo prowadził  Bartek Pokrywka. Uczestnicy 
warsztatów przyjechali do Jaworek z całej Polski, a także z Litwy 
i Czech. Najmłodsza uczestniczka miała w tym roku 11 lat, a naj-
starszy uczestnik 57.

Koncert rozpoczęli szef warsztatów Wojciech Pilichowski i 
Justyna Panfilewicz, zachęcając do odważnego nagradzania wy-
konawców oklaskami. Na początku zaprezentowało się sześciu 
uczestników, grających z combo. Część drugą zainaugurował 
występ wykładowców: Justyny Panfilewicz, Julity Zielińskiej, 
Wojciecha Pilichowskiego, Adama „Herbaty” Herbowskiego, To-
masza Machańskiego, Radka Owczarza i Michała Rorata. Następ-
nie wystąpiły zespoły i duety w różnym składzie, grające znane 
utwory estradowe, ale i sporo piosenek autorskich. Zabrzmiała 
muzyka z repertuaru polskich wykonawców: Krystyny Prońko, 
Darii Zawiałow, Sanah, Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Mroza, 
Zbigniewa Wodeckiego i in., ale i kilka światowych przebojów, 
m.in.: „Garota de Ipanema” czy na finał „It don’t mean a thing” 
Elli Fitzgerald, zaśpiewane przez żeńskie trio, z akompaniamen-
tem zespołu i skrzypiec.

Występy, w większości młodych wykonawców, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z muzyką, wzbudzały żywiołowy 
i bardzo serdeczny odzew ograniczonej przez covidowe przepisy 
publiczności. Płacący za koncert oklaskami widzowie, okazali się 
bardzo hojni i nie szczędzili braw!

Koncert pod kolejką mógł się odbyć dzięki współpracy z Mia-
stem i Gminą Szczawnica oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Info: Organizatorzy Warsztatów Muzycznych 
w Muzycznej Owczarni w Jaworkach
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Podróże małe i duże

„Radiolaryt” „Radiolaryt” 
Radiolog Radiolaryt pośród pienińskich skał 
Znalazł radiowe zdjęcia neandertalskich ciał. 
Kirschnera w nich odkrył metody, 
Dające plagiatu dowody. 
Choć neandertalczyk z kliszy dość dobrze się miał. 

Napisał Stanisław Błażusiak
P.S.

Radiolaryt to przedziwna skała. Pochodzi z mikro skamienia-
łości, z opalowych szkieletów promienic żyjących w Jurze i Kre-
dzie czyli wtedy, kiedy powstawały nasze Pieniny. Znajdujemy go 
w warstwach powstałych wtedy, kiedy dno morskie było dość głę-
boko, poniżej półtora kilometra. Jego przedziwność objawia się 
gamą barw w zależności od współwystępujących minerałów i do-
mieszek ilastych. Ciekawą cechą jest też występowanie kalcytu w 

pęknięciach oraz skupień mineralnych. Na zdjęciu bordowo-zie-
lony do niebieskiego radiolaryt z jasnym owalem i konkrecjami 
syderytowymi. Trochę przypominający zdjęcie rentgenowskie po 
zespoleniu kości. Zwłaszcza te dwa gwoździe... 

Alberobello 
– miasteczko malutkich domków trulli

Za drugim razem udało się! Tak, w końcu tutaj jesteśmy! Tym 
razem bez bólu głowy i stresu możemy zwiedzać. Uff… Albero-
bello było obowiązkowym punktem naszej objazdówki po Wło-
szech, ale gdy tu przybyliśmy za pierwszym razem, nie obyło się 
bez niespodzianek. Tak naprawdę zdążyliśmy wjechać do miej-
scowości i następne parę godzin spędziliśmy w jednym z tutej-
szych warsztatów samochodowych… . Nasz Jeep po prostu zawył 
i odpadł mu tłumik… 

Znalezienie mechanika również nie należało do prostych za-
dań. Choć warsztatów u wujka Google znaleźliśmy parę, to zbli-
żała się sjesta i część z nich była już pozamykana. Gdy cudem 
znaleźliśmy otwarty serwis, pozostała tylko kwestia dogadania 
się o co nam chodzi. Na migi włosko-polsko-niemiecko-angiel-
skie dopięliśmy swego. Pan powiedział tylko mamma mia … ale 
zabrał się do roboty. Początkowo myśleliśmy, że naprawa pójdzie 
szybko, ale myliliśmy się. Trwała cały dzień a nasz mechanik mu-
siał parę razy jeździć gdzieś po części. W końcu po godzinach 
kombinowania… udało się! I nawet nie zdarł z nas kasy. Dobra 
robota, mamma mia! 

Jednak w tej sytuacji musieliśmy trochę przeorganizować na-
sze plany i postanowiliśmy, że Alberobello zwiedzimy w czasie 
powrotu z Otranto a nie jak zakładaliśmy, w drodze do niego. Ale 
co się odwlecze to nie uciecze!

No więc przybywamy do Alberobello po raz drugi. Samochód 
parkujemy na jednym z licznych płatnych parkingów tuż przed 
samym centrum. Stąd już niedaleko mamy do trulli. Mimo, że 
gościmy tutaj w czasach Covid, ruch jest dość niesamowity. Co tu 
się działo w czasach przed pandemią?!

Miejsce to jest dość niezwykłe, ponieważ cały region Albe-
robello słynie z unikatowych form budownictwa – malutkich 
domków trulli. To budowle z kamienia wapiennego najczęściej 
na planie koła lub kwadratu wykończone stożkowatym dachem 
pokrytym kamieniem. Domki te często bielono, co również było 
charakterystyczne dla tego regionu Włoch. Dodatkowo dach trullo 
zwieńczony był krzyżem lub rzadziej innym tajemniczym symbo-

lem. Co ciekawe, domki takie wznoszono tu z uwagi na kwestie 
podatkowe. Opłaty pobierano w Apulii wyłącznie od solidnych i 
ukończonych budowli, do których trulli się nie zaliczały. Tak więc 
mieszkańcy mogli zaoszczędzić trochę pieniędzy. Dziś domki te 
znajdują się na Światowej Liście dziedzictwa UNESCO. 

Miasteczko zwiedzamy jak zwykle bez planu. Kręcimy się 
po uliczkach to tu to tam, zaglądamy w zakamarki. Liczne trulli 
oferują turystom wyjątkowe noclegi, inne przyciągają do swojego 
wnętrza sklepikami z pamiątkami a w cieniu jeszcze innych moż-
na przycupnąć i coś zjeść lub napić się na przykład orzeźwiającego 
Aperol Spritz. Uliczki między domkami są przepięknie ozdobio-
ne suszonymi kwiatami, ślicznymi dzbanami czy też idealnie kon-
trastującymi z białymi ścianami, zielonymi oraz kwitnącymi ro-
ślinami. Tu jest naprawdę bajkowo! Mimo, iż  te zabytkowe trulli 
zajmują tylko część miasteczka Alberobello i miejsce to jest zde-
cydowanie wyeksponowane dla turystów to jak najbardziej warto 
się tutaj pojawić i zobaczyć na żywo te niecodzienne budowle. 

Po chwili spacerowania postanawiamy usiąść w cieniu i napić 
się kawy oraz zjeść lody. Wspominamy jeszcze raz naszą przygo-
dę z Jeepem i wkrótce, okrężną drogą wśród starych, nieodrestau-
rowanych i już trochę zaniedbanych trulli, wracamy do auta. Pora 
jechać dalej!

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

22  strona

SIERPIEŃ 2021  -  Nr 347 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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    Suche archiwa    Suche archiwa
Może to dziwne, że w środku sezonu waka-

cyjnego, gdy przyroda wręcz kipi zielenią i bar-

wami, proponuję temat... zielników. Dlaczego? 

Bo chcę zachęcić Państwa do zbierania roślin. 

Dzięki temu dokładniej i z uwagą można się im 

przyjrzeć, a nawet określić gatunek, czyli - ozna-

czyć. Umiejętność ta jest bardzo ważnym elementem wykształ-

cenia dobrego botanika, także amatora. W tym zadaniu pomo-

cą będzie właśnie założenie kolekcji 

roślin odpowiednio spreparowanych, 

czyli -  zielnika, swoistego suchego ar-

chiwum. Przed laty jeden ze znakomi-

tych znawców roślin, Wilibald Besser 

(1784-1842) stwierdził: „Bez zielników 

nikt dobrej flory nie napisze”. Nic do-

dać nic ująć.

Na początek niezbędna uwaga. 

Trzeba odróżniać dwa podobne, czę-

sto utożsamiane, terminy: zielnik czyli 

herbarium od herbarza. Zielnik to upo-

rządkowany zbiór zasuszonych roślin, 

zaś herbarz (o którym warto porozma-

wiać kiedy indziej) to dawne księgi o 

roślinach leczniczych, zawierające ich 

ryciny i opis własności (współczesnym jego odpowiednikiem 

może być atlas roślin). 

Zielniki zawierające zasuszone rośliny zaczęto tworzyć w Eu-

ropie w XVI w. Zwano je wtedy suchymi lub martwymi ogro-

dami, a niekiedy ogrodami zimowymi, ponieważ zimą niejako 

zastępowały ogród. Terminu herbarium w odniesieniu do suchych 

roślin  użył ok. 1700 r. francuski lekarz i botanik, Joseph de Tour-

nefort (1656-1708).

Pierwszy opis sporządzania zielnika wraz z przepisem spo-

rządzania kleju do mocowania okazów podał Adriaan van der 

Spieghel (Spigelius) (1578–1625) w traktacie, pt. Isagoges in rem 

herbariam libri duo (1606). Za najstarszy na świecie uważa się po-

chodzący z 1532 r. zielnik Gherardo Cibo (1512-1600), włoskiego 

malarza i zielnikarza. Inny Włoch, Ulisses Aldrovandi, lekarz i 

przyrodnik, jako jeden z pierwszych organizował nawet specjalnie 

wyprawy w celu zebrania roślin do zielnika. Zielniki prywatne, 

po śmierci właścicieli, trafiały do bibliotek lub muzeów uniwer-

syteckich i dawały początek zielnikom instytucjonalnym. Jedne 

z najstarszych, z XVI w., zbiory zielnikowe posiadają Ogrody 

Botaniczne w Padwie, Bolonii i w Lejdzie. Natomiast pierwsze 

polskie naukowe zbiory zielnikowe znajdują się w Zielniku UJ, 

założonym w 1870 r. 

Początkowo zielniki były podobne do wielkich ksiąg, gdyż karty 

z naklejonymi okazami zszywano jak książkę. Od XVIII w. zaczęto 

naklejać zasuszone okazy na luźne, nie oprawiane in folio arkusze i 

wiązano w tzw. fascykuły (łatwiej można było zbiór uzupełnić). 

Prawdopodobnie pierwszy polski zielnik był dziełem królewny 

Anny Wazówny (1568-1625), którego losy do dziś pozostają za-

gadkowe. Z XVII w. pochodzą dwa zielniki z roślinami z Pomo-

rza Gdańskiego i Kaszub, Jacoba Breyne (1637-1697), kupca gdań-

skiego i znawcy roślin. 

Trudno nie wspomnieć 

o XVIII-wiecznym 

zielniku, własnoręcz-

nie wykonanym przez 

brata Cypriana (1724-

1775) z Czerwonego 

Klasztoru na Słowacji, 

w Pieninach. Zawiera 

260 gatunków,  z Pie-

nin i okolicy (jest prze-

chowywany w Braty-

sławie). Współcześnie 

największe zielniki 

posiadają: Muséum 

National d’Histoire Na-

turelle (Paryż) - prawie 9 milionów okazów z całego świata oraz 

Royal Botanic Gardens w Kew (Anglia) - blisko 7 milionów oka-

zów. Ogólna liczba zbiorów botanicznych na świecie to - co naj-

mniej - 280 mln okazów, zgromadzonych w ok. 3 tys. zielników 

w 170 krajach. 

W Polsce istnieje obecnie więcej niż 50 zielników należących 

do instytucji, zawierających w sumie ponad 5 mln arkuszy. Dwa 

największe polskie zielniki znajdują się w: Instytucie Botaniki 

PAN w Krakowie – ok. 800 tys. okazów oraz w Uniwersytecie 

Wrocławskim - ok. 500 tys. okazów.

Zielniki są bez wątpienia potrzebne, aby pomagać nam w po-

znawaniu roślin, w badaniach nad ich rozmieszczeniem i nad 

zmianami zachodzącymi, zwłaszcza w ostatnim czasie, w szacie 

roślinnej ziemi. Dzięki zielnikom dokumentujemy różnorodność 

biologiczną. Okaz zielnikowy to – niestety – często jedyna szansa 

obejrzenia rośliny, której już nie ma w naturze! 

Zielniki, jak książki, mają swoje losy – habent sua fata herba-

ria. Warto gromadzić takie suche archiwa, prawdziwe ślady prze-

szłości, bo wkrótce mogą okazać się wprost bezcenne. 

Fragment karty z zielnika brata Cypriana
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Anna Malinowska 
TPSP

fot: Alina Lelito

Wakacyjny sezon 
w kawiarni Eglander Caffe

Z ulgą powracamy do 
tradycyjnych wernisaży w 
Eglander Caffe. W lipcu 
nasze spotkanie uświetniła 
twórczość Zofii Drążkie-
wicz, długoletniej członki-

ni Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
obecnie skarbnik oddziału. Od ponad 40 lat 
kontynuuje i stale wzbogaca tradycje hafciar-
skie regionu Pienin. Aktywnie uczestniczy 
w życiu artystycznym regionu i reprezentuje 
rodzimą twórczość, biorąc udział w wysta-
wach, konkursach i festiwalach. W latach 1996-2010 brała udział 
w ,,Sabałowych bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej, zdobywa-
jąc nagrody i wyróżnienia. Ponadto jest członkinią Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych  w Lublinie. Brała udział w konkursach haftu 
w Nowym Sączu, Krakowie, Limanowej, Bukowinie Tatrzańskiej.

Na lipcowej wystawie mogliśmy oglądać tylko wycinek jej do-
robku artystycznego. Haftuje gorsety góralskie, kamizelki, obrusy, 
serwety, poduszki, torebki, torby góralskie i wiele innych drobnych 
upominkowych prezentów. Swoje wzory kwiatowe i geometryczne 
wyszywa różnymi rodzajami haftu: płaskim, wypukłym, haftem Ri-
chelieu. Wykonane są odpowiednimi ściegami: łańcuszkiem, krzy-
żykowym, ząbkowanym, gałązkowym, a nici jakie wykorzystuje do 
swoich prac to kordonek i mulina. Ta różnorodność powoduje, że 
artystyczne wytwory pełne są ,,życia”, przyciągają uwagę barwą, 
kompozycją i precyzją wykonania. Jakie motywy dominują w tych 
pracach? Inspiracją  dla artystki  jest pienińska przyroda, barwna 
łąka pełna kwiatów. We wzorach pojawiają się: ośmina, motywy 
sercowe, jodełki, konwalie, maki, stokrotki, poziomki, kłosy zbóż, 
dziewięćsił. Autorka szuka wciąż nowych form prezentujących haft 
pieniński. Na wystawie pojawiły się małe haftowane obrazki, na 
których artystka wyhaftowała bukie-
ty polnych kwiatów.

Wśród życzeń i gratulacji nie za-
brakło hucznego sto lat i wielu cie-
płych słów dla pienińskiej hafciarki. 
Życzymy Zofii dużo zdrowia i ko-
lejnych barwnych obrazów malowa-
nych igłą.

Wakacyjna wystawa rzeźb 
Marka Wolaka

Rzeźby Marka Wolaka zdobiły wnętrze Pijalni Wód Mineral-
nych na Placu Dietla w Szczawnicy okresie  gorącego  tegoroczne-
go lata. Wzmożony ruch turystyczny stanowi wyzwanie dla twórcy 
i sprawdzian zainteresowania jego twórczością. Marek Wolak ma 
powody do zadowolenia. Jego rzeźby cieszą się zainteresowaniem i 
przyciągają uwagę kuracjuszy i turystów.

Z wykształcenia plastyk, absolwent Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zakopanem im. Antoniego Kenara (1989-1994) w 
klasie malarstwa artystycznego, zainteresował się rzeźbą zainspiro-
wany twórczością swego ojca, twórcy ludowego. Rzeźby uczył się 
podpatrując pracę ojca, który od najmłodszych lat zabierał go na 
plenery i kiermasze sztuki ludowej.

Marek Wolak urodził się w Nowym Sączu, ale od 2013 roku 
mieszka w Szczawnicy. Od 25 lat uprawia rzeźbę monumentalną, 
wielkogabarytową. Od 2000 r. prowadzi działalność w autorskiej 
pracowni rzeźbiarskiej.

Na wystawie zaprezentował wolnostojące rzeźby o tematyce ro-
ślinno - zwierzęcej, takie jak sowia rodzina, niedźwiedź, ryby, sa-
motna róża oraz dwie rzeźby- Chrystusa w ciernistej koronie i gło-
wa Indianina w pokaźnym pióropuszu. Wyraźne ślady dłuta, piły 
i innych narzędzi rzeźbiarskich czynią jego prace autentycznymi 
wytworami, w których każde uderzenie narzędziem wycina odręb-
ny, charakterystyczny, indywidualny rys autora. Rzeźby są surowe 
w formie, nie upiększane kolorem ani dodatkowymi efektami. Roz-
mach widoczny w kreowanych kształtach rzeźb jest dopełniany do-
kładnym cyzelunkiem detali, które nadają charakteru i przyciągają 
uwagę zwiedzających. Odrębną grupę stanowią płaskorzeźby tema-
tycznie przedstawiające anioły o twarzach podobnych do rodzimych 
góralskich obliczy. Wzbogacane barwnymi akcesoriami takimi jak 
skrzypce, serce, parzenice, spód-
nice góralskie stanowią rodzimy 
akcent. Anioły trzymają pieczę 
nad całością ekspozycji.

Marek Wolak od niedawna 
członek Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych aktywnie 
uczestniczy w działalności na-
szego oddziału TPSP i wzbo-
gaca nas swoją kreatywnością i 
inwencją.

Życzymy artyście wielu kolej-
nych pomysłów i ich artystycz-
nych realizacji.
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