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Klub Sportowy „Pieniny” 
świętował swoje 90.lecie 

podczas Memoriału Wernerów

21 i 22 sierpnia br. na torze kajakowym na rze-
ce Dunajec w Szczawnicy odbyły się 61 Między-
narodowe Regaty Slalomowe – Memoriał Artura i 
Anny Wernerów. Były to dwudniowe zmagania, w 
których rywalizowali młodzicy, juniorzy, seniorzy 
oraz weterani. 

Pierwszego dnia startowali młodzicy, a po nich odbył się Me-
moriał Wojciecha Piecyka – Mistrzostwa Polski Weteranów. Me-
dale oraz dyplomy najstarszym startującym w zawodach kajaka-
rzom wręczał burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda wraz z 
prezesem Klubu Łukaszem Hurkałą i przedstawicielami Zarządu 
Klubu.

Po współzawodnictwie weteranów przyszedł czas na uroczyste 
obchody 90.lecia powstania Klubu Sportowego „Pieniny”, które 

ze względy na 
pandemię ko-
ronawirusa nie 
odbyły się w ze-
szłym roku.

Józef Dyda, 
prowadzący za-
wody i uroczy-
stość, rozpoczął 
od uczczenia 
minutą ciszy 
zmarłego w 

sierpniu br. wspaniałego zawodnika, olimpijczyka wywodzącego 
się z KS „Pieniny” Stefana „Cenka” Kapłaniaka oraz wszystkich 
nieżyjących zawodników i działaczy związanych z klubem. Na-
stępnie przybyłych gości, wśród których znaleźli się burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, przedstawiciel Polskiego Związ-
ku Kajakowego – dyrektor sportowy Wojciech Kubik, prezes 
Małopolskiego Związku Kajakowego Krzysztof Racułt, prezesi 
zaprzyjaźnionych klubów kajakowych z Leśnej, Drzewicy, Sro-
mowiec, byli prezesi klubu, trenerzy, działacze, zawodnicy i spon-
sorzy oraz sympatycy, przywitał prezes Klubu Łukasz Hurkała. 
Historię KS „Pieniny” – od momentu jego powstania w 1930r., 
przez czasy przedwojenne, powojenne, po współczesne opowie-
działa dyrektor Muzeum Pienińskiego Barbara Węglarz, wspomi-
nając jego założycieli Czesława Winiarskiego i dr Artura Karola 
Wernera, najbardziej utytułowanych zawodników i ich sukcesy, 

a także prezesów i za-
służonych trenerów.

Następnie przy-
szedł czas na wyra-
żenie podziękowań i 
wręczenie odznaczeń; 
Medalem KS „Pieni-
ny” -  „Za zasługi dla 
Pienińskiego Kajakar-
stwa” z okazji 90.lecia 
Klubu i okolicznościo-
wym uczcił działaczy, 
sponsorów i sportowców prezes Łukasz Hurkała; Medalem 90.le-
cia Polskiego Związku Kajakowego w imieniu prezesa Tadeusza 
Wróblewskiego gratulował Klubowi, jego sportowcom i działa-
czom -  dyrektor Kubik; własnoręcznie wykonanymi pamiątko-
wymi drewnianymi kajakami uczcił szereg osób były trener KS 
„Pieniny” - Jan Majerczak. Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Nie-
zgoda, składając Klubowi najlepsze życzenia, wręczył na ręce pre-
zesa Łukasza Hurkały w dowód uznania grawerton w kształcie 
kajaka, z nazwiskami wszystkich olimpijczyków wywodzących 
się z KS „Pieniny”: Marii Ćwiertniewicz (obecnej na uroczysto-
ści), Stefana Kapłaniaka, Grzegorza Saraty, Grzegorza Polaczy-
ka, Mateusza Polaczyka i Krzysztofa Majerczaka. Przybyli goście 
także przekazali dla Klubu na ręce jego prezesa, okolicznościowe 
życzenia i pamiątki.

   22 sierpnia, drugiego dnia 61 Memoriału A. i A. Wernerów, 
przy przystani Klubu Sportowego Pieniny trwały regaty slalomo-
we młodzików i kategorii open. Po dwóch przejazdach nastąpiło 
ogłoszenie wyników i wręczenie medali oraz nagród zdobywcom 
podium poszczególnych konkurencji i grup wiekowych – C-1K, 
C-1M, K-1K, K-1M i C-2mixt. Zawodnicy KS PIENINY spisali 
się wyśmienicie Mateusz Hamerski w K1 wygrał rywalizację w 
roczniku 2007-2009, Krzysztof Dusik uplasował się na II miejscu 
w K-1 dzieci, Sandra Maciąga w K1 rocznik 2007-2009 zajęła II 
miejsce, Roksana Słowik w K1 dzieci stanęła na II stopniu po-
dium a tuż za nią 
sk lasyf ikowana 
została Estera Sła-
biak. W C-2 mix 
Sandra Maciąga 
wraz z Mateuszem 
Hamerski wygrali 
rywalizację a na 
III miejscu stanęli 
Aleksandra Du-
sik wraz z bratem 
Krzysztofem. W 
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rywalizacji open w C1 zwyciężył Konrad Szymanek a III miejsce zajął 
Kacper Zachwieja, W K1 Podium zajęli zawodnicy KS PIENINY Kacper 
Majerczak, Jakub Dyda oraz Bartłomiej Szymanek. 

Dekoracji dokonał burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda wraz z 
prezesem Nowosądeckiego Okręgowego Związku Kajakowego Józefem 
Nieciem i prezesem KS Pieniny Łukaszem Hurkałą. Nagrodzono także 
najmłodszych zawodników, którymi byli sześciolatki Dagmara Dusik i 
Franciszek Szczepaniak. Drużynowo zostały wręczone puchary i tak: Im. 
dobył KS Pieniny Szczawnica, IIm. – Kwisa Leśna, a IIIm. – Start Nowy 
Sącz. Statuetkę pamiątkową Klubowi Pieniny z okazji jubileuszu 90.lecia 
powstania wręczył na ręce prezesa Łukasza Hurkały – prezes Józef Nieć, a 
także przekazał okolicznościowe medale.

Na zakończenie 61 Memoriału A.i A. Wernerów swoje gratulacje 
wszystkim zwycięzcom i uczestnikom oraz podziękowania za organiza-
cję jubileuszu i uczczenie pamięci założycieli KS Pieniny złożył burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.

Serdeczne podziękowania Zarząd KS „Pieniny” kieruje w stronę spon-
sorów, dzięki którym udało 
się zorganizować  zawody. 
A są to:Urząd Miasta i Gmi-
ny Szczawnica, DW TRZY 
KORONY, FAKRO, EM-
POL, Biuro turystyczne DUO 
TRAVEL, Polskie Stowarzy-
szenie Flisaków Pienińskich, 
Wspólnota Leśno- Gruntowa, 
Bar Pieniny, Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy, Koral, 
Pepsi-Cola.

- CICHO ! - 
Leje dyscyk leje
Skoro ino dnieje
Koździutkiego dziónka
Nie widać nic słónka

Schowone za chmury
Smutnawe só góry
Z takie to przycyny
I dyscyka winy

Kiedyś słónko wróci
Bo zycie sie króci
A cas sie basz wlece
No a dyscyk ciece

Jono dyscyk w rzecy
Nie byłoby hecy
A zimnica biere
Noi śniyzek piere

Mómy zime za to
A miało być lato
Niek to weźnie licho
Ustało loć
  CICHO !

Poezja sp
od kape

lusza

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

Mistrzostwa Polski Seniorów 2021
W dniach 06-08 sierpnia na krakowskim torze na Kolnej odbyły się 

73 Mistrzostwa Polski Seniorów w slalomie kajakowym. Nasi zawodnicy 
wywalczyli dwa medale w konkurencjach indywidualnych. Na 1 miejscu 
w C-2mixt stanęli Martyna Bednarczyk i Konrad Szymanek a w konku-
rencji K1M 3 miejsce wywalczył Krzysztof Majerczak. W konkurencjach 
zespołowych na 3 miejscu w K1M stanęli Krzysztof Majerczak, Mikołaj 
Mastalski oraz Kacper Majerczak. Podczas tych zawodów odbywały się 
również kwalifikacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Ju-
niorów i U23 w Słowenii. Wśród powołanych na te zawody znaleźli się 
nasi zawodnicy: Martyna Bednarczyk w C1K, Mikołaj Mastalski w C1M 
a w konkurencji K1M Mikołaj Mastalski oraz Wiktor Regiec. Serdecznie 
gratulujemy.

Czymże jest gwiazda

Czymże jest gwiazda
Gwiazda zakryta chmurami
Błądzeniem - niepamięcią
A słońce wspomnieniem
Radością - Życiem

Czas przeszły zatrzymany
Zatrzymany u bram cmentarza

Zapisany w epitafiach
Panta Rei
Wszystko płynie
Stanę nad brzegiem
Nad brzegiem rzeki  życia 
Poszukam źródeł rzeki
Ubogi tułacz
W chwastach życia
Szukam ścieżki do Domu
Do domu Matki.
Nie ma Domu
Nie ma Matki

Gwiaździste Noce
Słoneczne Dnie

I Czas na przemyślenia .

  Sławek Słowik

strona  3

Nr 348  -  WRZESIEŃ 2021MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



1 
września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dla każdego ucznia 
nowy rok szkolny wiąże się z planami i wyzwaniami, 
którym w trakcie nauki chce sprostać. Z takimi posta-
nowieniami uczniowie szczawnickich szkół rozpoczęli 

nowy rok szkolny 2021/2022. 
Uroczystemu rozpo-

częciu roku szkolnego 
w naszej gminie dała 
początek msza św., któ-
ra odbyła się o godzinie 
8:00 w Kościele Para-
fialnym w Szczawnicy. 
Następnie uczniowie, 
grono pedagogiczne 
oraz władze samorzą-
dowe udali się do Szko-
ły Podstawowej nr 1 w 
Szczawnicy. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 powitał zgorma-
dzonych jednocześnie 
oddając głos włodarzo-

wi miasta, który życzył wszystkim uczniom możliwości nauki w 
trybie sprzed pandemii. Kolejno przedstawiciele szczawnickiego 
magistratu udali się na rozpoczęcie i mszę  św. do Szlachtowej. 
Msza święta celebrowana była przez nowego proboszcza parafii - 
ks. Kaspra Bernasiewicza.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego było doskonałą okazją 
do wręczenia przez Burmistrza Szczawnicy powierzeń stanowisk 
dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 - Pawłowi Sypkowi oraz 
Szkoły Podstawowej w Szlachtowej - Monice Hurkale. Panu Paw-
łowi stanowisko dyrektora zostało powierzone na okres 5 lat, na-
tomiast Pani Monice do końca sierpnia 2022 r.

Tak więc nowy rok szkolny został uroczyście otwarty. Sem-
per in altum, czyli „zawsze wzwyż” niech będzie mottem pod-
czas tegorocznej pracy w szkołach i jednocześnie wskazówką dla 
wszystkich do działań podejmowanych w nowym roku szkolnym 
2021/2022.

Życzmy wszystkim uczniom, radości z odkrywania i wgłębia-
nia się w kolejne pokłady wiedzy, a nauczycielom – satysfakcji z 
pracy z dziećmi i wielu sukcesów zawodowych.

Warsztaty szkoleniowe
Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica wzięli udział w cyklu 
szkoleń z zakresu nauczania robotyki i programo-
wania. Warsztaty były  podzielone na trzy części:

Część I - Nauczanie w szkole podstawowej robo-
tyki i programowania przy użyciu robotów Ozobot

Część II - Nauczanie w szkole podstawowej ro-
botyki i programowania przy użyciu robotów Pho-
ton

Część III - Nauczanie w szkole podstawowej 
robotyki przy użyciu pomocy edukacyjnych takich 
jak LEGO  Mindstorms EV3 oraz LEGO WeDO 
2.0

Podczas szkoleń nauczyciele zostali wprowadze-
ni w podstawy obsługi robota Photona oraz Ozo-
bota, poznali interdyscyplinarne możliwości wyko-
rzystania robota na zajęciach na danym poziomie 
nauczania. 

Warsztaty szkoleniowe były również świetną 
okazją do wypróbowania zakupionego sprzętu edu-
kacyjnego do szkół podstawowych. W trakcie szko-
leń uczestnicy stworzyli i zaprogramowali swoje 
pierwsze roboty. 

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji mikroprojektu „Za-
programujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy tran-
sgranicznej Polsko –Słowackiej” - Program Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
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Wnioski Szczawnicy 
do Rządowego Funduszu Polski Ład

Rządowy Fundusz 
Polski Ład -  Program In-
westycji Strategicznych 
to nowa forma wsparcia 
inwestycji realizowanych 
przez samorządy. Ma 
ona na celu pobudzić in-
westycje we wszystkich 
regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić 
warunki życia Polaków. Samorządy mogą otrzymać do 95 proc. 
bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków ponie-
sionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyj-
ną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie 
odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji trwał 
do końca lipca i każdy samorząd miał możliwość złożenia trzech 
wniosków. 

Przygotowaliśmy jako Miasto i Gmina Szczawnica trzy wnio-
ski do tego pierwszego naboru w ramach programu „ Polski Ład”:

• Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą na 
osiedlu Dwudziestolecia - zadanie planowane jest do realizacji w 
2 etapach -  I etap opracowanie dokumentacji projektowej oraz II 
etap to realizacja robót w ramach których będzie można wykonać 
modernizację jezdni, chodników, ciągów komunikacyjnych, mon-

taż barier ochronnych i zabezpieczających ruch drogowy i pieszy, 
przebudowę kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia 
poprzez wymianę opraw oświetleniowych,  rozbudowę istniejące-
go oświetlenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych. 

• Przebudowa ul. Biała Woda - inwestycja będzie polegać 
na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót ta-
kich jak: wykonanie umocnień z koszy kamiennych oraz  muru 
oporowego w celu zabezpieczenia korpusu drogi (obecnie naru-
szona jest konstrukcja drogi i sukcesywnie podmywana przez po-
tok), odbudowa uszkodzonego mostu, remont istniejącego mostu, 
wymiana nawierzchni, przebudowa systemu odwodnienia, prze-
budowa oświetlenia ulicznego, budowa ciągu pieszego którego 
obecnie brak. Długość planowana do przebudowy to ok 1056,9 m 
w kilometrażu od 0+181,21 do 1+238,11

• Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica - wykonanie dokumentacji 
i realizacja kompleksowej przebudowy istniejącego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i modernizacja drogi 
dojazdowej, budowa kompostowni, stworzenie możliwości se-
gregacji śmieci na ulicach w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
turystycznego poprzez zakup i montaż koszy do tego przeznaczo-
nych, zgniatarek do puszek, miejskich punktów elektroodpadów. 
Zakup samochodu do obsługi koszy ulicznych. Inwestycja pozwoli 
zapewnić możliwie niskie koszty związane z usługami komunal-
nymi w tym obszarze zarówno dla gminy jak i jej mieszkańców.

Decyzje dotyczące dofinansowania poszczególnych projektów 
powinny mieć miejsce w najbliższych tygodniach.

W dniu 23.07.2021 r. został złożony wniosek do Lokal-
nej Grupy Działania Gorce-Pieniny o dofinansowanie 
I etapu zadania, którego celem jest utworzenie miejsca 

rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży jak i do-
rosłych. Zadanie realizowane będzie na placu użyczonym przez 
Wspólnotę Leśno - Gruntową przy Wodospadzie Zaskalnik. Pro-
jekt realizowany będzie na terenie miasta Szczawnica na działce 
ewid. nr 910. 

Dla zadania został opracowany projekt zagospodarowania dla 
całego terenu, który łączy w sobie funkcjonalność zastosowanych 
rozwiązań. W etapie I planowane jest wykonanie robót ziemnych, 
montażu wiaty wraz z utwardzeniem terenu, wykonanie wraz z 
montażem huśtawki, tyrolki, grilla z siedziskiem, 2 koszy, 2 ła-
wek, tablicy informacyjnej, montaż lampy ulicznej hybrydowej, 
wykonanie i montaż ogrodzenia od strony drogi, wykonanie i 

montaż bariery ochron-
nej (zgodnie z dołączo-
nym kosztorysem).

Realizacja projektu 
przyczyni się do uatrak-
cyjnienia obszaru LGD 
o nowe elementy zapew-
niające niezbędne wa-
runki dla realizacji róż-
nych form wypoczynku 
turystów i lokalnej spo-
łeczności, zarówno dla 
dzieci i dorosłych. Planowane zagospodarowanie terenu pozwoli 
na połączenie ruchu na świeżym powietrzu z obcowaniem wśród 
ludzi. Będzie to nie tylko ciekawe miejsce spotkań i integracji, 
ale również interesujący obiekt małej architektury, co wpłynie na 
poprawę wizerunku obszaru LGD. 

Całkowity koszt inwestycji: 124 398,00 zł
Dofinansowanie 63,63% - 79 154,00 zł
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Jarmuta uhonorowana 
17 sierpnia br., podczas posiedzenia Zarządu Klu-

bu Sportowego Jarmuta, Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica – Grzegorz Niezgoda przekazał na ręce 
Prezesa Klubu – Krzysztofa Olesia oraz Trenera – 
Jacka Pietrzaka, okolicznościową paterę za histo-
ryczny awans szczawnickiej, piłkarskiej drużyny do 

IV ligi Grupy Wschodniej.
„Największy sukces w dotychczasowej historii piłkarskiego 

Klubu Sportowego JARMUTA zbiegł się równocześnie z 20 rocz-
nicą jego istnienia. To właśnie od 20 lat Klub Jarmuta nieroze-
rwalnie związany jest z naszym miastem, wrósł w jego historię, 
a także znalazł miejsce w sercach wielu pokoleń szczawnickich 
kibiców. Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany z osiągniętego 
sukcesu, albowiem jako jednej z ówczesnych założycieli stowa-
rzyszenia sportowego nawet w najskrytszych marzeniach 
nie przypuszczałem, iż współtworzę klub, który przetrwa i 
zapisze tak piękne karty w dziejach szczawnickiego sportu 
oraz wychowa wspaniałych zawodników. Wyrazy uznania 
kieruję w stronę Wszystkich obecnych oraz dotychczaso-
wych Prezesów, Działaczy, Trenerów i Zawodników, któ-
rzy na przestrzeni lat wspierali działalność klubu i przy-
czyniali się do jego rozwoju. Sukces Jarmuty jest dowodem 
Waszej wytrwałości, zaangażowania, niesłabnącego entu-
zjazmu i pracy na rzecz osiągania coraz lepszych wyników. 
Życzę, żeby podejmowany trud stanowił źródło satysfakcji 
oraz aby następne lata obfitowały w kolejne, wspaniałe 
sukcesy.” – mówił Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Warto przypomnieć, iż Klub Sportowy JARMUTA rozpoczął 
swoją działalność we wrześniu 2001 roku. Inicjatorami jego po-
wstania była grupa sympatyków piłki nożnej złożona z miesz-
kańców szczawnickiego kurortu: Emil Mogilski, Paweł Zasad-
ni, Grzegorz Niezgoda, Paweł Walosik, Marek Urban, Zbigniew 
Wójcik, Arkadiusz Mazurek, Wojciech Wiercioch oraz Krzysztof 
Witkowski. W sezonie 2002/2003 drużyna piłkarska rozpoczęła 
swoje ligowe zmagania od rozgrywek w C-klasie, gdzie zajęła dru-
gie miejsce premiowane awansem do B-klasy. Z kolei w sezonie 
2007/2008 zespół wywalczył awans do A-klasy zajmując pierwsze 
miejsce w tabeli. Kolejny sukces szczawnicki klub świętował sześć 
lat później tj. w sezonie 2013/2014 uzyskując tytuł Mistrza Podha-
lańskiej Klasy A i awansując tym samym do ligi okręgowej. Od 
tamtej pory klub nieustannie rywalizował na boiskach ligi okręgo-
wej, aż do sezonu 2020/2021 podczas, którego zawodnicy odnieśli 
największy sukces w historii piłki nożnej w Szczawnicy – uzyskali 
awans do IV ligi.

DROGI ...
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały złożo-

ne wnioski na zadania w zakresie remontu dróg tj.: ul. Skotnicka 
oraz ul. Zawodzie. Są to drogi gminne, na które przewidywany 
czas realizacji zdania został określony jako jednoroczny. 

Wniosek nr 1 - ul. Zawodzie - Remont drogi gminnej 364880K 
w km od 0+030 do km 0+316, m. Szczawnica. W ramach remon-
tu planowane są roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, 
kanalizacja deszczowa, umocowanie krawężników, podbudowy 
nawierzchni, pobocza oraz robót wykończeniowych. Przybliżony 
czas realizacji zadania 01.01.2022 - 30.11.2022. Przebudowa ulicy 
Zawodzie na odcinku od mostu na Grajcarku obok sklepu „Zdro-
ju” do ostatnich zabudowań - odcinek 330 mb. Na wykonanie tego 
odcinka została przygotowana dokumentacja oraz zabezpieczone 
zostały środki w budżecie Miasta i Gminy na rok 2021 w wysoko-
ści 300 tys. zł. Jednakże po wykonaniu dokumentacji i dokładnym 
skosztorysowaniu zaprojektowanego zakresu prac, wartość robót 
znacznie wzrosła i zaistniała konieczność aplikowania o dodatko-
we środki finansowe.

Wniosek nr 2 - ul. Skotnicka - Remont drogi gminnej 364896K 
na odcinku I -  na odcinku od źródła Pitoniakówka do kolejnego 
obiektu mostowego na potoku Skotnickim - w ramach planowa-
nych prac przewidziane są roboty budowlane tj.: remont drogi, 
remont sięgacza, remont obiektu mostowego oraz oświetlenia. 
Termin realizacji na lata 2022 - 2023 z uwagi na konieczność roz-
łożenia obciążenia finansowego związanego z własnym wkładem 
na dłuższy okres. W ramach remontów planowane są roboty bu-
dowlane tj.: remont drogi, remont sięgacza, remont obiektu mosto-
wego oraz oświetlenia.
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W dniu 27 sierpnia 2021 r. przedstawiciel Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego - Instytucja Województwa Małopolskiego 
dostarczył do tutejszego urzędu stojak z materia-

łami promocyjnym zawierającymi publikacje tj.: „spcerownik”, 
przewodnik „Karpac-
kie szlaki pasterskie w 
Małopolsce czy wypas 
owiec sposobem na 
ochronę bioróżnorodno-
ści”, „Dobre praktyki w 
gospodarce pasterskiej” 
oraz wiele innych cie-
kawych czytadeł, rów-
nież dla najmłodszych. 
Zachęcamy do skorzy-
stania z ciekawej oferty 
owych publikacji, które 
na pewno dobrze spraw-

dzą się w chłodniejsze wieczory czasu późnoletniego i jesiennego. 
Wszystkie egzemplarze są do pobrania bezpłatnie, znajdują się 

na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

S I E R P I EŃ
Gminne Biuro Spisowe w Szczawnicy przypomina, że do 30 

września br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny 
prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w 
spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Dotychczas tego ustawowe-
go obowiązku dopełniło 56% mieszkańców naszej Gminy. Odmo-
wa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Gminne Biuro Spisowe w Szczawnicy informuje, że w każdy 
poniedziałek września w godzinach od 9.00 do 17.00 w budyn-
ku Remizy OSP w Szczwnicy ul. Szalaya 84 będzie pełnił dy-
żur rachmistrz spisowy.

Każdy, kto do tej pory nie wypełnił obowiązku spisowego i 
nie dokonał spisu we własnym zakresie może przyjść, skorzystać 
z pomocy rachmistrza i spisać się w NSP 2021.
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Dnia 11 sierpnia 2021 r. został ogłoszony przetarg na reali-
zację inwestycji - „Budowa sieci wodociągowej na ulicy 
Głównej - Piaski”. Zakres realizacji obejmuje rozbudowę 

istniejącego wodociągu w stronę Krościenka, a termin składania 
ofert wyznaczono na dzień 27 sierpnia br.

W przedmiocie zamówienia określono następujący zakres - 
budowa sieci wodociągowej z rur PEHD zgrzewanych doczoło-
wo SDR 11, podłączenie jej do istniejącej sieci i włączenie do 
ruchu łącznie z elementami armatury PPOŻ, montaż rurociągów 
z rur polietylenowych wraz z połączeniem rur metodą zgrzewa-
nia czołowego (PE, PEHD, SDR11) o śr. zewnętrznej 160 mm – 
1455,30m, montaż rurociągów z rur polietylenowych wraz z połą-
czeniem rur metodą zgrzewania czołowego (PE, PEHD, SDR11) o 
śr. zewnętrznej 90 mm – 436,80m, montaż hydrantów pożarowych 
nadziemnych – 12 kpl, montaż hydrantów pożarowych podziem-
nych - 3 kpl.

Realizacją nie będą objęte przyłącza indywidualne, natomiast 
inwestycja stworzy możliwość dla mieszkańców tego terenu na 
wykonanie ich we własnym zakresie. Rozbudowa wodociągu bę-
dzie obejmowała linię przesyłową wzdłuż głównej drogi Szczaw-

nica - Krościenko, oraz wykonanie bocznych odgałęzień w kierun-
ku zabudowań.

Jest to kolejny etap planowanej wspólnie z Powiatowym Za-
rządem Dróg w Nowym Targu przebudowy drogi powiatowej na 
tym odcinku. Inwestycja jest finansowana za zgodą Wojewody 
Małopolskiego z oszczędności po przetargowych związanych z 
realizacją sieci wodociągowej na Jaworkach z budżetu państwa z 
tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SCHODY !!!
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Podniesienie walorów architektonicznych 
połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową czę-
ścią miasta. Przebudowa schodów od ul. Sza-
laya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem 
do kościoła poprzez zastosowanie nowych 
rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc 
odpoczynku, oświetlenia”, została opracowa-
na koncepcja przebudowy schodów tereno-
wych, budowy obiektów małej architektury 
w miejscu publicznym, budowy wewnętrznej 
instalacji elektroenergetycznej – oświetlenio-
wej o napięciu znamionowym do 1kv oraz 
przebudowa instalacji odwadniającej.

Zakres prac odbywać się będzie na dział-
ką nr: 5619; 1461/8, 1461/7 – działka inwe-
stycyjna.

PROJEKTUJE SIĘ:
- PRZEBUDOWĘ SCHODÓW PRZED 

BRAMĄ KOŚCIELNĄ
a) wymiana nawierzchni na stopnie blo-

kowe, granitowe z zachowaniem wysokości 
max. stopnia 17 cm, głębokość 30 cm;

b) nowa poręcz dostosowaną do przepi-
sów techniczno-budowlanych;

-PRZEBUDOWĘ DEPTAKA „DROGI 
KRZYŻOWEJ”

a) podział deptaka na 2 strefy: -strefa 1: 
pochylnia, strefa 2: schody z chodnikami, 
pośrodku murek z balustradami;

b) stosując podział na schody i pochyl-
nię wymagane budowa balustrad;

c) projektuje się balustrady pełnościen-
ne z murów żelbetowych, obłożonych ka-
mieniem granitowym, strzegomskim, pło-
mieniowanym

oraz poręcz ze stali nierdzewnej, roz-
biórka muru od strony ul. Szalaya, zacho-
wanie muru z kapliczkami „Drogi Krzyżo-
wej”;

d) na początku i końcu deptaka „Drogi 
Krzyżowej” projektuje się schody tereno-
we, jednobiegowe w celu dostosowania ni-
welaty terenu

do obowiązujących przepisów technicz-
no-budowlanych;

e) nachylenie spoczników 2%, nachyle-
nie pochylni 10%, nachylenie chodników 
6%;

f) oświetlenie poprzez zastosowanie 
kinkietów świecących w dół na spoczni-
kach oraz przed pierwszym stopniem w 
biegu;

-PRZEBUDOWA SCHODÓW TE-
RENOWYCH ŁĄCZĄCYCH UL. SZA-
LAYA Z UL. JANA WIKTORA

a) rozbiórka murów oporowych; mury w 
złym stanie technicznym, brak informacji 
o budowie muru, iniekcja nieopłacalna ze 
względów

ekonomicznych, pozostawienie muru 
niemożliwe ze względów technicznych;

b) budowa nowych murów oporowych, 
żelbetowych, obkładka kamienna granito-
wa (granit strzegomski);

c) podział schodów terenowych na 4 bie-
gi schodowe (14-15 stopni w biegu, stopnie 
wygodne h=15cm, szerokość 35cm);

d) środkowy spocznik schodowy tworzą-
cy mały plac, miejsce wypoczynku w „kie-
szeni’, siedzisko granitowe, donice z zielenią;
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Została zrealizowana inwestycja pn.: „Przebudowa dróg 
gminnych ulica Skotnicka nr 364896K na odcinku od 
0+210 do 0+646 i na odcinku od 0+000 do0+118 wraz ze 

skrzyżowaniem w km 0+337 w miejscowości Szczawnica”. 
W ramach w/w zadania wykonana została przebudowa na-

wierzchni, budowa nowego chodnika, budowa zabezpieczenia 
korpusu drogi oraz wykonanie nowego oświetlenia. Całkowity 
koszt zadania został określony na kwotę 1 934 369,40 zł, z czego 
kwota dofinansowania wyniosła 50% wartości zadania. Środki 
zewnętrzne na zadanie pochodziły z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, a wykonawcą robót jest Firma Pana Roberta Szczepaniaka 
ze Szczawnicy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępo-
waniu przetargowym.

Obecnie jako kolejne etapy realizacji inwestycji na ulicy Skot-
nickiej przygotowywane jest postępowanie przetargowe na za-
kończenie realizacji sieci wodociągowej w górnym odcinku drogi 
(budowa pompowni oraz sięgaczy od istniejącej sieci) oraz opra-
cowywany jest kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządo-
wych na 2022 roku na wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 
drogi gdzie wcześniej zostanie wykonana sieć wodociągowa.

e) spocznik środkowy połączony z projektowanymi schodami 
do budynku „Domu Pielgrzyma”;

f) wykorzystanie skarpy w celu stworzenia kaskadowego miej-
sca wypoczynku z „ogrodami” - może posadzić zioła, jako ogród 
św. Kingi;

g) oświetlenie poprzez zastosowanie kinkietów świecących w 
dół na spocznikach oraz przed pierwszym stopniem w biegu;

-BUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU „DOM PIELGRZY-
MA”

a) połączenie schodów do budynku ze środkowym spoczni-
kiem schodów terenowych oraz z terenem prywatnym

b) podkreślenie linii wejścia poprzez budowę muru równole-
głego do osi budynku z elegancką balustradą

c) podświetlenie spocznika
-ODWODNIENIE

Projektuje się odwodnienie poprzez zastosowanie koryt beto-
nowych, liniowych z kratką na spocznikach, odprowadzenie wód 
powierzchniowych do studzienki w chodniku, pas drogowy drogi 
powiatowej.

Zbliża się termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych

UWAGA ZMIANA 
RACHUNKU BANKOWEGO!

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, iż zgodnie 
z art. 11’1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1119) w dniu 30 września 2021 r. upływa termin 
wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie czyli 

do 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwo-
lenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty 
w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowe-
go terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej 
opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju 

zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. 
W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na kon-

cie Urzędu po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie 
zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwier-

dzenia, czy została ona wniesiona terminowo.
Wpłaty należności można dokonywać gotówką w kasie Urzędu 

Miasta i Gminy Szczawnica w godzinach od 9.00 do 14.00.
W przypadku wpłaty bezgotówkowej na konto urzędu Pieniń-

ski Bank Spółdzielczy 60 8817 0000 0000 0589 2000 0070 na 
dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu 
sprzedaży.
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Tradycja góralska 
jest mi bardzo bliska

(Rozmowa z Panem Janem Hamer-
skim, politykiem, samorządowcem, 
nauczycielem i działaczem góral-
skim, senatorem Rzeczypospolitej 
Polskiej IX i X kadencji, należą-
cym do partii Prawo i Sprawie-
dliwość).

- We wrześniu obchodzi 
Pan piękny jubileusz 70.lecia. 
Jubileusze skłaniają do wspo-
mnień, więc powspominajmy. 
Jest Pan w tym momencie 
na etapie osiągnięcia życio-
wej kariery. Jest Pan senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Ale 
wszystko zaczęło się w Szczawnicy.

Jestem szczawniczaninem z dziada pradziada. Szukając swoich 
korzeni, w oparciu o księgi metrykalne znajdujące się w naszej pa-
rafii, dotarłem do przodków Hamerskich z końca XVIII w. Wcze-
śniej to nazwisko pojawia się w księgach metrykalnych parafii w 
Krościenku, ponieważ Szczawnica była filią parafii krościeńskiej. 
Prawdopodobnie nazwisko  Hamerski ma związek z istnieniem w 
Jarmucie rudy żelaza. Moi  przodkowie zapewne pracowali w tzw. 
hamerni - hucie, stąd też nazwisko pochodzi od wykonywanej 
pracy. Najwięcej osób o nazwisku Hamerski mieszka w powiecie 
nowotarskim oraz na Kaszubach. Pewnie i dzięki temu utarło się 
żartobliwe powiedzenie, że górale to kaszubi, którzy udali się z 
pielgrzymką do Ziemi Świętej, ale nie przekroczyli Łuku Karpat 
i tu się zatrzymali. A z kolei Hamerscy, którzy są na Kaszubach, 
to ci, którzy próbowali wyjechać statkiem do Ameryki, ale im się 
to nie udało.

Nasza gałąź rodu Hamerskich, jedna z trzech w Szczawnicy, 
nosi przydomek Kukuc, prawdopodobnie pochodzący od kukuł-
ki - kukucki. Jestem żonaty; moja żona Maria jest także góralką 
- z Wróblówki, miejscowości w gminie Czarny Dunajec. Mamy 
dwóch dorosłych synów –Tomasza i Piotra. Jesteśmy dziadkami. 
Synowie są dumni ze swojego góralskiego pochodzenia. Całe ży-
cie mieszkałem w Szczawnicy, za wyjątkiem okresu studiów, a od 
paru lat w Jaworkach na Białej Wodzie.

- Z wykształcenia jest Pan historykiem?
Kończyłem historię na wydziale filozoficzno – historycznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z zamiłowania jestem regionali-
stą, już idąc na studia bardzo interesowałem się historią regionu. 
Zresztą moja praca magisterska też była związana z regionem - 
dotyczyła organizacji regionalnych na Podhalu  i Sądecczyźnie w 
okresie międzywojennym.

- Uczył Pan także historii…
Przez rok, bezpośrednio po studiach, byłem nauczycielem w 

szkole w Szlachtowej. Po roku zostałem nauczycielem w nowo 
utworzonym Liceum Zawodowym w Krościenku. Uczyłem tam 
historii, geografii i innych przedmiotów oraz prowadziłem kółko 
regionalne, na którym mówiliśmy o etnografii i historii regionu. 
Praca z młodzieżą sprawiała mi wiele satysfakcji.

- Później pracował Pan w Urzędzie Miasta i w PPU. Czy już 
wtedy myślał Pan o zajęciu się pracą samorządową?

Z różnych przyczyn zmieniałem pracę. Najpierw pracowałem 
w Urzędzie Miasta, później w Państwowym Przedsiębiorstwie 
„Uzdrowisko Szczawnica” jako zaopatrzeniowiec, a potem kie-

rownik działu administracyjnego. W tym czasie nie myślałem 
zupełnie o pracy w samorządzie, tym bardziej, że właściwie sa-
morządności za komuny nie było.

- Był Pan też „na Zachodzie”…
Nie ukrywam, że byłem tam w celach zarobkowych. Z polską 

firmą pojechałem do RFNu, gdzie pracowałem dwa lata jako ro-
botnik fizyczny. Pracowałem również fizycznie w Stanach Zjed-
noczonych. Kapitał przywieziony z zagranicy zainwestowałem w 
budowę domu. 

- W swojej karierze życiowej został Pan również burmistrzem 
Szczawnicy.

Miałem taki epizod na przełomie 1995-96r., ale na skutek róż-
nicy zdań z radnymi miejskimi i różnego podejścia do pewnych 
spraw, pełniłem tę funkcję zaledwie kilka miesięcy. Widać, nie 
było mi pisane burmistrzowanie.

- Była za to pisana Panu praca w samorządzie lokalnym…
W roku 1998, po jesiennych wyborach samorządowych, w któ-

rych uzyskałem mandat radnego powiatu nowotarskiego, zosta-
łem wicestarostą, a w kolejnej kadencji 2002-2006 starostą powia-
tu nowotarskiego. W latach 2006-2015 – byłem radnym Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, gdzie pełniłem funkcję przewodni-
czącego Komisji Kultury oraz Komisji ds. Strategii Karpackiej i 
byłem członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego.

- Jakie osiągnięcia z okresu kierowania Starostwem Nowotar-
skim, bądź z pracą w Sejmiku Województwa Małopolskiego są 
związane z Pańską działalnością?

W początkowym okresie pracy w starostwie, środki zewnętrz-
ne ograniczone były w zasadzie do środków z budżetu państwa 
– nie było jeszcze możliwości korzystania ze środków unijnych. 
Zaczynały się pojawiać tzw. środki przedakcesyjne. Mimo to 
udało nam się  w naszym regionie dokończyć budowę Zespołu 
Szkół Zawodowych w Krościenku n.D, wybudować salę gimna-
styczną przy LO w Krościenku n.D, oraz nowy most przy daw-
nej placówce WOPu. Przede wszystkim z pozyskanych z budżetu 
państwa pieniędzy budowaliśmy Szpital Powiatowy w Nowym 
Targu. Jednak największym sukcesem było powołanie do życia w 
2001r. Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Nowym Targu. Inicjatorami byli: samorząd powiatu nowotarskie-
go – który na potrzeby szkoły przekazał przedwojenny budynek 
Wysokogórskiej Szkoły Rolniczej na Kowańcu, a później tereny 
starego szpitala – oraz Miasto Nowy Targ. Ponadto jako radny 
wojewódzki zabiegałem, by w Województwie Małopolskim wyło-
niono subregion podhalański. Za sukces poczytuję sobie stworze-
nie nowej siedziby dla Muzeum Pienińskiego na bazie dawnych 
obiektów strażnicy WOP w Szlachtowej.

- Po wyborach parlamentarnych w 2015r. został Pan senato-
rem RP IX kadencji, należącym do partii Prawo i Sprawiedli-
wość. W jakich komisjach Pan działa?

Od początku pracuję w dwóch komisjach: Komisji Kultury i 
Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury. Jest to konty-
nuacja moich zainteresowań samorządowych. Aktualnie jestem 
przewodniczącym senackiej Komisji Infrastruktury, a jednocze-
śnie jestem przewodniczącym Senackiego Zespołu Strażaków. 
Rozpoczynając pracę samorządową, związany byłem ze sprawami 
kultury, ze względu na moje zainteresowania regionem, ale za-
leżało mi na rozwoju naszej Małej Ojczyzny.  Górale należą do 
ludzi pracowitych, z dużą dozą przedsiębiorczości. O tym świad-
czy m.in. historia góralskiej emigracji zarobkowej. Zawsze wie-
działem, że naszym ludziom trzeba tylko stworzyć odpowiednie 
warunki, „dać wędkę”, by mogli tę przedsiębiorczość rozwinąć. 
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Region musi być otwarty na turystów. Właśnie na tym najbardziej 
mi zależało i dlatego znalazłem się w Komisji Infrastruktury, 
żeby starać się o lepszy dostęp do subregionu podhalańskiego. I 
dzięki Bogu, sporo się udało. 

- Wszystkich na pewno interesuje, jak można pomóc swojemu 
regionowi z Pana perspektywy. Jak dużo można zdziałać, zajmu-
jąc stanowisko senatora…

Jako senator mogę oczywiście zgłaszać wnioski do budżetu, 
czy  nanosić poprawki, ale popieranie swojej lokalnej społecz-
ności sprowadza się przede wszystkim do wspierania inicjatyw 
lokalnych samorządów, instytucji lub stowarzyszeń, które szu-
kają wsparcia w administracji rządowej bądź samorządowej. 
Skuteczne wspieranie takich działań sprawia mi wiele satys-
fakcji.

- Wracając do spraw infrastrukturalnych, dla nas bardzo cie-
kawą, i wręcz wiodącą kwestią, jest sprawa dojazdu do naszej 
miejscowości.

Kwestia dojazdu i rozwiązań komunikacyjnych do Szczawnicy 
leży w gestii samorządów Miasta i Gminy Szczawnica, powiatu 
nowotarskiego i województwa małopolskiego. W gestii rządowej 
jest działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– tej podlegają drogi DK 7, 47 i 49 na naszym terenie. Wojewódz-
two Małopolskie stworzyło dokument rozwiązań komunikacyj-
nych w regionie Pienin. Myślę, że warto, aby Miasto i Gmina 
Szczawnica również  opracowało koncepcję rozwoju komunika-
cyjnego swojego obszaru. 

- A co Pan uznaje za swój sukces w karierze senatora?
Pracując od początku w Komisji Infrastruktury zabiegałem o 

budowę nowego odcinka kolei między Piekiełkiem a Podłężem. 
To bardzo skróci drogę kolejową z Krakowa do Nowego Sącza i 
Zakopanego. To wielomiliardowa inwestycja. Obecnie trwają pra-
ce związane z dokumentacją. Te prace na pewno potrwają kilka 
lat.Za sukces można uznać budowę tzw. Zakopianki, na odcinku 
Lubień – Rabka oraz Rabka – Nowy Targ oraz budowę południo-
wej obwodnicy Nowego Targu. 

Za sukces, jako przewodniczącego senackiej Komisji Infra-
struktury, uważam wszystkie programy rządowe, które wzmac-
niają infrastrukturę drogową i kolejową na naszych terenach. Z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Szczawnica otrzymała 
niemal 1 mln zł na modernizację ul. Skotnickiej , 150 tys. zł na 
modernizację ulicy Parkowej. Z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych – Wsparcie dla Gmin Górskich, Miasto otrzymało 
środki w wysokości 1 mln 640 ty. zł na kompleksowy projekt za-
kładający m.in. modernizację Placu Dietla i przebudowę schodów 
od ul. Szalaya w kierunku kościoła i w kierunku ul. Jana Wiktora. 
Z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Miasto otrzymało 
niemal 6 mln zł na budowę sieci wodociągowej w Jaworkach i 
Szlachtowej – z tej puli sfinansowane również zostanie dokończe-
nie sieci wodociągowej na ul. Skotnickiej i przy ul. Głównej – na 
Świerkówce.

Jednocześnie nieustannie wspomagam parafie, organizacje 
społeczne i kulturalne w uzyskaniu wsparcia finansowego na róż-
nego rodzaju działania kulturalne, konserwatorskie itp. Bardzo 
często spotykam si z wyrazami wdzięczności w postaci pism, dy-
plomów. Jest to niezmiernie miłe i stanowi motywację do dalszej 
pracy.

- Często w Szczawnicy, przy okazji różnego rodzaju uroczysto-
ści można Pana spotkać w stroju góralskim, a równolegle z ka-
rierą polityczną, rozwijała się Pana praca w strukturach ruchu 
regionalnego. Kiedy się ona zaczęła?

Zawsze interesował mnie region i góralszczyzna. Jako młody 

człowiek występowałem w Zespole Regionalnym im. Jana Mali-
nowskiego. W „Weselu Góralskim” śpiewałem i grałem rolę dru-
żby całe lata. Pierwszy raz pojechałem na występy z Zespołem 
jako student, a gdy w roku 1975 wróciłem po studiach do Szczaw-
nic, zostałem członkiem Oddziału Górali Pienińskich Związku 
Podhalan. Powoli w strukturach Związku piąłem się do góry. 
Byłem prezesem oddziału ZP w Szczawnicy, wiceprezesem, a w 
latach 2002-2008 prezesem Zarządu Głównego ZP.  Działanie w 
Związku Podhalan głównie opiera się na pracy społecznej jego 
członków, a ja zawsze mogłem liczyć na poparcie szczawniczan, 
na zgodną współpracę, za co bardzo dziękuję zarówno obecnym, 
jak i dawniej działającym członkom związku. Tradycja góralska 
jest mi bardzo, bardzo bliska.

- Czego udało się Panu dokonać, jako prezesowi Związku 
Podhalan?

Za mojej kadencji zaczęliśmy wydawać pismo „Podhalanin”, 
wydaliśmy śpiewnik „Góralskiej Pieśni Religijnej”. Mieliśmy też 
audycje regionalne w Radiu Alex. W tym czasie zorganizowali-
śmy góralską pielgrzymkę z Giewontu na Hel, pieszą i autokaro-
wą.  W późniejszym czasie pielgrzymki miały formę rowerową, 
w tym roku była już XIII. Udało mi się też zorganizować kolo-
nie dla dzieci wiejskich, doposażyć nasze zespoły działające przy 
Związku Podhalan w stroje regionalne, zarejestrować oscypek, 
wespół ze starostwem nowotarskim i tatrzańskim, jako produkt 
regionalny. Myślę, że największym moim sukcesem z tego okresu 
jest to, że udało mi się w Związku Podhalan zjednoczyć wszyst-
kie 13 grupy górali z całej Polski. Myślę teraz, że już czas, by 
zmienić nazwę Związek Podhalan, na – Związek Górali, którego 
nazwa byłaby bardziej adekwatna. Drugim moim sukcesem jest 
zwiększenie liczby oddziałów – kiedy obejmowałem Związek 
Podhalan, było 51 oddziałów, a kiedy kończyłem prezesurę - po-
nad 70, razem kilka tysięcy osób. Przebywając w Chicago byłem 
inicjatorem i założycielem koła nr 50 „Pieniny” Związku Podha-
lan, którego  prezesem jest kolega Witek Laburda.Za działalność 
regionalną Zjazd Podhalan przyznał mi tytuł honorowego prezesa 
Związku Podhalan w Polsce. Jestem też Honorowym Podhalań-
czykiem - tytuł ten przyznała mi za współpracę 21 Brygada Strzel-
ców Podhalańskich.

- Związek Podhalan to nie jedyna organizacja, do której Pan 
należał?

Jestem też ratownikiem GOPR, przewodnikiem beskidzkim 
PTTK i dzięki uczestnictwu w Zespole Regionalnym im. J. Mali-
nowskiego – działaczem OSP.

 
- Przy tak bogatym dotychczasowym życiu, jakie są plany i ma-

rzenia Szanownego Jubilata?
W tej chwili jestem od tego, bym w sposób rozsądny z miej-

sca, w którym obecnie się znajduję, mógł wspierać naszą lokalną 
społeczność. Z działalności samorządowej i parlamentarnej mam 
bardzo dużo satysfakcji, czego dowodem są  podziękowania od 
różnego rodzaju samorządów, stowarzyszeń, fundacji itp. Niedaw-
nym przykładem może być tytuł „Zasłużony dla Miasta Limano-
wej” otrzymany za wsparcie utworzenia przez MON Batalionu 
Wojsk Obrony Terytorialnej na tamtym terenie. Pozostaję do dys-
pozycji wspólnot lokalnych. Będę się starał im pomóc w realizacji 
dobrych lokalnych pomysłów. Mam biuro senatorskie w Nowym 
Targu i w Limanowej, gdzie można mnie zastać. Zapraszam do 
kontaktu i konstruktywnej rozmowy. 

- Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i życzę z okazji wspaniałe-
go Jubileuszu wszelkiej pomyślności oraz by powodów do radości 
i satysfakcji było jak najwięcej!

Rozmawiała Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...7.08.21r. miał miejsce Redyk w Jaworkach. Zaznaczyliśmy w nim 
swój udział poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw:  kwaśnicy, bi-
gosu, kiszki z kapustą, chleba ze smalcem, fasoli Jaś a la Maryna. Skła-
damy serdeczne podziękowania  dla naszej komisji gospodarczej.

14.08.21r. byliśmy organizatorami  XVII Góralskiego Festynu Ro-
dzinnego pod kolejką. Rozpoczął go korowód ulicami miasta. Tradycyj-
nie w czasie zabawy miały miejsce liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, 
jak np. jazda na taczkach, jedzenie kulasy na czas, czy rżnięcie drzewa 
metodą moja- twoja. Całość imprezy uświetniły występy zespołów i so-
listów: kapeli góralskiej Żeleźnica z Pieniążkowic, Kiyrpecki z Łącka, 
Fabiana Kurnyty i Adama Adamczuka - uczestników The Voice Kids,  
Orkiestry  Dętej z Ochotnicy Dolnej. Na zakończenie Festynu wystąpił 
Kabaret Truteń jako gwiazda wieczoru.

Nie zapomnieliśmy o pysznym poczęstunku i potrawach góralskich. 
Serwowaliśmy ciasto, gołąbki z sosem, moskole z masłem czosnkowym, 
fasolę, chleb ze smalcem, ogórki, naleśniki łemkowskie, bigos, kwaśni-
cę, kiszkę z kapustą. Składamy serdeczne podziękowania: Sponsorom, 
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej ze Szczawnicy za zabezpieczenie trasy 
korowodu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc techniczną i nagło-
śnienie, komisji gospodarczej, kultury i wszystkim, którzy czynnie włą-
czyli się w przygotowanie i przeprowadzenie festynu.

15.08.21r.odbył się odpust ku czci Matki Boskiej Zielnej w Kaplicy na 
Sewerynówce. Uczestniczyliśmy w nim wraz z  pocztem sztandarowym. 
Cieszymy się, że wielu członków, podtrzymując tradycję  przyszło w „ło-
dzioniu” z naręczami kwiatów i ziół.

19.08.21r. w Czarnej Górze miało miejsce nagranie drugiej części te-
ledysku do hymnu Górali Polskich z okazji 100-lecia Związku Podhalan, 
w której uczestniczyła również nasza delegacja ze sztandarem. 

29.08.21r. odbył się drugi dzień LII Zjazdu Związku Podhalan. Zo-
stały wręczone odznaczenia dla naszych członków, które przyznano 12 
września 2020 roku.

Odznaczeni:
Honorowy Członek ZP: Janina Zachwieja – Pypla
Zasłużony dla Związku  Podhalan: Stanisław Zachwieja- Pypla, Artur 

Majerczak
Zasłużony dla Kultury Góralskiej: Ewa Dziedzina, Bernadeta Ciesiel-

ka, Zbigniew Przychodzki, Jacek Śliwiński, Marian Dziedzina-Wiwer.
 Odznaczenia państwowe:
Złoty Krzyż Zasługi:  Stanisława Wiercioch, Stanisław Zachwieja – 

Pypla
Srebrny Krzyż Zasługi: Marek Ciesielka
Brązowy Krzyż Zasługi: Helena Ciesielka, Janina Zachwieja – Buliś, 

Marian Dziedzina- Wiwer, Robert Majerczak, Elżbieta Wiercioch.
 Gratulujemy wszystkim odznaczonym.
 11.09 21r. w sobotę o godzinie 16.00 w naszej siedzibie odbędzie 

się zebranie sprawozdawczo- wyborcze.  Szczegółowe informacje będą 
podane w ogłoszeniach i na plakacie. Wszystkich członków naszego Od-
działu prosimy o przybycie.

Wszystkim wrześniowym solenizantom i jubilatom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości z każdego 
dnia, spędzonego w gronie najbliższych i przyjaciół.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy 
wszystkim nauczycielom spokojnej i satysfakcjonującej pracy, a  
dzieciom i młodzieży osiągania sukcesów w kolejnych etapach edu-
kacyjnych.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Festyn Rodzinny 
Związku Podhalan

Jak tradycja nakazuje Festyn Rodzinny 
Związku Podhalan odbywa się w sierpniu, te-
goroczny odbył się w sobotnie popołudnie 
(14.08.2021 r.). Po niemal dwóch latach, które 
minęły od ostatniego festynu w 2019 r., zgroma-
dzeni widzowie mieli możliwość uczestniczenia 
w tak barwnym wydarzeniu już po raz siedem-
nasty.

Festyn rozpoczął się korowodem spod Dwor-
ka Gościnnego aż do miejsca rozpoczęcia wspól-
nej zabawy – sceny zlokalizowanej przy dolnej 
stacji KL „Palenica”. W korowodzie szedł w tym 
roku Zespół Góralski Żeleźnica z Pieniążkowic 
na czele z Prezes OP ZP - Elżbietą Wiercioch, 
Wiceprezesem ZP - Markiem Ciesielką, Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Szczawnica – Grze-
gorzem Niezgodą oraz Radnym Powiatowym 
– Tomaszem Hamerskim. Podczas marszu ulica-
mi Szczawnicy, korowód zatrzymał się na Placu 
Dietla oraz w centrum miasta przy „wiewórce”, 
aby zatańczyć i tym samym zachęcić do uczest-
nictwa w festynie. 

Po dotarciu korowodu pod scenę przy KL 
„Palenica”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica oraz Prezes Związku Podhalan przywitali 
zgromadzonych widzów i zaprosili do wspólnej 
zabawy. Po uroczystym otwarciu festynu, na 
scenie wystąpiła kapela góralska. Były także 
konkursy dla dzieci (m.in. rzucanie ziemniakiem 
do koszyka) i dorosłych (mistrzostwa świata w 
jedzeniu kulasy, jazda na taczkach oraz rżnięcie 
drzewa metodą „moja-twoja”). Na scenie gościł 
także dziecięcy zespół góralski Żeleźnica z Pie-
niążkowic, zespół góralski Kiyrpecki z Łącka, 
orkiestra dęta z Ochotnicy Dolnej oraz młodzi 
szczawniczanie - śpiewacy odnoszący sukcesy 
w programie The Voice Kids - Fabian Kurny-
ta i Adam Adamczuk. Jako gwiazda wieczoru 
wystąpił Kabaret Truteń. Przez cały czas trwa-
nia festynu można było posilić się wspaniałymi 
góralskimi potrawami i ciastami serwowanymi 
przez członków Związku Podhalan oraz skoszto-
wać barana z rożna, którego najlepiej na świecie 
przygotowuje rodzina Zachwiejów – Bulisiów. 
Do nabywania losów loterii fantowej, w której 
każdy był pełny, zachęcał prowadzący festyn Pan 
Jacek Śliwiński, gdyż około godz. 20. nastąpiło 
losowanie, spośród wszystkich biorących udział 
w loterii, najcenniejszych nagród. Były to week-

endowe pobyty w szczawnickich pen-
sjonatach, spływy Dunajcem i spływy 
pontonowe, cenne sprzęty AGD. W tym 
roku publiczność dopisała, mimo chwi-
lowego oberwania chmury, widzowie 
chętnie powrócili do zabawy.

Organizatorem XVII Festynu Ro-
dzinnego ZP był Pieniński Oddział 
Związku Podhalan przy współfinanso-
waniu przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica a także przy wsparciu technicz-
nym Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy, jak również licznych 
sponsorów, odczytywanych podczas 
festynu.

Perła Diecezji Tarnowskiej
Tak 79 lat temu ówczesny ksiądz biskup 

ordynariusz nazwał Ks. Jana Kozioła w dniu 
Jego śmierci.

22.08. bż. r. Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w 
Szczawnicy pamiętając o zasługach Ks. Jana 
dla szczawnickiej wspólnoty uczcił kolejną 
rocznicę śmierci uroczysta Mszą św., którą 
celebrował ks. Grzegorz Gil.

Po mszy członkowie POAK wraz z wier-
nymi udali się na cmentarz parafialny odma-
wiając po drodze różaniec. Przy grobie Ks. 
Jana Kozioła złożono wiązankę kwiatów, 
zapalono znicze i wspólnie się modlono. Na 
koniec wspominano zasługi sługi Bożego dla 
szczawnickiej wspólnoty. Wśród nas znalazł 
się pan, który osobiście znał i doskonale pa-
mięta Ks. Jana. M.in. wspominał przygoto-
wania go do I Komunii św.

Stowarzyszenie „Dajmy nadzieję” otwie-
rając ścieżkę im. Ks. Jana Kozioła w 2019 
roku bardzo ciekawie wspomina dokonania 
Księdza Kozioła podczas Jego posługi w 
Szczawnicy. Należy dodać, że chętni mogli 
w niedzielę 22.08. rozpocząć „świętowanie 
pamięci” Ks. Jana w ramach wycieczek „Wy-
trwale Wzwyż” i pójść ścieżką Jego imienia 
na Jarmutę.

Więcej o dokonaniach Ks. Jana Kozioła 
dla naszj wspólnoty można przeczytać na 
stronie Stowarzyszenia „Dajmy Nadzieję”: 
www.dajmynadzieje.org.pl  Ścieżka rekre-
acyjna na Jarmutę imienia Księdza Jana Ko-
zioła 

Elżbieta Ząbkiewicz
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Aylin Anna Yildiz - 15.08
Maja Pluta  -08.08
Wojciech Paweł Hurkała - 08.08
Maja Alicja Waruś  - 01.08
Elena Majerczak  - 15.08
Lara Isabel Goedbloed  - 08.08
Jan Tomasz Berszakiewicz - 01.08
Maja Kudłacz - 08.08
Leon Pietrzak  - 28.08
Mikołaj Aleksander Adamczuk - 08.08

Połączyli się Sakramentem małżeństwa: 
Marek Jacek Krzywonos-Wolak i Magdalena Marzena 

Krzywonos  - 07.08
Michał Marek Mastalski - i Karolina Warzecha  - 28.08
Marek Mateusz Wójcik i Maria Edyta Szczepaniak - 28.08

Odeszli do wieczności:
Stefan Stanisław Kapłaniak „Cenek” - 08.08
Kazimierz Kluska - 14.08
Stanisława Wyrostek - 18.08
Zbigniew Janiszek - 26.08
Krystyna Kurek - 28.08

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Połączyli się Sakramentem małżeństwa: 
Damian Hurkała - Liliana Bogdan  - 21.08.2021 Szlachtowa 
Łukasz Nawrocki - Gabriela Gardoń - 21.08.2021 Jaworki 
Konrad Ligas - Aleksandra Rzońca  - 28.08.2021 Szlachtowa 

Odeszli do wieczności:
Stanisława Prońska  - 9.08.2021 Szlachtowa 
Irena Bożek  - 16.08.2021 Jaworki 

Kronika Towarzyska
Pogrążeni w bólu zawiadamiamy, że dnia 08.08.2021 w wieku 

88 lat odszedł od nas najukochańszy Mąż, Tata, Teść, Dziadek 
STEFAN „CENEK’ KAPŁANIAK , o czym powiadamia Rodzi-
na.

Odszedł od nas wielki spor-
towiec, wspaniały człowiek, 
legenda polskiego i światowe-
go kajakarstwa. Startował w 
latach 50 i 60. XX w. Zapo-
czątkował dla Polski sukcesy 
sportowe w kajakarstwie. Jako 
pierwszy w historii kajakar-
stwa polskiego zdobył tytuły 
Mistrza świata (trzykrotnie) i 
Europy oraz wiele innych me-
dali z tych mistrzostw. Uczest-
nik olimpiad w Melbourne  -1956, Rzymie -1960 i Tokio - 1964. 
Wraz z partnerem W. Zielińskim startując w K-2 na 1000 m. na 
olimpiadzie w Rzymie 1960r. zdobyli pierwszy w historii dla Pol-
ski medal (brąz) w kajakarstwie mężczyzn. Był ponad 30. krotnym 
mistrzem Polski, wygrywał wiele mityngów i zawodów krajowych 
oraz międzynarodowych. Można powiedzieć, że zapoczątkował w 
kraju kajakarstwo ekstremalne, bo w roku 1973 pokonał 118. ki-
lometrową trasę, płynąc Dunajcem pod prąd z Nowego Sącza do 
Nowego Targu przy dużym stanie wody.

Stefan Kapłaniak CENEK olimpijczyk, którego ostatnią olim-
piadą było Tokio- 1964, odszedł od nas w dniu zakończenia olim-
piady w Tokio 2021. Symbolicznie życie Stefana Kapłaniaka zga-
sło jak znicz olimpijski w Tokio 08.08.2021.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21.09.2021 r. godz.15.00 na 
cmentarzu parafialnym w Szczawnicy. Wcześniej o godz. 14.00 
odbędzie się Msza Żałobna w kościele św. Wojciecha. Uroczy-
stość pogrzebowa  będzie miała charakter państwowy.

Od Matki Bożej Pośredniczki Łask 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

8.08.2021 w parafii Szlachtowa pod wezwaniem Matki Bo-
żej Pośredniczki Łask, podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 w 
Szlachtowej i godz. 9.00 w Jaworkach podziękowano odchodzą-
cemu proboszczowi ks. Tadeuszowi Wojciechowskiemu za 6 lat 

posługi duszpasterskiej. Za kilka lat wspólnego podejmowania 
działań dla dobra wspólnoty parafialnej, za wsparcie w chwilach, 
kiedy tego potrzebowała, za udzielane sakramenty, za każdą Mszę 
Świętą i głoszone w niej Słowo Boże.

Przedstawiciele grup działających przy parafii, osoby indy-
widualne oraz przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z 
parafią do podziękowań dołączyli  upominki i życzenia: wytrwa-
łości, pomyślności Bożej na każdy dzień i noc oraz opieki Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, patronki kościoła, do którego udaje 
się ks. Tadeusz. Aby obdarzała  
zdrowiem, cierpliwością, wytrwa-
łością i  dawała siły do realizacji 
Planu Bożego.  

 Bóg zapłać. Szczęść Boże.
 

„Bądź pozdrowiony 
gościu nasz….”

 Słowami piosenki w dniu 
15.08.2021 w święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Szlachtowej o godzinie 11.00, a 
w Jaworkach o godzinie 9.00 przy-
witano nowego proboszcza Ks. 
Kaspra Bernasiewicza. 
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
W sierpniu bieżącego roku nie odbywały się posiedzenia ko-

misji ani sesja Rady Powiatu, niemniej jednak pragnę przekazać 

Państwu garść informacji.
Od 10 sierpnia trwa na terenie naszego powiatu kwalifikacja 

wojskowa, która potrwa do 5 listopada 2021 r. Jej celem jest usta-
lenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających 
temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochot-
niczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok 

życia.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn 

urodzonych w 2002 roku, jest to tzw. „rocznik podstawowy”. 
Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1997-
2001, czyli tzw. „roczniki starsze”, którzy nie mają określonej 
zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone 
w latach 2000-2001, które zostały uznane za czasowo niezdolne 
do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności. Wezwanie do 
kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w la-
tach 1997 -2002 – absolwentki lub studentki kierunków medycz-
nych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed 
komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do 
pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do 
czynnej służby wojskowej (kategorii). Wezwania do stawienia się 
przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gmi-
nie z terenu Powiatu Nowotarskiego znajdują się również obwiesz-
czenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Co istotne, nieode-
branie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed 
komisją.Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, 
które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać 
przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również 

kara grzywny lub ograniczenia wolności.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej (I piętro) w Nowym Targu, czyli 
dawny budynek Urzędu Gminy przy ul. Bulwarowej 9 w Nowym 
Targu. Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta i 
Gminy Szczawnica obejmuje 2 dni i będzie przeprowadzony od 
16 do 17 września br. Kwalifikacja wojskowa kobiet odbędzie się 

4 listopada 2021 r.
W międzyczasie odbył się w remizie OSP w Szczawnicy Zjazd 

Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Szczawnicy. Prezesem Zarządu została ponow-
nie Pani Łucja Rak. Zostałem zaproszony do udziału z pracach 
zarządu - wybrano mnie na funkcję wiceprezesa zarządu. Bar-
dzo serdecznie dziękuję za wybór i zaufanie, liczę na skuteczne 

współdziałanie.
1 września miało miejsce spotkanie w Urzędzie Gminy w 

Ochotnicy Dolnej, którego tematem był wniosek złożony do Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
przez Powiatowy Zarząd Dróg. Projekt zakłada między innymi 
dokończenie przez Powiat Nowotarski modernizacji połączenia 
Szczawnicy z Krościenkiem, tym razem na odcinku od Kotońki 
do sklepu „Biedronka”. Mam nadzieję, że sprawa znajdzie swój 
szczęśliwy finał, pieniądze zostaną przyznane, a inwestycja wy-

konana.
W związku z rozpoczętym już nowym rokiem szkolnym 

2021/2022 wszystkim uczniom, nauczycielom jak i rodzicom (w 
tym sobie) życzę wielu sukcesów, wytrwałości, cierpliwości i sa-
tysfakcji. Przede wszystkim życzę wszystkim, aby pandemia nie 

powodowała już żadnych komplikacji w funkcjonowaniu szkół.
Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-

gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicz-

nej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Jako w pełni zaszczepiony nieustannie zachęcam niezaszcze-

pionych do szczepień przeciw covid-19. 
Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: 

tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

Uczcie je zachowywać
Wrzesień to początek nauki szkolnej, ale 

cały proces naszego uczenia się ma znacz-
nie szerszy zakres - zwłaszcza w wymia-
rze chrześcijańskim... Jezus polecił swym 
uczniom, by nauczali wszystkie narody i 
uczyli zachowywać wymagania wiary (Mt 
28,20). Chodzi więc nie o samą treść wia-
ry, ale o wdrażanie jej w życie, postępowa-
nie. Tak czynił Jezus-Nauczyciel. Nakaz 
Chrystusa brzmi jednoznacznie: „Uczcie 
je zachowywać...” – a więc nie nauczaj-
cie teorii dla niej samej, ale dla życia, dla 
praktykowania jej na co dzień. Co komu 
po samych słowach, jeśli nie dowie się, że 
trzeba wcielać je w życie i jak to robić. 

Nakaz ten odnosi się nie tylko do tych, któ-
rzy nauczają „z urzędu”, do kapłanów, ale też 
do każdego chrześcijanina. Codzienne życie 
przynosi niezliczone okazje do „rozmów w 
Panu” – o Nim i tak jak On (w duchu miłości 
i chęci dopomożenia bratu w jego drodze – 
czy też wspólnego jej poszukiwania).

Nauczyciel nie może ograniczać się do 
przedstawienia wymagań Chrystusa, ale i 
sam musi wymagać. Inaczej nie będzie na-
uczycielem nawet w ziemskim rozumieniu. 
Obecnie można zaobserwować powszech-
ną ucieczkę od wymagań. Nie tylko ro-
dzice nie umieją (lub nie chcą!) wymagać 
od własnych dzieci i podnoszą krzyk, gdy 
inni (nauczyciele, wychowawcy...) od nich 
wymagają. Większość z nas odbiera czy-
jeś wymagania wobec nas jako zamach na 
naszą wolność. Reagujemy oburzeniem i 
zagniewaniem. Nie odróżniamy oceniania 
od osądzania (bez umiejętności oceniania 
nie rozpoznamy różnicy między dobrem 
a złem, nie nauczymy się wartościować; 
jednak osądzanie należy do Boga) tole-
rancji od obojętności, wścibstwa i chęci 
rządzenia od słusznych wymagań. Nieraz 
stawianie ich łączy się z fałszywym wsty-
dem – wolimy przymknąć oko, by się nie 
narażać na nieprzyjemny epitet.

Nauczyciel na wzór Chrystusa wpierw 
ukazuje Oblicze Boże i rozmiłowuje w 

Nim; unaocznia prawdę Ewangelii, a po-
tem wskazuje sposób, jak nią żyć – i to 
w konkretnych warunkach naszego życia.

Przede wszystkim uczymy innych za-
chowywania nauki Chrystusa, sami ją 
zachowując. Mamy zostawiać innym za 
sobą wyraźne ślady naszych kroków, by 
oni mogli „przykładać” do nich własne 
stopy – tak właśnie działa przykład. Tak 
też czynił Jezus, nauczając i zostawiając 
nam przykład takiego właśnie nauczania/
życia.

Uczyć zachowywać to prowadzić  
ucznia krok po kroku za sobą – cierpli-
wie i z miłością, i aż do czasu, gdy będzie 
sam umiał znaleźć drogę naśladowania 
Chrystusa. Jednak nie mamy oglądać się i 
mierzyć, na ile jesteśmy skuteczni. Dawa-
nie świadectwa obowiązuje nas zawsze i 
możemy nawet się nie dowiedzieć, kogo w 
ten sposób pociągnęliśmy za Chrystusem. 
Mamy siać, a Bogu pozostawić żniwo.

Danuta Mastalska
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REDYK 2021
Po rocznej przerwie, spowodowanej koronawirusem, 7 sierpnia 

br. na scenie plenerowej w Jaworkach odbył się doroczny Letni 
Redyk, będący częścią szczawnickiego Lata Pienińskiego 2021.

Został zainaugurowany dźwiękiem trombity Zbigniewa Przy-
chodzkiego – ludowego muzykanta, twórcy instrumentów paster-
skich, hafciarza i recytatora oraz przez prowadzących imprezę – 
już po raz 24. -Piotra Gąsienicę, znanego gawędziarza ludowego 
i twórcę rzeźb, wicedyrektora Małopolskiego Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu i wiceprezesa zarządu głównego Związ-
ku Podhalan oraz po raz pierwszy w roli konferansjerki Redyku 
– Agnieszkę Ciesielkę kronikarkę Oddziału Pienińskiego Związ-
ku Podhalan i członkinię Komisji Kultury. Tuż po powitaniach 
przybyli goście mieli możliwość obejrzenia tradycyjnego przepę-
du owiec po okolicznych halach, widowiskowo przeprowadzone-
go przez zaprzyjaźnionego bacę Andrzeja Staszela, 
jego juhasów i ich wyszkolone psy pasterskie oraz 
pokazu obyczajów pasterskich – strzyżenia owcy 
oraz wyrobu oscypka.

Podczas Redyku na plenerowej estradzie odby-
wały się prezentacje zespołów regionalnych i folko-
wych takich jak: Kapela Zbójnicka – w repertuarze 
melodii karpackich, Dziecięcy Zespół Regionalny 
Małe Pieniny z Krościenka n/D – w pokazie tańców 
i przyśpiewek pienińskich, Carrantouhill – świato-
wej sławy zespół grający muzykę irlandzką. 

O swojej drodze twórczej opowiedział i kilka 
swoich wierszy przeczytał tegoroczny laureat naj-
wyższego wyróżnienia z kręgu kultury ludowej w 
kategorii pisarstwo – Nagrody im. Oskara Kolberga 
– Andrzej Dziedzina Wiwer, znany szczawnicki po-
eta, gawędziarz, regionalista, hafciarz i przewodnik 
beskidzki PTTK. Na Redyku była także okazja do 
zaprezentowania rodzimych talentów recytatorskich 
i muzycznych, laureatów konkursów regionalnych, 
w tym dziecięcego im. Michała Słowika Dzwona: 
Klaudii Szczygieł, Oskara Satały, Mai Mazurek i 
Michała Niegłosa oraz Przeglądu Folkloru Pienin 
„Nuta Dunajca” - Maniowy 2021: Janiny Gawlik, 
Zbigniewa Przychodzkiego i Michała Polaczyka 
Koncola. Sztukę ludową można było również po-
dziwiać dzięki kiermaszowi prac naszych lokalnych 
twórców: Marii i Andrzeja Dziedzinów – Wiwer, 
Zbigniewa Przychodzkiego, Anny Madejowej, Joan-
ny Dziubińskiej, Jadwigi Łuczak i Anny Niezgody.

O dobre humory i zabawę zadbał Kabaret Chyba 
z Wrocławia. Redyk zakończyła tradycyjnie wspól-
na zabawa do północy z zespołem 
Pozytywnie Nakręceni. W między-
czasie można było skosztować tra-
dycyjnych potraw góralskich przy-
gotowanych przez Oddział Pieniński 
Związku Podhalan, a także barana z 
rożna po szczawnicku rodziny Za-
chwiejów Bulisiów. 

Ponadto miała miejsce również 
loteria fantowa oraz aukcja pluszo-
wego białego misia na rzecz budowy 
domu mieszkalnego w Szlachtowej 
dla Podopiecznych Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Niepełno-
-sprawnością Intelektualną – „Perła” 
w Szczawnicy.

Organizatorem Redyku w Jaworkach było Miasto i Gmina 
Szczawnica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.
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Opera „ Il Farnace” Antonio Vivaldiego na 
rozpoczęcie Festiwalu Barokowe Eksploracje

Tegoroczne Barokowe Eksploracje rozpoczęły się 10 sierpnia w 
szczawnickim Dworku Gościnnym od mocnego operowego akcentu.  Na 
głównej scenie melomani mogli obejrzeć jedną z najbardziej znanych 
oper Vivaldiego „Il Farnace” z libretto Antonia Marii Leccheniego. Hi-
storia w trzech aktach opowiada o Farnace, królu Pontu, który został po-
konany przez Rzymian i – aby uniknąć ich niewoli w rękach zwycięzców 
– rozkazuje Tamiri, swojej małżonce, by zabiła ich syna, a następnie sie-
bie samą. Ta jednak nie wykonuje rozkazu i ukrywa dziecko. Berenice, 
matka Tamiri i królowa Kapadocji, nienawidzi Farnace i usiłuje skłonić 
Pompejusza, dowódcę rzymskich legionów, by zgładził jej zięcia. Tym-
czasem Selinda, siostra Farnace, zostaje wzięta do niewoli przez Rzy-
mianina Akwiliusza, który zakochuje się w niej, podobnie jak pozostają-
cy na służbie Berenice książę Gilades. Selinda wykorzystuje namiętności 
konkurentów, by ratować swego brata, namawiając ich do zamordowania 
Berenice i Pompejusza. Wszystko jednak kończy się szczęśliwie, choć 
zakończenie wydaje się psychologicznie całkiem nieprawdopodobne: 
Pompejusz godzi Berenice z zięciem, zwraca Farnace koronę i obdarza 
go przyjaźnią, a wszyscy żyją dalej długo i szczęśliwie.

Gości, licznie przybyłych w maseczkach, przywitała dyrektor Fe-
stiwalu Agnieszka Żarska przedstawiając występujących śpiewaków i 
muzyków. A w rolach głównych na scenie wystąpili: Fernace - Zoltan 
Megyesi, Tamiri - Marta Infante, Berenice - Michaela Babák Šrůmová,  
Selinda - Sylva Čmugrová, Gilade - Zuzana Kopřivová,  Pompeo - Kami-
la Mazalová.  Muzyczną oprawę zapewniła jak zawsze orkiestra MUSI-
CA FLOREA Praha pod dyrekcja Marka Štryncla. Spektakl wyreżyse-
rowała Andrea Miltnerová. 

 Ponieważ opera po raz pierwszy została wystawiona w 1727 roku 
Wenecji, wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna Joanny Dziu-

bińskiej pt: Karnawał wenecki”, prezentowana we foyer Dworku.
Widowisko, świetnie przygotowane muzycznie, z pięknie wykonany-

mi ariami Fernace, Tamiri czy Selindy, niezwykle barwnymi strojami, 
czy oryginalnie opracowanymi wstawkami baletowymi (ciekawie przed-
stawiona burza w tańcu z foliowymi płachtami) bardzo spodobała się 
widzom; nagrodzili wykonawców oklaskami na stojąco. 

Organizatorem Barokowych Eksploracji jest stowarzyszenie Szczaw-
nicki Chór Kameralny, współorganizatorami: Musica Florea Praha, 
Pieniny SPA Resort oraz Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzy-
ka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Projekt 
zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskie-
go, Miasta i Gminy Szczawnica oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy. Barokowe Eksploracje 2021 zostały ponadto wsparte gran-
tem Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej; projekt jest organizowany 
we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie oraz PKL Palenica. 
Dyrektorem artystycznym jest Agnieszka Żarska.

A.L.
Fot. Hieronim Makita

W niedzielę 9 sierpnia w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy 
odbyło się niecodzienne spotkanie z Tatianą 
Tokarczuk – Błażusiak i jej książką zatytuło-
waną „Rośliny kwitną w akwareli. Leksykon 
niekonwencjonalny”.

Autorka, dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk-
-Błażusiak jest adiunktem w Katedrze Roślin 
Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej na Wydziale 
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Wykłada na kierunkach Sztuka Ogrodowa, 
Architektura Krajobrazu oraz Leśnictwo Miej-
skie. Zainteresowania zawodowe łączy z upra-
wianym profesjonalnie malarstwem akwarelo-
wym i pastelowym.

Od najmłodszych lat malowała i rysowała, 
szczególnym zainteresowaniem darząc moty-
wy florystyczne. By rozwijać swoje umiejętno-
ści studiowała rysunek, malarstwo, podstawy 

kompozycji, rzeźbę i historię sztuki. Również 
na studiach architektonicznych pod okiem do-
świadczonych mistrzów pogłębiała zamiłowa-
nie do malarstwa i rysunku, a także rozwijała 
swoje zainteresowanie architekturą. 

Pracując zawodowo jako wykładowca na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, cią-
gle poszerza swoje zainteresowania tematycz-
ne. Od 2013 r. jest członkiem Stowarzyszenia 
Artystów Pienińskich, a od 2014 r. związana 
z Wielicką Grupą Twórców Art-Klub. Uczest-
niczyła w licznych plenerach malarskich. Brała 
udział w ponad dwudziestu wystawach zbio-
rowych w kraju i za granicą oraz zaprezen-
towała swoje prace na dziesięciu wystawach 
indywidualnych w Szczawnicy, Krościenku 
nad Dunajcem, na Zamku Królewskim w Nie-
połomicach, w Centrum Kultury Dworek Bia-
łoprądnicki w Krakowie oraz Ogrodzie Bota-
nicznym w Krakowie. 

Szczególnym miejscem inspiracji, ale rów-
nież prezentacji prac jest dla Autorki Szczaw-
nica, gdzie trzykrotnie wystawiała swoje prace 

indywidualnie, w Pijalni Wód Mineral-
nych oraz w Galerii Krzywa Jabłonka. 
Lokalna przyroda i bogate tradycje nie-
ustannie zachwycają i inspirują Autorkę 
do działań twórczych. Ze Szczawnicy 
także pochodzi mąż Tatiany Tokar-
czuk – Błażusiak, Krzysztof, również 
artysta, należący do Oddziału Pieniń-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych.

Artystkę przywitał i przedstawił 
zebranej w Sali publiczności dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Krzysz-
tof Czaja, oddając jej głos. Tatiana To-
karczuk- Błażusiak promocję swojej 

książki połączyła z prelekcją na temat zawar-
tości wydawnictwa, unaocznionej w pokazie 
slajdów. Autorka prezentuje w nim swoje prace 
akwarelowe, opatrując je komentarzem arty-
stycznym oraz krótką informacją botaniczną. 
Szczególnie interesujące jest wyjaśnienie po-
chodzenia polskiej i łacińskiej nazwy rośliny. 
Cykl „Rośliny Pienin” oraz „Zielnik” ujęte w 
tej książce zostały bezpośrednio zainspirowane 
przyrodą Pienin. Na uwagę zasługują też wy-
powiedzi dwóch recenzentów pracy: od strony 
botanicznej – prof. Dr hab. Ludwika Freya z 
Instytutu Botaniki PAN oraz od strony malar-
skiej i kompozycyjnej – dr inż. arch. Michała 
Suffczyńskiego z Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej, a także Stowarzysze-
nia Akwarelistów Polskich. Obydwaj Panowie 
służyli Autorce swoimi radami i doświadcze-
niem, jednocześnie bardzo pochlebnie opiniu-
jąc dzieło Artystki i Jej prace plastyczne. 

Ważne też, że pozycja  „Rośliny kwitną w 
akwareli…” doskonale sprawdzi się jako pre-
zent dla cudzoziemców, gdyż jest dwujęzyczna; 
polska i angielska.

Po prezentacji mulitimedialnej była okazja 
do zadawania Autorce pytań, o tajniki Jej inspi-
racji twórczych, warsztatu, plany na przyszłość 
itd., na które Tatiana Tokarczuk – Błażusiak 
wyczerpująco odpowiadała. Na zakończenie 
można było nabyć prezentowaną pracę z au-
tografem Autorki, a nawet…wygrać akwarelę 
Artystki w zaplanowanym losowaniu.

Album „Rośliny kwitną w akware-
li”, wydany w tym roku przez Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
można kupić w Szczawnicy w pienińskiej Gale-
rii „Krzywa Jabłonka”.

A.L.
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W pierwszym z cyklu tegorocznych 
koncertów XIII Festiwalu Muzyka 
nad Zdrojami Szczawnica 2021 -  1 
sierpnia w szczawnickim kościele św. 
Wojciecha wystąpił wirtuoz organów 
- Michał Markuszewski.  Artysta jest 
absolwentem warszawskiej Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina, którą ukoń-
czył z wyróżnieniem w klasie organów 

prof. Joachima Grubicha oraz klasie fortepianu prof. Kazimierza Gier-
żoda i dalej doskonalił swój warsztat muzyczny w Niemczech. Jest lau-
reatem licznych nagród i wyróżnień w konkursach muzyki organowej w 
kraju i za granicą.

Szczawnicki koncert nosił tytuł 
„Organy Tomasza Falla”, a na za-
bytkowym, ponadstudwudziesto-
letnim instrumencie tego jednego 
z najwybitniejszych polskich kon-
struktorów organów, muzyk zagrał 
utwory mistrzów epoki baroku 
Jana Pachelbela, Jana Sebastiana 
Bacha, Bernarda Pasquini, pieśni 
z kancjonału, J. Dygulskiej, Dome-
nico Zipoli czy chorały romantycz-
nego kompozytora Jana Brahmsa. 
Artysta ponadto potwierdził swoje 
wybitne umiejętności, prezentując 
własne kompozycje i improwizacje 
na temat dzieł  Wolfganga Amade-
usza Mozarta, Nielsa Wilhelma Gade’go czy… zadane przez publiczność.

Drugi koncert tegorocznego XIII Festiwalu pt. „Etno-inspiracje, od-
był się w sobotę 6 sierpnia w kościele pw. Św. Wojciecha w Szczawnicy. 
Wystąpił na nim The Time Quartet- kwartet smyczkowy oraz Katarzy-
na Wiwer - sopran, dyrektor artystyczna Festiwalu. W skład  zespołu, 
przybyłego z Warszawy wchodzą: Maksymilian Grzesiak- I skrzypce, 
Katarzyna Boniecka- II skrzypce, Aleksandra Demowska-Madejska- al-
tówka oraz Małgorzata Maśluszczak- wiolonczela, autorka większości 
aranżacji na kwartet smyczkowy. 

Publiczność zgromadzona w szczawnickiej świątyni miała przyjem-
ność usłyszeć utwory inspirowane folklorem góralskim, ale także z in-
nych regionów Polski, skomponowane przez znanych polskich kompozy-
torów: Stanisława Moniuszkę (Tańce góralskie z opery Halka), Henryka 
Wieniawskiego (Kujawiak), Grażynę Bacewicz (Oberek), Karola Szyma-
nowskiego (Uwoz mamo), czy za zakończenie Wojciecha Kilara (słynna 
Orawa). Na uwagę zasługiwały utwory  związanych z naszym regionem 
Józefa Edmunda Titza – kompozytora, nauczyciela muzyki w Nowym 

Targu i Wacława Geigera, którego pieśni z tekstem Jana Mazura, swoim 
krystalicznym sopranem zaśpiewała Katarzyna Wiwer. Imprezą towa-
rzyszącą „Etnoinspiracjom” był spacer po Szczawnicy z przewodnikiem, 
znanym regionalistą Andrzejem Dziedziną Wiwrem.

W trzecim koncercie z cyklu Muzyka nad Zdrojami, zatytułowanym 
„Moja Dumka”, który odbył się w piątek 13 sierpnia w kościele MB 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej, wystąpiła Zoriana Grzybowska - ar-
tystka urodzona na Ukrainie a obecnie mieszkająca w Polsce. Gwiaz-
da wieczoru zaśpiewała oraz zagrała na bandurze utwory m.in. Psalm 
„Błogosław duszo moja Pana”, „Łemkowską pieśń żałobną” oraz „Ave 
Maria”.

Bandura to ukraiński ludowy instrument muzyczny należący do 
chordofonów, w którym struny szarpie się palcami lub plektronem. Na-
zwa trzeciego koncertu nie bez powodu uzyskała nazwę „Moja Dumka”, 
bandura to istny atrybut pieśniarzy wykonujących dumki.

Koncert poprowadzili: Artur Grzybowski, mąż artystki, który recyto-
wał wiersze przy podkładzie muzycznym bandury wraz z prowadzącym 
wszystkie pozostałe koncerty - Rafałem Monitą - dyrektorem wyko-
nawczym festiwalu organizowanego przez Fundację Kulturalny Szlak, 
a współfinansowanego przez Miasto i Gminę Szczawnica oraz Powiat 
Nowotarski przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczaw-
nicy oraz Oficyną Artystyczną Astraia.

Na finał XIII edycji Festiwalu 
Muzyka nad Zdrojami Szczaw-
nica 2021 zabrzmiała muzyka w 
wykonaniu duetu akordeonowe-
go. W kościele św. Wojciecha 14 
sierpnia wystąpili Maciej Zim-
ka i Wiesław Ochwat, uznani i 
wielokrotnie nagradzani artyści i 
wybitni absolwenci Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Na program 
wieczoru złożyły się Obrazki z 
wystawy Modesta Musorgskie-
go/Maurice Ravela, III Koncert 
Brandenburski BWV 1048 Jana 
Sebastiana Bacha oraz Suita nr 
1 „Peer Gynt” Edwarda Girega. 
Akordeonowe opracowania znanych utworów oraz świetna interpretacja 
utalentowanych muzyków bardzo spodobała się przybyłej publiczności! 
Na bis zabrzmiało Libertango Astona Piazzolli. Dyrektor wykonawczy 
Festiwalu – Rafał Monita na zakończenie podziękował serdecznie tak 
wykonawcom, jak i wiernej publiczności za udział w festiwalu i zaprosił 
– o ile sytuacja pozwoli – na kolejną jego edycję za rok!

Alina Lelito
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Tegoroczny Jaworczański Festyn Rodzinny przesunął się w czasie, 
ale niczego nie stracił ze swego charakteru. Jak zawsze byli świetni wy-
konawcy i doskonała zabawa.

22 sierpnia na scenie przy 
Szkole Muzycznej w Jawor-
kach jako pierwsi wystąpili 
tancerze ze Studia Tańca 
Swan Dance z Kołobrzegu, 
prowadzonego przez Martę 
Herbowską, kórzy przeby-
wali w Jaworkach w sierpniu 
na letnich warsztatach. Ze-
spół ma swoim koncie liczne 
sukcesy tak w Polsce, jak i 
za granicą.  Podczas festynu 
młodzi tancerze zaprezento-
wali kilka układów tanecz-
nych – indywidualnych, kilkuosobowych i zbiorowych -  w technikach 
modern, modern-jazz, jazz i show dance. Wystąpili także w Krościenku 
n.D. i dwukrotnie w Szczawnicy, w sali widowiskowej MOK.

Po występie gości znad 
morza przyszedł czas na ro-
dzimy folklor. Ten pokazała 
kapela góralska, złożona z 
miejscowych muzykantów 
kapeli Jaworcanie i Zbójnic-
ka, w repertuarze muzyki 
Łuku Karpat, duet Towa-
riszky – złożony z Agnieszki 
Stopki i Ewy Walkowskiej, 
śpiewający pieśni łemkow-
skie i znane w regionie oraz 

gawędziarka ludowa Irena Stopa, rodem z Jaworek, która z humorem 
opowiedziała, jak to dawno temu bywało na odpustach…

Dalej gości przybyłych na festyn bawił kabaret góralski „Truteń” ro-
dem ze Skawy, dla którego dowcipne teksty pisze „największa i najgrub-
sza poetka Podhala” – Wanda Czubernatowa z Raby Wyżnej.

Gwiazdą wieczoru był prowadzący imprezę lekko i z uśmiechem  - 
Sebastian Wojtczak, znany wszystkim doskonale z programów The Vo-
ice of Poland i Must Be The Music. Tym razem wystąpił przed publicz-

nością w repertuarze własnym 
– debiutanckim singlu „Pierw-
szy Krok” oraz coverach z re-
pertuaru Zbigniewa Wodeckie-
go, Czesława Niemena i innych 
gwiazd estrady.

Podczas imprezy, dzieci 
mogły skorzystać z darmowej 
ścianki wspinaczkowej, dmu-
chańców, zabawy z animator-
kami, malowania farbami i 
malowania twarzy. Pokaz kick 
boxingu zaprezentował ze swo-
imi uczniami  Marcin Stopka z 
Jaworek,  trener Fight House Szczawnica.

Ponadto organizatorki Festynu – sołtys 
wsi Jaworki Urszula Dulak i radna miej-
ska Bożena Solecka -  licytowały koszulkę 
podarowaną przez naszego olimpijczyka z 
Tokio – kajakarza górskiego ze Szczawnicy 
– Krzysztofa Majerczaka na operację usz-
ka dla potrzebującego chłopca, Kacperka. 
Udało się uzyskać kwotę 1100zł, która zo-
stanie przekazana na konto ratowania zdro-
wia dziecka.

Jaworczański festyn zakończył się jak 
co roku zabawą do północy, z dj. Adamem 
Szylem.

Na imprezę zaprosił Burmistrz Miasta  Gminy Szczawnica, Sołec-
two Jaworki i Radni z Jaworek, a pomocą organizacyjną służył Miejski 
Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Rock’in Szczawnica
Bazooms, The 

Freedom Birds oraz 
Adam Adamczuk i 
Fabian Kurnyta ba-
wili w sobotni wie-
czór (28.08.21 r.) 
publiczność na placu 
pod KL Palenica. W 
ramach zakończenia 
sezonu wakacyjnego 
w Szczawnicy zo-
stała zorganizowana 

impreza pn. „Rock’in Szczawnica”. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy - Krzysztof Cza-

ja przywitał całą widownie zapraszając do wspólnej zabawy. Jako pierwsi 
na scenie wystąpili Adam i Fabian - młodzi szczawniczanie, którzy wzię-
li udział w programie „The Voice Kids”; następnie na scenę wkroczy-
ły cztery żywiołowe dziewczyny czyli Bazooms - wschodzące gwiazdy 
ciężkiego brzmienia a jako Gwiazda Wieczoru na koniec zagrał rockowy 
zespół z Nowego Sącza - The Freedom Birds – Ptaki Wolności.

Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy 
oraz Miasto i Gmina Szczawnica.
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Nadchodzi jesień, pora babiego lata, nostalgiczne-
go nastroju, przepięknych kolorów liści, szczególnie 
w górach.

Zarówno jesień kalendarzowa jak i jesień życia 
niesie pewną odmianę.  W jesieni życia pogarsza się 
funkcjonowanie organizmu związane ze zmianami w 

tkankach i narządach (takich jak serce, płuca, nerki), których  wydol-
ność maleje. Zmienia się także funkcjonowanie układu pokarmowego 
- zwalnia przemiana materii, pojawia się brak apetytu, słabnie odczu-
wanie smaku i zapachu.

Seniorzy powinni się zmienić sposób odżywiania, by jak najdłu-
żej zachować sprawność, zdrowie i odporność organizmu. Na talerzu 
seniora posiłki powinny być przede wszystkim atrakcyjne smakowo, 
kolorowe, by zacząć „jeść oczami”. Zaleca się, by posiłki były regular-
ne, objętościowo dostosowane do możliwości danej osoby. Królować 
w nich powinny:

-  warzywa i owoce, w formie rozdrobnionej – kremu lub soku,
- produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste, gdyż zawierają zba-

wienny błonnik,
- przetwory mleczne – sery, jogurty naturalne (źródło wapnia),
- ryby, jaja, chude mięso, które dostarczą pełnowartościowego białka,
- oleje roślinne zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe,
- zioła i przyprawy ziołowe, które uatrakcyjniają smak, zapach po-

traw oraz przyspieszają przemianę materii. 
Pamiętać należy o płynach. Osoby w jesieni życia często nie od-

czuwają pragnienia przez co narażone są na odwodnienie. I tu oprócz 
wody, soków i herbatek ziołowych pomocne są elektrolity, które nie 
tylko nawadniają organizm, ale również uzupełniają witaminy i mi-
nerały. Wspomnieć trzeba jeszcze o probiotykach czyli tzw. „dobrych 
bakteriach”, które wyścielają jelita. To one zwalczają wiele drobno-
ustrojów chorobotwórczych i wzmacniają odporność organizmu. Znaj-
dziemy je między innymi w zsiadłym mleku, kefirze, jogurcie natural-
nym i kiszonkach.

Ponieważ zbliża się okres przeziębieniowo – grypowy, to zamiast 
sięgać po leki z apteki, przygotujmy własne specyfiki. Nieoceniony 
jest syrop z czarnego bzu (właśnie dojrzewa!), który nie tylko wzmac-
nia organizm, ale również oczyszcza jelita. 

Zbieramy tylko czarne, doj-
rzałe kiście czarnego bzu. Do 
1 kg owoców dodajemy ok. 0,5 
l  wody (żeby zakryć owoce), 10 
dag cukru, sok z 1 cytryny i go-
tujemy 30 minut. Odstawiamy na 
30 minut, by potem ponownie go-
tować przez pół godziny. Następ-
nie zlewamy syrop do słoiczków, 
pasteryzujemy i ….  Na zdrowie!

 
Pogodnej jesieni!

Zofia Mikołajczyk 
Gąsiorowska

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 

to święto narodowe, podczas którego kultywo-
wana jest pamięć o bohaterach walczących w 
konspiracji antykomunistycznej. Od roku 1944 
do 1963 około 300 tys. osób nieustannie po-
dejmowało walkę o wyzwolenie z sowieckiego 
ucisku i utworzenie wolnego państwa Polskie-
go. 

To zarówno żołnierze walczący z bronią 
w ręku, jak i ludzie cywilni, którzy poprzez 
protesty, prowokacje, ujawnianie informacji o 
zbrodniach komunistów próbowali doprowa-
dzić do upadku ich władzy. Właśnie ze względu 
na zagrożenie, jakie stanowili żołnierze wyklę-
ci, ówczesne władze dokładały wszelkich sta-
rań, aby wymazać ich z historii. Prześladowa-
nia, przesłuchania, procesy oraz egzekucje były 
narzędziami służącymi zniszczeniu bohaterów 
polskiego podziemia. Propaganda oraz inne 
metody zacierania śladów po żołnierzach wy-
klętych przyniosły pożądane skutki. Polacy za-
pomnieli o tych, którzy nie poddali się władzy 
komunistycznej. Dzięki Narodowemu Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych bohaterowie wra-
cają na karty historii.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” obchodzony jest na wiele sposobów. 
W Szczawnicy, 15 sierpnia 2021 r. odbył się 
Bieg Tropem Wilczym, którego celem było 
upamiętnienie żołnierzy wyklętych. Data wy-
darzenia została zmieniona na sierpień z uwagi 
na obostrzenia pandemiczne, które obowiązy-
wały w marcu 2021 r. 

Główny organizator przedsięwzięcia - 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w 
Szczawnicy - Jabłonce wyznaczył trzy dystan-
se: pierwszy na 1963 m, drugi mający blisko 3 
km oraz trzeci mierzący 6 km.; wszystkie star-
ty odbywały się spod pomnika Ojca Uzdrowi-
ska Szczawnica – Józefa Szalaya, a meta znaj-
dowała się na placu przed Muszlą Koncertową.

W ramach udziału w biegu uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, koszulkę oraz 
poczęstunek. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe m.in. od Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica, który ufundował prezenty za zaję-
cie lokat drugiego miejsca. Patronat Honorowy 
objęli Poseł na Sejm - Anna Paluch oraz Sena-
tor RP - Jan Hamerski. Całe wydarzenie popro-
wadził Jacek Śliwiński.

Zajęte lokaty:
Grupa żeńska
W dystansie na 1963 m, miejsca zajęli:

1. Milena Bujoczek
2. Kinga Ruchała
3. Maja Mazurek
W dystansie na 3 km, miejsca zajęli:
1. Aleksandra Janc
2. Ewa Bujoczek
3. Agnieszka Gutt
W dystansie na 6 km, miejsca zajęli:
1. Martyna Hryc
2. Agnieszka Sporek
Grupa męska
W dystansie na 1963 m, miejsca zajęli:

1. Dominik Lizoń
2. Robert Karkoszka
3. Mateusz Korbel
W dystansie na 3 km, miejsca zajęli:
1. Adam Kozik
2. Mateusz Urban
3. Stanisław Prymula
W dystansie na 6 km, miejsca zajęli:
1. Błażej Knutelski
2. Damian Szczepaniak
3. Michał Pawłowski

Partnerami przedsięwzięcia zostali:
1. Miasto i Gmina Szczawnica
2. Miejski Ośrodek Kultury 
3. Uzdrowisko Szczawnica
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy
5. Straż Miejska w Szczawnicy
6. GOPR Grupa Podhalańska Oddział w 

Szczawnicy
7. Pieninyinfo.pl Pieniński Portal Informa-

cyjny
8. Z Doliny Grajcarka
9. Radio RDN Małopolska Nowy Sącz
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Anna Malinowska 
TPSP Wystawa inspirowana sacrum

Wystawa w Małej Galerii Eglander Caffe, któ-
rej autorką jest Joanna Dziubińska ukazała szerokie 
spektrum zainteresowań i dokonań artystycznych 
właścicielki galerii Krzywa Jabłonka w Szczawnicy. 
Od ulubionej techniki decoupage, poprzez fotografie, 
do malarstwa na szkle. W ciekawy sposób opowiadała 
o swoich artystycznych pasjach na finisażu wystawy 

w czwartkowe popołudnie 26 sierpnia. Wśród grona przyjaciół, rodziny 
i sympatyków jej twórczości spędziliśmy miłe chwile przy lampce wina 
i słodkościach.

Joanna Dziubińska urodziła się we Wro-
cławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Ubezpie-
czeń i Bankowości w Warszawie oraz studia 
licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Administracji w Opolu. Od lat interesuje 
się sztuką w szerokim zakresie: fotografią, 
malarstwem i ceramiką. Od zawsze związa-
na jest ze Szczawnicą ze względu na więzy 
rodzinne, miłość do gór i kultury góralskiej. 
Jest członkinią Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych,  LGD ,,Gorce- Pieniny’’ 
oraz Stowarzyszenia Artystów Pienińskich.

Na sierpniowej wystawie zaprezentowała 
w większości swój ulubiony decoupage. Tematy ukazane w tej technice 
na zabytkowych deskach to ilustracje przedstawiające dzieła twórców od 
średniowiecza do późnego renesansu. Są to wizerunki Świętej Rodziny, 
Madonny z Dzieciątkiem z XV w., Matki Boskiej karmiącej z XV w., 
skrzydlate anioły, Chrystusa Pantokratora z XIV w. i wiele innych dzieł 
malarskich przedstawiających świętych w ich ówczesnym wyobrażeniu. 
To jakby krótka wizyta w światowych muzeach, ograniczona do ścian 
kawiarni Eglander Caffe. W swoich fotografiach utrzymanych w ciem-

nych kolorach sepii, przedstawia widoki gór w klimatycznym spokojnym 
nastroju. Ostatnio pojawiają się  coraz częściej w jej twórczości obrazy 
malowane na szkle. Jak sama przyznaje -jest  to wyzwanie, które inspi-
ruje ją  najbardziej. Tematyka jest podobna- sakralne wizerunki Świętej 
Rodziny, stylizowane na witraże obrazy przedstawiające anioły i Matka 
Boska w ciekawej stylizacji.

Całość ekspozycji decoupage utrzy-
mana jest w stonowanych ciemnych bar-
wach, rozświetlonych jedynie błyskiem 
jasnej aureoli świętych, bądź jakimś 
innym widocznym  akcentem świętości.

Twórczość Joanny Dziubińskiej cie-
szy się coraz większym zainteresowa-
niem, zyskuje nabywców i stale poszerza 
się grono miłośników jej twórczości. Ży-
czymy Joannie wielu inspiracji i czeka-
my na prace ceramiczne, o których coraz 
śmielej opowiada artystka.

Portret i pejzaż pieniński
6 sierpnia br. w pawilonie wystawienniczym Muzeum Pienińskiego 

im. J. Szalaya w Szlachtowej została otwarta wystawa malarstwa olej-
nego Anny Malinowskiej, prezes Oddziału Pienińskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy, pt. „Portret i pejzaż pieniński”.

Na rozpoczęcie słów kilka o 
artystce powiedziała dyrektor 
Muzeum Barbara A. Węglarz. 
Anna Malinowska pochodzi z 
Lublina. Ukończyła filologię 
polską na KULu, a później rów-
nież anglistykę w ATH w Bielsku 
– Białej. Swoje życie zawodowe 
związała z zawodem nauczyciel-
ki, najpierw języka polskiego, 
później angielskiego. W zakresie 
malarstwa i rysunku kształciła 

się pod kierunkiem znanego lubelskiego artysty Zygmunta Bartkiewi-
cza. Uprawia malarstwo olejne, metodą  „olej na płótnie”, posługując 
się szpachlą. Wyspecjalizowała się w malarstwie kwiatów, martwych 
natur, architektury i pejzażu. W jej pracach pojawił się także portret, 
szczególnie członków jej rodziny. Od końca lat 80. XX swoje życie zwią-
zała ze Szczawnicą i Pieninami, które często są tematem jej obrazów. 
Od 1999 roku jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Szczawnicy, a do roku 2005 pełni funkcję jego prezesa. Ma za sobą 
ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych w galeriach Szczawni-
cy, Krościenka n.D, Nowego Sącza, Radomia, Kielc, Krakowa, Lublina, 
Warszawy, a także na Słowacji.

Na ekspozycję składa się kilkadziesiąt obrazów, na których dominują 

pejzaże, martwe natury i kwiaty w ogromnej obfitości. Po raz pierw-
szy można podziwiać prace artystki w takiej ilości i bogactwie tematów. 
Wśród prac wcześniejszych zwracają uwagę  portret teścia w stroju góral-
skim oraz pejzaże śródziemnomorskie, powstałe podczas rejsu jachtem 
po greckich morzach; z prac nowszych – architektura i widoki Szczawni-
cy oraz kwietne bukiety niezwykłej urody. 

Na wernisaż ekspozycji przybyło sporo grono przyjaciół i miłośników 
talentu malarki oraz rodzina. Sama artystka chętnie się dzieliła swoimi 
doświadczeniami związanymi z inspiracją twórczą i okolicznościami 
powstania jej dzieł, a także tajnikami warsztatu. Jej obrazy zachwycają 
swoją barwną kolorystyką, wypukłą fakturą oraz impresjonistyczną wi-
zją przedstawionego świata. Kompozycje są spójne, przemyślane i nie-
zwykle malarskie.

Wystawę można oglądać do 15 października 2021 r. w godzinach 
otwarcia Muzeum Pienińskiego.

Alina Lelito
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Lanckorona
Sierpniowym porankiem wybrałem się na 

zwiedzanie miejsca, które większość z nas zna, 
choćby ze słyszenia — Lanckorona. Piękna 
miejscowość z charakterystyczną zabudową, 
ryneczkiem wznoszącym się w stronę kościoła.  
Małe drewniane domki z podcieniami tworzą 
wprost bajkowy klimat. Sam rynek jest pełen 
galerii, sklepików, gdzie można wprost nama-
calnie „dotknąć sztuki”.  Postanowiłem jednak, 
że zwiedzanie samego centrum pozostawię so-
bie na „deser”.

Pierwszym punktem zwiedzania jest dla 
mnie zamek, a raczej ruiny budowli pamięta-
jącej Kazimierza Wielkiego, usadowionej na 
Górze Lanckorońskiej, skąd przy sprzyjającej 
aurze można dostrzec Kalwarię Zebrzydowską 
z klasztorem. Same pozostałości zamku, nie-
stety, nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia. 
Jest to bardzo mocno zniszczona budowla, ale 
panorama z murów jest piękna! Mimo wszyst-
ko warto podejść z rynku i „zaliczyć” i ten 
punkt programu zwiedzania.

Wracam jednak  na rynek, gdzie porozsta-
wiano już stoiska z rękodziełem, a galeryjki 
zapraszają do wnętrz. Ruch jeszcze niewielki, 
toteż mogłem spokojnie napawać się pięknymi 
fotografiami zrobionymi przez jednego z arty-
stów, grafikami, obok zapraszają wprost cudne 
wyroby z ceramiki, rzeźby. Jest co oglądać; 
ręcznie robiona biżuteria urzeka swą prostotą, 
a zarazem kunsztem wykonania. Napływ zwie-
dzających oraz coraz większy gwar wypędzają 
mnie z gościnnych progów starych domostw 
(tam znajdują się wystawy). Szukam czegoś 
spokojniejszego. Odchodzę z centrum, kierując 
się w którąś z bocznych uliczek schodzących w 
dół. Tutaj coraz więcej nowych domostw, już 
mocno odciętych od sąsiadów płotami. Wy-

dawało się, że nic ciekawego 
tutaj nie będzie, a  jednak było 
- niewielki drewniany domek, 
gąszcz pięknych kolorowych 
kwiatów i coś, co przykuło 
moją uwagę- ogródek warzyw-
ny, taki jak bardzo dawno temu 
widywało się niemal wszędzie. 
Wysokie tyczki porośnięte fa-
solą tworzą coś na kształt ogro-
dzenia Jest i wejście, niczym 
do tajemniczego ogrodu. Pod 
wpływem impulsu wszedłem 
do warzywnika. Zapach świe-
żych ziół, bujna zieleń wprost 
oszołamia! Stojąc i napawając 
się zapachami i widokami do-
strzegam starszą panią, która spogląda na mnie 
surowym wzrokiem.

-Dzień dobry - chciałem się tylko rozgląd-
nąć – powiedziałem.

-Dzień dobry - odpowiada gospodyni, a cóż 
tu jest takiego ciekawego?-pyta.

Przedstawiłem się i rozmowa już się gład-
ko potoczyła. Pani Róża (tak się przedstawiła) 
słysząc, iż jestem ze Szczawnicy, uśmiechnęła 
się. Zaprosiła, bym sobie przysiadł na małym 
krzesełku i opowiedział co słychać w cudnych 
Pieninach,  jak tam z turystami, czy spływ cie-
szy się popularnością, co z sosną na Sokolicy. 
Byłem trochę zaskoczony znajomością terenu 
u pani Róży. Dostrzegła to i z uśmiechem po-
wiedziała, że jest emerytowaną nauczycielką i  
bywała często z młodzieżą w moich stronach.

 Grzecznie poprosiłem, żeby powiedziała 
mi coś o tych terenach, o samym miasteczku. 
Tak dowiedziałem się o Festiwalu Aniołów 
odbywającym się w połowie grudnia. Wte-
dy rynek jest miejscem pełnym anielskiego 
gwaru, koncertów, wystaw. Jest w tym czasie 
Lanckorona-Miastem Aniołów. Przymknąłem 

oczy, starałem się wyobrazić sobie rynek pełen 
ludzi i aniołów (przebierańców). Ciepło, sym-
fonia zapachów i cichy głos pani profesor, prze-
niósł mnie do innych czasów, dawniejszych, do 
ogródka mojej cioci, do szkoły, gdzie mój pan 
profesor opowiadał tak zajmująco historię, a za-
razem pobudzał chęć poznawania naszego kra-
ju, iż to pozostało we mnie do dzisiaj. Mój na-
uczyciel i mentor Pan Wyka, moja Pani Huza....
To było już dawno temu, a mimo wszystko je-
stem im bardzo wdzięczny za przekazaną wie-
dzę, za pobudzenie chęci poznawania.

Lekkie szarpnięcie za ramię i słowa:
 -Wszystko w porządku, Zbyszku?- i takie 

same mądre oczy patrzące na mnie, jak kiedyś 
dawniej.

-Tak, Pani Profesor i bardzo dziękuję za 
wszystko, pani Różo.

Pożegnałem się i jeszcze mocno rozkojarzo-
ny odszedłem z głębokim postanowieniem, że 
w grudniu przyjadę tutaj jeszcze raz, do Lanc-
korony-do aniołów i wspomnień.

Zbyszek”Highlander”Lach

Ziemia z Krzemienin trafiła do Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

W dniu 29 lipca 2021 r. miejsce pamięci w lesie Krzemieniny, w którym 10 lip-
ca 1955 r. zginęli w walce z komunistyczną bezpieką Stanisław Perełka „Dębiński” 
i Józef Walkosz „Buk”, odwiedzili goście z Warszawy - Jacek Pawłowicz, p.o. Dy-
rektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Tomasz 
Maniewski, zajmujący się w tej placówce projektami plastycznymi. Towarzyszyli 
im jako przewodnicy dr Dawid Golik z Oddziału IPN w Krakowie oraz Aleksander 
Majerczak ze szczawnickiej Akcji Katolickiej. Celem wyprawy było pozyskanie 
ziemi z miejsca, w którym śmierć ponieśli ostatni w Małopolsce żołnierze wyklę-
ci. Ziemia ta, wraz z ziemią z innych miejsc walki i śmierci partyzantów niepod-
ległościowego podziemia, zostanie złożona w specjalnych urnach na dziedzińcu 
powstającego obecnie przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie muzeum i współtwo-
rzyć będzie multimedialną instalację przedstawiającą walkę i śmierć uczestników 

antykomunistycznej partyzantki. Warto 
przy tym nadmienić, że już wcześniej do 
muzeum przekazane zostały przedmioty 
odnalezione w obozowisku partyzanckim 
w Krzemieninach podczas porządkowania 
tego miejsca przed jego upamiętnieniem. 
Były to elementy wyposażenia wojskowe-
go, łuski oraz przedmioty osobiste związa-
ne z grupą przetrwania Stanisława Perełki. 
Mają one docelowo trafić na powstającą 
wystawę stałą, współtworząc przestrzeń 
poświęconą ostatnim działającym w po-
wojennej Polsce „leśnym”.

A.M.

Poszukujemy wolontariuszy oraz rodzin potrze-
bujących do udziału w tegorocznej edycji Programu 
Szlachetnej Paczki w rejonie Gmin Szczawnica i Kro-
ścienko n/D.

Jeżeli jesteś chętny do pracy jako wolontariusz lub 
chciałbyś zgłosić rodzinę znajdującą się w trudnej sy-
tuacji życiowej, prosimy o zgłoszenie pod następujący-
mi adresami:

- zgłoszenie wolontariusza: 
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
- zgłoszenie potrzebującej rodziny: 
https://moja.szlachetnapaczka.pl/zglaszam
lub bezpośrednio z Liderem Rejonu poprzez wiado-

mość email: stanislawciesielka@gmail.com
Zapraszamy do udziału!!!

 Stanisław Ciesielka - Lider Rejonu 
Szlachetna Paczka Szczawnica – Krościenko n/D
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Kolejna edycja projektu 
„Mała książka - wielki człowiek” 
dla dzieci w wieku przedszkolnym

Miejska  Biblioteka Publiczna w Szczawnicy realizuje projekt 
czytelniczy Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Czło-
wiek”.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bi-
bliotekę (Oddział dla Dzieci i Młodzieży), otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytan-
ki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a 
po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wy-

prawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypo-
mni o korzyściach wynikających z 
czytania dzieciom oraz podpowie 
skąd czerpać nowe inspiracje czy-
telnicze. Dzięki akcji dziecko po-
zna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i 
zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego. Udział 
w projekcie jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla bibliotek, jak 
również dla dzieci i ich rodziców.

Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej przedszkolaków 
oraz ich rodziców zapała miłością do książek i czytania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!
Stanisława Waruś

Ze Spisza do Szczawnicy 
– Józefa Salamon

Frydman i Szczawnica, to 
dwie zabytkowe i wiekowe miej-
scowości leżące w obrębie Pie-
nin. Okazuje się jednak, że nie 
tylko malownicze położenie łą-
czy te dwie wioski. Przed laty, 
frydmanianka, Józefa Żołądek, 
wyszła za mąż za Stanisława Sa-
lamona, mieszkańca Szczawni-
cy. Po ślubie przeprowadziła się 
do jego rodzinnej miejscowości, 
gdzie przez resztę swojego życia 
pracowała oraz aktywnie uczest-
niczyła w życiu kulturowym. 

Józefa Salamon urodziła się 
w 1938 roku. Jej rodzice, Ma-
ria i Jan byli rolnikami. Józefa i 
jej trójka rodzeństwa, Marysia, 
Józef i Małgorzata pomagali ro-
dzicom w prowadzeniu gospo-
darstwa. Józefa Żołądek przez 
pierwsze lata edukacji uczęsz-
czała do szkoły we Frydmanie. 
Po szkole podstawowej zdecydo-
wała się podjąć naukę w pięcio-
letnim Liceum Pedagogicznym 
w Zakopanem. Skończywszy 
liceum przystąpiła do egzaminu wstępnego 
na krakowską uczelnię, Akademię Górniczo-
-Hutniczą, ubiegając się o miejsce na kierunku 
geologia. Chociaż wynik egzaminu pozwalał 
jej na rozpoczęcie studiów, to jednak sytuacja 
rodzinna zmusiła Józefę do porzucenia planów 
i powrotu do rodzinnego domu, by wspomóc 
rodziców w prowadzeniu gospodarstwa. Ma-
jąc jednak wykształcenie pedagogiczne, Józefa 
rozpoczęła pracę w szkole w miejscowości 
Hałuszowa. Była wówczas wychowawcą klasy 
i uczyła wszystkich przedmiotów. Po kilku 
latach przeniosła się do znacznie większej 
szkoły w Krośnicy, gdzie uczyła jednego 
przedmiotu – matematyki. W międzyczasie 
zdobyła wykształcenie wyższe. Kolejną i ostat-
nią placówką, w której Józefa Salamon rozpo-
częła pracę była Szczawnica. Dzięki swojemu 
zaangażowaniu odnosiła sukcesy w nauczaniu. 
Jak wspomina jej siostra, została nawet wyróż-
niona nagrodą Szkarłatnej Róży. 

Józefa, biorąc ślub z Stanisławem Salamo-
nem, mieszkańcem Szczawnicy oraz zamiesz-
kując w miejscowości, już na zawsze związała 

się z tym  regionem i z wielkim 
zaangażowaniem włączała się 
w życie społeczne i kultural-
ne miejscowości. Prowadziła 
w Szczawnicy zajęcia taneczne 
dla dzieci, organizując im w ten 
sposób wolny czas. Będąc już 
na emeryturze, Józefa Salamon, 
rozpoczęła swoją działalność 
historyczną.  Przeprowadza-
ła wywiady między innymi ze 
świadkiem wizyty Henryka 
Sienkiewicza w Szczawnicy czy 
osobami żyjącymi w czasach 
II wojny światowej. Jest autor-
ką wielu książek o Szczawni-
cy, między innymi „Za wol-
ność przyszłych ojczystych dni. 
Szczawnica w okresie okupacji 
hitlerowskiej.”, w której opisane 
zostały czasy II wojny światowej 
oraz działania wojenne w 
Szczawnicy i na pobliskich te-
renach. Książka składa się z 
części ogólnej, w której autorka 
wyjaśnia podstawowe pojęcia i 
genezę wojny. Na kolejnych stro-
nach można natomiast znaleźć 

wspomnienia szczawniczan, którzy 
przeżyli wojnę, między innymi nie-
zwykle tragiczną historię rodziny Za-
chwiejów, właścicieli willi „Wanda” 
opowiedzianą przez Wandę Węglarz 
(ps. „Mała Wanda”). Ponadto w książ-
ce opublikowane zostały artykuły i 
fragmenty książek innych autorów. 
Józefa Salamon zadedykowała dzieło 
„wszystkim, którzy walczyli i polegli 
w obronie naszej Ziemi”. Józefa jest 
również autorką takich książek, jak 
„Kalendarz Świętych w życiu Górali” 
czy czterotomowego zbioru „Sienkie-
wicz w Pieninach.”. W pierwszych 
trzech tomach dzieła opisany został 
duchowy i kulturowy dobytek Górali, 
który skłonił Sienkiewicza nie tylko 
do wizyt w Szczawnicy, ale również 
zainspirował jego twórczość. Nato-
miast w ostatniej części książki, autorka opi-

suje pobyt Sienkiewicza w Szczawnicy w roku 
1868, 1879 oraz w latach 1909-1913. 

Józefa Salamon zmarła w październiku 2015 
roku. Miała dwóch synów, Wojciecha i Marka. 
Doczekała się także wnuków. Jej siostra, Mał-
gorzata, wspomina ją z ogromnym sentymen-
tem. Mówi: „Józia była oddana społeczności 
Szczawnicy, zawsze bardzo angażowała się w 
to, co robi. Była zakochana w Szczawnicy, ale 
również zawsze zakochana we Frydmanie. Ko-
chała ludzi i całym sercem oddawała się swojej 
pracy”. Podkreśla również, że Józefa zarówno, 
jako mama, jaki i nauczycielka starała się być 
najlepszą w danej roli. Syn Józefy mówił: „na-
sza mama szybciej przestanie jeść niż uczyć”. 
Józefa była również zakochana w górach, 
będąc na emeryturze codziennie spacerowała 
pienińskimi szlakami.

Obecnie część krewnych Józefy mieszka we 
Frydmanie, natomiast jej siostra, Małgorzata, w 
Krakowie. Najbliżsi wspominają ją niezwykle 
życzliwie. Jej siostra zaznacza, iż Józefa miała 
ogromną potrzebę spisania tego, co mogłoby 
zostać zapomniane. Pragnęła przekazać na-
stępnym pokoleniom część historii i w ten spo-
sób ocalić ją od zapomnienia. Biorąc przykład 
z kobiety oddanej zarówno Frydmanowi, jak i 
Szczawnicy, warto zadbać, aby wśród miejsco-
wej społeczności i o niej pamięć nie zaginęła.

 
Ewa Węgrzyn

Ślub Józefy ze Stanisławem Salamonem 
w kościele we Frydmanie

Józefa Salamon
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Złocisty klejnot 
w górskim ogrodzie 

„Schodząc coraz ni-
żej, przeszliśmy przez 
tzw. Ogród Wahlenber-
ga, wielką łąkę, bujnym 
kwieciem porosłą. Ze-
rwałem sobie kilkana-

ście ślicznych żółtych kwiatów, przez górali 
liliami Wahlenberga zwanych”. Tak pisał 
kompozytor, taternik i fotograf gór, Mie-
czysław Karłowicz (1876-1909) w 1895 r., w 
relacji ze swej wycieczki na „króla tatrzań-
skiego” - Gerlach (2655 m n.p.m.). Kom-
pozytor jest uważany za twórcę estetycz-
nego kierunku w taternictwie, dla którego 
głównym celem wypraw górskich było w 
pierwszym rzędzie poszukiwanie piękna. 
Nic więc dziwnego, że zwrócił uwagę na 
wielkiej urody zakątek tatrzański, dużą 
rówień w Dolinie Wielickiej  w słowackiej 
części Tatr Wysokich. Nazywany obecnie 
Wielickim Ogrodem (po słowacku Kvetni-
ca wcześniej Záhradka), inaczej także Pośrednim Wielickim Ogrodem, 
w czasach wędrówek tatrzańskich Karłowicza obdarzany był mianem 
- Ogrodu Wahlenberga. 

Rozłożył się ten niezwykły ogród w środkowym piętrze doliny. Po-
wstał wskutek stopniowego zasypywania zsuwającymi się piargami i 
zamulenia jeziora morenowego, które pozostało tutaj jako pamiątka po 
ustąpieniu lodowca. Na miejscu tym, po zasypaniu jeziora, wytworzyły 
się osady bogate w próchnicę, a na nich rozwinęły się nadzwyczaj bujne, 
prawdopodobnie najbujniejsze w całych Tatrach zespoły roślinne, zwane 
ziołoroślami. 

Ta formacja roślinna składa się głównie z bylin wysokich co najmniej 
na półtora metra. Są to naturalne zespoły górskiej roślinności, tworzące 
się na różnych wysokościach, poczynając od regla dolnego aż po piętro 
halne, ale najbardziej ulubiły sobie piętro kosówki. Miejsca, na których 
powstają, są to różnego rodzaju zagłębienia, obrzeża źródlisk, potoków 
i młak, a więc bardzo wilgotne. W zasadzie można je oglądać w całych 
Tatrach i to niezależnie od podłoża, ale zawsze – jak było powiedziane 
– w pobliżu cieków wodnych. Rośliny rosnące tutaj mają zwykle duże 
liście, grube i soczyste łodygi oraz okazałe i barwne kwiaty. Ziołorośla 
są reprezentowane przez kilka różnych zespołów, w zależności od zajmo-
wanych siedlisk. Takim na przykład reprezentatywnym zespołem zwią-
zanym z piętrem kosówki jest zespół miłosny górskiej Adenostyletum 
alliariae. Pomyślnemu rozwojowi ogrodu Wahlenberga sprzyja także 
stałe i obfite nawodnienie przez potok Wielicka Woda spływający z wy-
żej położonego Długiego Stawu. Baczny obserwator rozpozna tu wiele 
roślin charakterystycznych dla ziołorośli, jak np.: omieg górski, miłosna 
górska, starzec gajowy, ciemieżyca zielona lub tojad mocny. 

Bogata flora tego niezwykłego miejsca od dawna przyciągała uwa-
gę botaników. Zainteresował się nią m.in. także „dawca” imienia owego 
„ogrodu” Göran Wahlenberg (1780-1851), szwedzki botanik, lekarz, geo-
graf i geolog, badający florę Skandynawii oraz europejskich gór – Alp i 
Karpat. W 1813 r. podjął wielką wyprawę w Tatry. Najpierw odwiedził 
Małą i Wielką Fatrę, potem Niżne Tatry, a w czerwcu był już w Tatrach 
Zachodnich. następnie odbył liczącą ponad 400 km podróż dookoła Tatr 
i poznał część Tatr Bielskich. W październiku, skierował się w Tatry 

Wysokie i zwiedził omawianą tutaj Dolinę Wielicką. W drugiej połowie 
miesiąca zakończył tatrzańskie badania. Niezwykle cennym owocem 
tej peregrynacji było dzieło wydane już w 1814 r., napisane po łacinie 
o bardzo długim tytule, zaczynającym się słowami Flora Carpatorum 
Principalium... z dwiema mapami i rycinami roślin. Podał w nim 1346 

gatunków, a ponadto drobiazgowo opisał piętra roślinno-
ści w Tatrach.

A cóż to są wspomniane przez Karłowicza lilie Wahlen-
berga? To pełniki alpejskie (Trollius altissimus) z rodziny 
jaskrowatych (Ranunculaceae), rosnące tylko w górach, 
przez pewien czas uważane za podgatunek nizinnego peł-
nika europejskiego (Trollis europaeus), a zwane pełnikiem 
siedmiogrodzkim. U nas obydwa gatunki objęto ścisłą 
ochroną prawną, chociaż nie zostały wpisane do polskiej 
„czerwonej księgi” (na „czerwonej liście” znalazł się tylko 
pełnik z nizin z kategorią „narażony”). Gatunek górski jest 
rośliną trującą, ale za to jego duże, cytrynowożółte kwia-
ty mile pachną. Te rośliny o czarującym wyglądzie zwa-
ne były przez górali górską różą lub lelują, czyli lilią! W 
Pieninach był podawany ogólnie przez Berdaua w 1890 r. 
oraz przez Gustawicza w 1894 z polany „Huta” na Słowa-
cji. Współcześnie, od dawna nie notowany. Szkoda wielka, 
ponieważ w okresie majowo-czerwcowym byłby niewąt-
pliwie ozdobą pienińskich łąk. Tymczasem Pieninom po-
zostaje jedynie zazdrościć Tatrom posiadania złocistego 
klejnotu.

 

Raz pan Krynoid w podwodnej toni 
myślał, że swoje życie uchroni 
kładąc się na Homoli 
pośród swoich bracholi. 
Lecz go jednak erozja przegoni. 

 Napisał Stanisław Błażusiak

Wapienie krynoidowe 
znane są ze stromych ścian 
wąwozu Homole. Utworzyły 
je uszkodzone szczątki szkie-
letów szkarłupni około 170 
mln lat temu w geologicznym 
mgnieniu oka około 1mln lat. 

Na zdjęciu różowy wapień 
formacji z Krupianki powsta-
ły m.in. z naszego bohatera 
chcącego przetrwać na swo-
jej pozycji, niestety zrzucone-
go przez erozję ze swoich po-
bratymców białych wapieni z 
formacji ze Smolegowej i znaleziony w Grajcarku. Widoczne 
są białe fragmenty liliowcowych łodyg czyli trochitów kryno-
idów i zanieczyszczenia powstałe z żółtego piasku. 

Klejnot_pełnik
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