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Świetny powrót Marcina Stopki
Marcin Stopka z klubu Fight House Szczawnica wrócił na za-

wodowy ring po 4 latach przerwy i 8 października wygrał walkę 
w pierwszej rundzie przez nokaut. Początkowo otrzymał propozy-
cję walki na gali KFN 2 (Kickboxing Fight Night), która byłaby 
transmitowana w telewizji Polsat i miała się odbyć we wrześniu, 
ale została przesunięta w czasie. Korzystając z tego, że Stopka 
przygotowywał się do KFN przez całe wakacje i był w dobrej 
formie, przyjął propozycję walki na gali South Battle Fight Ni-

ght, która odbyła się 8 października. Miał walczyć z Dariuszem 
Rutkiewiczem, który oprócz tego, że jest doświadczonym kick-
boxerem, wygrał też turniej walk na gołe pięści i był pierwszym 
mistrzem federacji Krwawy Sport, promującej walki bez rękawic 
gołymi pięściami. Dzień przed galą Rutkiewicz wycofał się jed-
nak z walki z Marcinem Stopką. Właściciele federacji South Bat-
tle na ostatnią chwilę zakontraktowali dla niego przeciwnika za-
stępczego, z którym Stopka szybko wygrał w dominującym stylu. 
Gala była transmitowana na żywo w Internecie. 

Marcin Stopka reprezentowałem swój klub Fight House 
Szczawnica i jak zawsze cały region Pienin, wychodząc do ringu 
w rytm muzyki góralskiej jak to ma w zwyczaju. Na gali były 
obecne największe w Polsce portale sportowe takie jak: Fight-
sport.pl i MMA.pl, którym udzielał wywiadów, w każdym z nich 
pozdrawiając Szczawnicę i całe Pieniny. Nasz kickboxer, rodem z 
Jaworek,  zawsze stara się godnie reprezentować region. 

Jeśli chodzi o dalsze cele Marcina Stopki to walka dla obecnie 
największej w Polsce organizacji Kickboxingu KFN jest dalej ak-
tualna. Sportowiec czeka na rozwój wydarzeń. Warto wspomnieć 
również, że jego zawodnicy, reprezentujący Fight House Szczaw-
nica: Kamil Kasprzak i Kuba Ciesielka przygotowują się właśnie 
do kolejnych walk w pełnokontaktowej formule K1 na Battle of 
Warriors w Krakowie, które odbędzie się 6 listopada. 

Będziemy trzymać kciuki!
Red.

Sukces zawodników Highlandera 
na Mistrzostwach Polski

16 października już po raz drugi szczawnicki Klub Sztuk 
Walki „HIGHLANDER” miał możliwość wziąć udział w Mi-
strzostwach Polski Senshi.

Zawodnicy Highlandera i tym razem pokazali, że są w stanie 
konkurować na bardzo wysokim poziomie także z najlepszymi. W 
sumie wywalczyli 14 medali - 3 złote, 5 srebrnych,6 brązowych, a 
co najważniejsze zdobyli trzy tytuły Mistrzów Polski!

Senshi to konfrontacja różnych stylów walki. Klub Highlan-
der wystawił 12 zawodników w walkach na zasadach semi kon-
takt, wymagających bardzo dobrego przygotowania fizycznego i 
technicznego. Sportowcy mieli okazję spotkać się z innymi za-
wodnikami z różnych klubów, poznać inne sposoby treningowe, 
inne sposoby walki, odmienne od uprawianych w szczawnickim 
klubie.

Zbyszek „Highlander” Lach

8 października w Miejskim Przedszkolu Publicznym w 
Szczawnicy odbyło się spotkanie z policjantami z Komisa-
riatu w Krościenku n/D. Tematem spotkania było utrwale-
nie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie 

zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w domu i w przed-
szkolu. 

Panowie policjanci w formie praktycznej przypomnieli podsta-
wowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezd-
nię, następnie wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach 
z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz 
do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjanci 
również poinformowali i zademonstrowali dzieciom w jaki spo-
sób należy się zachować podczas ataku psa. 

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek 
zaproszonych gości. Na zakończenie wizyty wręczyły panom po-
licjantom podziękowanie. 

Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym przedszkolu. 
K.W. 
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Andrzej Dziedzina Wiwer

- BABSKIE WIONO -

Chop nie bedzie duzo godoł
 nawet nie wypodo
Coz mo do powiedzonio - kied
 Baba sie rozgodo

Siedzieć lepi w kóncie cicho
 a posłóchać jono
Baba myśli ze godonie
 to jiyj Boskie wiono

Spróbuj przerwać to godonie
 tak znienacka moze
Usłysys co be sie dzioło
 diabeł nie pómoze

Zaros cie Baba przywiedzie
 całkio do porzóndku
Bedzies musioł zaś godonia
 słuchać łod pocóntku

Zaś kied bedzies siedzioł cicho
 skójcy sie godonie
Chop pomyśli niek cie licho
 Baba - moje zdonie

„Pałace, posiadłości i urzędy. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich 
na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku”

3 września 2021 r. w Dworku Gościnnym - JAZZ BAR odbyła się uroczysta promocja książki 
„Pałace, posiadłości i urzędy. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Repu-
bliki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku”, wydanej w ramach programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego RP: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. 

Gospodarzami szczawnickiego spotkania byli: Fundacja Andrzeja Mańkowskiego – Szczaw-
nica i Fundacja „Silva Rerum Polonarum”. Przybyłych na promocję gości, wśród których znaleźli 
się: profesorowie z Polski i Republiki Czeskiej: prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska oraz Prorek-
tor Uniwersytetu Ostrawskiego prof. dr hab. Aleš Zářický;  Konsul Generalna RP w Ostrawie Iza-
bella Wołłejko-Chwastowicz oraz Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
i Strat Wojennych MKDNiS Elżbieta Rogowska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kul-
turowego za Granicą POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak przywitali: Andrzej Mańkowski i 
Krzysztof Czajkowski – prezesi dwóch fundacji. 

Swoimi wspomnieniami, związanymi z pracą nad książką podzielili się Andrzej Mańkowski i 
Jadwiga Czartoryska – wnukowie hr. Adama Stadnickiego, ostatniego polskiego właściciela pa-
łacu we Frain obecnie zwanego jako Vranow na Dyji– na Morawach. Szerzej osobę Adama Stad-
nickiego oraz historię zamku odziedziczonego przez niego po przodkach przedstawiła Jadwiga 
Czartoryska. Marta Górska, przedstawicielka Ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i 
sportu  odczytała list wiceministra Jarosława Selina, który docenił pracę włożoną w kultywowa-
nie współpracy polsko – czeskiej i jakość zawartych w książce rozpraw, upamiętniających polskie 
dziedzictwo kulturowe na czeskiej ziemi. Pani Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko 
– Chwastowicz w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, na wyjątkowość projektu prowadzonego 
od sześciu lat na terenie Republiki Czeskiej, polegającego nie na podkreślaniu na siłę, iż Polacy 
kiedyś tam żyli, ale raczej na zainteresowaniu władz czeskich polskimi wątkami. Pokłosiem tego 
projektu jest właśnie książka złożona z fragmentów polskich historii, odtworzona dzięki uporowi 
Fundacji „Silva Rerum Polonarum”.  Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak podkreśliła ważność projektu dla Minister-
stwa Kultury, mającego upamiętnić polonika w Czechach i skuteczność zarządu Fundacji „SRP”, 
na czele z jego prezesem p. Krzysztofem Czajkowskim, który potrafił zachęcić ministerstwo 
do jego finansowania, w ramach specjalnych grantów. Nadmieniła też o pomyśle kontynuacji 
projektu, mającej na celu spopularyzować zdobytą wiedzę naukową wśród turystów polskich w 
Czechach i czeskich w Polsce. Prezes Czajkowski szczególnie podziękował Prorektorowi Uniwer-
sytetu Ostrawskiego prof. dr hab. Alešowi Zářický’emu za osobiste zaangażowanie w projekt od 
samego początku i towarzyszeniu w jego realizacji przez wszystkie lata. Pierwszymi czytelnika-
mi książki i jej recenzentami dla Ministerstwa Kultury byli: prof. Dr hab. Agnieszka Czajkowska 
i właśnie prorektor  Zářický. Prof. Czajkowska stwierdziła, iż książka przypomniała jej wspa-
niałą atmosferę inspirujących rozmów, podczas konferencji z 2017r. poprzedzających wydanie 
książki. Dzisiaj cieszy się 
zarówno z eleganckiego 
i dopracowanego jej wy-
glądu, jak i zawartości, 
dokumentującej wzajem-
ne naturalne związki mię-
dzy arystokracją polską 
i czeską na przestrzeni 
wieków. Książka poka-
zuje też wiele wartości; 
w tym jak kultywować 

tradycje rodzinne, pamięć przodków i jak czerpać wiedzę z przeszłości, a 
nawet przyjemność. Za to wszystko podziękowała autorom tekstów i szaty 
graficznej.  Książkę zaprezentował natomiast – dr Jiří Brňovják. 

Promocja książki została wzbogacona filmem, który towarzyszył wy-
stawie prezentującej ślady historii rodów arystokratycznych i magnackich 
na Śląsku od czasów habsburskich po koniec Wielkiej Wojny, ekspono-
wanej podczas konferencji w 2017r.  oraz Recitalem Wagnerowskim-  w 
muzyce którego gustował Adam hrabia Stadnicki , właściciel Frainu - w 
wykonaniu Jacka Ozimkowskiego  (bas baryton), który zaśpiewał kilka 
arii z oper Richarda Wagnera z towarzyszeniem Wioletty Fludy-Tkaczyk 
na fortepianie. 

Alina Lelito
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28 października br., na zamku w 
Oświęcimiu odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród. Kapituła konkursu 
„Turystyczne Skarby Małopolski” wy-
łoniła laureatów i wyróżnionych, wśród 
których znalazła się Szczawnica, ze 
zgłoszonymi w pierwszym etapie kon-
kursu kandydatur w czterech katego-
riach:

•    Miejsce z klimatem - Miasto i Gmina Szczawnica
•    Najciekawszy szlak turystyczny - Droga Pienińska
•    Dzieje się - wyjątkowe wydarzenie turystyczne - Redyk 

Jesienny
•    Unikatowa atrakcja turystyczna - Wąwóz Homole
Burmistrz Miasta 

i Gminy Szczawnica 
otrzymał z rąk Mar-
szałek Wojewódz-
twa Małopolskiego 
- Pani Iwony Gibas 
oraz Prezesa Mało-
polskiej Organizacji 
Turystycznej - Grze-
gorza Biedronia wy-
różnienie w kategorii 
„Dzieje się - wyjąt-

kowe wydarzenie turystyczne” za Redyk Jesienny w Szczawnicy 
oraz za Drogę Pienińską w kategorii „Najciekawszy szlak tury-
styczny”.

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej in-
teresujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego 
w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych.

Serdecznie dziękujemy za oddane głosy!

Zdjęcia: Archiwum MOT. 
Autor: Janusz Gawron.

Biesiada Rodzinna
10 października br., na scenie plenero-

wej zlokalizowanej przy siedzibie Pieniń-
skiego Oddziału Związku Podhalan na 
Sewerynówce odbyła się, na zakończenie 
letniego sezonu, Biesiada Rodzinna. Go-
spodarzami a zarazem inicjatorami wy-
darzenia był lokalny Oddział Związku 
Podhalan oraz Miasto i Gmina Szczawni-
ca.

Część artystyczną poprzedziła Msza 
Święta koncelebrowana w Kaplicy na 
Sewerynówce przez kapelana Oddziału 
– ks. Grzegorza Salamona oraz probosz-
cza szczawnickiej parafii – ks. Tomasza 
Kudronia. Po nabożeństwie uczestnicy 
udali się za pocztem sztandarowym na 
miejsce wspólnego biesiadowania, gdzie 
oprócz tradycyjnej, góralskiej watry na 
przybyłych oczekiwał poczęstunek w po-
staci gorącej herbaty oraz bigosu przygoto-

wanego przez członkinie Pienińskie-
go Oddziału ZP. 

Na scenie jako pierwsza 
wystąpiła kapela góralska 
złożona z miejscowych 
muzykantów - Jawor-
canie, w repertuarze 
której rozbrzmiewały 
nuty Pienin, Skalnego 
Podhala, Spisza oraz 
Orawy. Następnie, w 
blisko półtora godzinnym 
programie, wystąpił znako-
mity Zespół JONTKI z Żywca 
będący niezwykłym połączeniem 
kapeli góralskiej z zespołem biesiadnym. 
Na zakończenie wspólnej zabawy zagrał 
zespół muzyczny Folk Power stworzony 
przez grupę przy-
jaciół - górali zafa-
scynowanych nutą 
góralską, słowacką, 

cygańską, węgier-
ską połączoną ze 
wsp ó ł cz e sny m 
brzemieniem oraz 
zaprezentowaną 
w przeróżnych 
aranżacjach i ryt-
mach.

Unikatowe po-
łączenie żywej 
góralskiej muzy-
ki, skoczne rytmy 
i radosne słowa 

sprawiały, że nogi same rwały się 
do tańca, a gardło do wtó-

rowania w śpiewaniu. W 
programie nie zabra-

kło również zawodów 
sprawnościowych np. 
rżnięcia piłą „moja – 
twoja”, czy też kon-
kursu znajomości 
góralskiej gwary.

Entuzjazm uczest-
ników wydarzenia po-

zwala sądzić, iż impreza 
na stałe zagości w kalenda-

rzu lokalnych imprez kultural-
nych i z roku na rok zyska coraz to większe 
grono sympatyków.
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Jesienny Redyk ulicami Szczawnicy!
Jak tradycja nakazuje bacowie sprowadzają zwierzęta z górskich hal. To niezwykłe widowisko przyciąga co roku liczne grono zacie-

kawionych turystów - w tym roku było ich naprawę wielu. Blisko 2000 owiec, pod wodzą bacy szczawnickiego Andrzeja Majerskiego, 
juhasów i dzielnych psów, za muzyką góralską kapeli Jaworcanie, przemierzało w sobotę, 16 października br., ulicami Szczawnicy. 

W Malinowie połączyły się stada owiec, które tegoroczne lato spędziły na okolicznych halach, by na Piaskach powrócić do swoich 
właścicieli. Ukłon w stronę tradycji zapoczątkowanej w 1947 roku przez sołtysa wsi Jaworki Józefa Gąsienicę. 

Tegoroczny Redyk Jesienny w Szczawnicy - jak marzenie!

Jesienny Redyk to niezwykłe wydarzenie przyciągające rzeszę 
turystów, chcących ujrzeć na własne oczy tradycyjny spęd owiec. 

Grono turystów, kuracjuszy i mieszkańców miało możliwość 
wspólnej zabawy przy scenie plenerowej zlokalizowanej obok 
technicznej przystani flisackiej w Szczawnicy. Zaprosił do niej 
włodarz Miasta. Na scenie wiele się działo, wystąpiła Kapela Ja-
worcanie, Kapela Góralska Zbóje ze Słowacji, która przyjechała 
do Szczawnicy razem z przedstawicielami naszego miasta part-
nerskiego Spiskiej Beli, Kapela Białopotocanie, Zespół Dolina 
Popradu z Piwnicznej, 9 SIYŁ, a gwiazdą imprezy był zespół 
Krywań.

Podczas Jesiennego Redyku w Szczawnicy, można było po-
kosztować potraw regionalnych Związku Podhalan, oscypków, 
bundzu oraz barana z rożna po pienińsku, przygotowanego przez 
rodzinę Zachwiejów Bulisiów. 

Pogoda, dobry humor i cudowna jesienna sceneria Pienin były 
gwarantem udanej imprezy.



PROMOCJA...
27 października br., w Muzeum Pie-

nińskim w Szlachtowej miała miejsce 
promocja wydawnictwa „Krakowiacy, 
Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej”, 
którego wydawcą jest Małopolskie Cen-
trum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 
Wydawnictwo ukazuje urodę, bogactwo i 
różnorodność tradycyjnych, świątecznych 
strojów oraz codziennych ubiorów chłop-
skich noszonych niegdyś w małopolskich 
wsiach od Krakowa po Zakopane, od Za-
woi po Gorlice.

Włodarz Szczawnicy przywitał zebra-
nych uczestników plenum. Swoją obecno-
ścią zaszczycili: Pani Iwona Gibas - Mar-
szałek Województwa Małopolskiego, Pani 
Monika Gubała - Dyrektor Departamentu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego, Pan Robert Ślusarek – dy-
rektor Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu, Proboszcz parafii Szczawnica - ks. 

Tomasz Kudroń, Radny Powiatowy - To-
masz Hamerski, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, dyrektorzy szkół, 
szczawniccy radni oraz pracownicy Ma-
łopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w 
Nowym Sączu.

O inicjatywie i tworzeniu wydawnic-
twa opowiedzieli główni koordynatorzy 
projektu Pani Monika Kurzeja - Główny 
specjalista ds. badań terenowych i doku-
mentowania niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego MCK SOKÓŁ oraz Pan 
Piotr Gąsienica - Wicedyrektor Mało-
polskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w 
Nowym Sączu, które jest wydawcą albu-
mów.

Tom VIII Górale Spiscy, Górale 
Szczawniccy i Pienińscy doskonale ob-
razuje tutejszy strój, który dokładnie 
omówiła Kierownik oddziału Muzeum 
Pienińskiego w Szlachtowej - Pani Bar-
bara Węglarz.

Pani Marszałek Województwa Mało-

polskiego oraz Dyrektor 
Departamentu Kultury  
oraz Dziedzictwa Naro-
dowego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Małopolskiego wręczyły 
komplety albumów przed-
stawicielom lokalnych 
władz, instytucji oraz or-
ganizacji pozarządowych.

Składający się z 10 to-
mów album jest efektem 
realizowanego przez Ma-
łopolskie Centrum Kul-

tury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu 
badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą 
Małopolska Źródłem Tradycji, finansowa-
nego z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020.
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Pasowanie na ucznia
W dniu 14 

października br., 
w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w 
Szczawnicy odby-
ła się bardzo waż-
na uroczystość 
dla całej braci 
u c z n i o w s k i e j 
–  Pasowanie na 
ucznia oraz ob-
chody Święta Komisji Edukacji Narodowej. Dzieci klas pierw-
szych przygotowywały się do tej uroczystości  z ogromnym zaan-
gażowaniem.

Tego dnia panowała 
świąteczna atmosfera.  
Strój galowy, dekoracja 
sali gimnastycznej, przy-
gotowany sprzęt nagła-
śniający – to wszystko 
po to, aby ślubowanie 
pierwszaków wypadło 
jak najbardziej uroczy-
ście.

Starsi uczniowie poprowadzili uroczystość. Przywitali  gorąco 
grono pedagogiczne, Burmistrza Miasta Gminy Szczawnica oraz 
rodziców, a szczególności klasy pierwsze. Cała uroczystość oparła 
się wystąpieniu pierwszoklasistów. Dzieci przy tematycznej deko-
racji zaprezentowały swoje umiejętności. 

Sentencja dzisiejszego święta to „Podróż w świat nauki”, do 
której w swojej wypowiedzi odniósł się włodarz Szczawnicy jak 
również dyrektor szkoły - Pani Anna Szczepaniak. 

Dyrektor szkoły wręczyła pierwszoklasistą upominkowe herby 
szkoły na znak oficjalnego przyjęcia na ucznia klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. 

Z okazji Dnia 
Nauczyciela skła-
damy serdeczne 
życzenia wszyst-
kim nauczycie-
lom pracującym 
w placówkach 
oświatowych na 
terenie naszej 
gminy, spełnienia 
wszystkich pla-
nów i zamierzeń, 
niech każdego 
dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz pasja przekazywania 
wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich 
dobre życiowe wybory. 
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Dzień Nauczyciela jest obchodzony corocznie 14 października, 
jest to także okazja do nagradzania wyróżniających się nauczy-
cieli i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnie-
nia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze 
samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. W 
ten dzień w szkołach organizowane są różnego rodzaju uroczy-
ste akademie, a uczniowie dziękują nauczycielom za wkład w ich 
edukację i rozwój.

Również w Szczaw-
nicy 14 października 
br. obchodzono uro-
czyście Dzień Nauczy-
ciela. W tym roku or-
ganizacją uroczystości 
zajęła się Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. ks. 
prof. Józefa Tischnera, 
pod czujnym okiem 
dyrektor szkoły – Pani 
Anny Szczepaniak. Ta 
wyjątkowa chwila w tym roku rozpoczęła się przedstawieniem 
pt. „Kursokonferencja edukacyjna – Jak stworzyć nauczyciela 
idealnego?” w Hotelu Smile w Szczawnicy. Warto zaznaczyć, iż 
w przedstawieniu udział wzięli absolwenci szczawnickich szkół: 
Ewa Walkowska, Agnieszka Stopka i Roman Wiercioch. Cały 
występ poprowadziły nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 Pani 
Danuta Urban oraz Pani Katarzyna Ciesielka.

Serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia 
obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem sa-
tysfakcji i społecznego uznania dla wszystkich nauczycieli.

ŚWIĘTO SZKOŁY
13 października br., Szkoła Podstawowa w Szlachtowej przy 

wyjątkowo podniosłej atmosferze obchodziła swoje święto. Aby 
uczcić pamięć patrona szkoły Jana Pawła II uczniowie, Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica oraz dyrektorzy pobliskich szkół zło-
żyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem patrona. Następnie cała 
społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do 
kościoła parafialnego w Szlachtowej na nabożeństwo celebrowane 
przez proboszcza ks. Kaspra Bernasiewicza.

To już 22-lecie 
nadania Szkole w 
Szlachtowej imienia 
Jana Pawła II. Z tej 
okazji została przed-
stawiona zebranym 
gościom historia na-
dania szkole imienia 
właśnie tego patrona 
oraz jak jest ona pielę-
gnowana do dnia dzi-
siejszego. W tym dniu 
odbył się również akt 
pasowania pierwszoklasistów dokonany przez dyrektora placówki 
Panią Monikę Hurkałę.

Po występach oraz mszy świętej wszyscy goście udali się do 
altany na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską 
w Szczawnicy podczas XXXIX zwyczajnej 
sesji, w dniu 29 października 2021 roku:

Nr XXXIX/277/2021 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawni-
ca 2”,

Nr XXXIX/278/2021 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawni-
ca 1”,

Nr XXXIX/279/2021 w sprawie przejęcia zadania z zakre-
su właściwości Powiatu Nowotarskiego,

Nr XXXIX/280/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2021,

Nr XXXIX/281/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
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Gala Gala 
w Dworkuw Dworku

15 października br., w Dworku Gościnnym w Szczawnicy mia-
ła miejsce uroczysta gala podsumowująca współpracę transgar-
niczną z partnerami ze Słowacji. Władze samorządowe Miasta i 
Gminy Szczawnica przywitały licznie zabranych gości, a zapro-
szeni goście mieli m.in. możliwość obejrzenia przygotowanego 
przez pracowników szczawnickiego magistratu filmu, który ob-
razował dotychczasowe projekty związane z naszymi słowackimi 

partnerami, Spiską 
Belą i Leśnicą. Uro-
czystość miała na 
celu pokazanie jak 
owocna jest współ-
praca transgranicz-
na, jakie korzyści 
płyną z tej współ-
pracy dla Szczawni-
cy ale także dla Spi-
skiej Beli i Leśnicy. 

Dzisiejsze plenum było ewaluacją projektu „Pieniny – nasze pol-
sko-słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”. Wystawę 
instrumentów muzycznych wykonanych w ramach tego projektu, 
podczas warsztatów, można było podziwiać w Dworku Gościn-
nym podczas przyjęcia. 

Punktem kulminacyjnym gali był jednak akt nadania Hono-
rowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Szczawnica -Stefanowi 
Bielakowi – mieszkańcowi Spiskiej Beli, miasta partnerskiego 
Szczawnicy, niegdyś burmistrzowi tegoż miasta. Pan Stefan Bie-
lak wykazał zaangażowanie na rzecz Szczawnicy nie tylko w 
sprawy, które bezpośrednio dotyczyły Spiskiej Beli ale jego dzia-
łania i starania a także pomoc w sprawach dotyczących Szczawni-
cy, często wykraczały poza zakres jego służbowych obowiązków. 
Szczawnicki samorząd chcąc przekazać ogromną wdzięczność 
Panu Stefanowi uchwałą podjętą przez Radę Miasta Szczawnica, na 
wniosek Burmistrza Szczawnicy, nadał tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta i Gminy Szczawnica Panu Stefanowi Bielakowi.

Całą uroczystość uświetniły występy kapel: polskiej i słowac-
kiej, również w wspólnym wykonaniu znanych utworów regional-
nych.

Galę poprowadził Piotr Gąsienica - V-ce Dyrektor Małopol-
skiego Centrum Kultury „Sokół”.

NOWA DROGA ?NOWA DROGA ?
4 października br., w Centrum Kształ-

cenia i Wychowania OHP w Szczawnicy 
odbyło się spotkanie robocze przedstawi-
cieli władz samorządowych Gminy Łącko 
oraz Miasta i Gminy Szczawnica, poświę-
cone tematowi budowy połączenia drogo-
wego Szczawnica-Łącko. 

Propozycja nowego połączenia drogo-
wego, zgłoszona przez Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego – Pana Witolda 
Kozłowskiego, stanowić ma swoistego 
rodzaju panaceum na problemy komunika-
cyjne w rejonie Pienin.

W spotkaniu oprócz samorządowców 
sąsiadujących gmin, udział wzięli zapro-
szeni goście: Poseł na Sejm RP – Pani 
Anna Paluch, Senator RP – Jan Hamerski 
oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Targu – Pan Tomasz Moskalik. 

W pierwszej części, uczestnicy spotka-

nia udali się na wizję terenową na trasie 
planowanej drogi, a następnie kontynu-
owali obrady w sali konferencyjnej, gdzie 
w specjalnie przygotowanych na tę oko-
liczność prezentacjach multimedialnych, 
włodarze gmin, przedstawili zarówno 
wady jak i zalety proponowanego rozwią-
zania. Spotkanie zakończyło się dyskusją, 
która będzie nadal prowadzona na posie-
dzeniach organów obu gmin, celem wypra-
cowania ostatecznego stanowiska.



Przebudowa przystani flisackiej
20 października br. została podpisana umowa na realizację za-

dania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przystani flisackiej i roz-
budowa o część do obsługi kajaków w ramach projektu: „Zwięk-
szenie atrakcyjności granicy polsko – słowackiej w Pieninach 
poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej”. 

Wykonawcą rozbudowy przystani został Pan Robert Szczepa-
niak ze Szczawnicy, prowadzący działalność gospodarczą Zakład 
Produkcji Usług Wielobranżowych i Handlu Robert Szczepaniak. 
Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzenia postępo-
wania w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 
1129). 

Rozpoczęcie wykonywania umowy następuje w dniu jej podpi-
sania a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umo-
wy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 12 miesięcy 
liczonym od dnia przekazania terenu budowy. 

W ramach zadania przebudowana zostanie istniejąca przystań 
flisacka z planowanym wykorzystaniem jej na potrzeby przystani 
kajakowej, a dokładniej miejsca dobijania i miejsca odbijania na 
szlaku kajakowym po Dunajcu, wraz z budową ścieżek dojścio-
wych oraz pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, 
wypoczynkową, sportową i informacyjną.

Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, robo-
ty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykopy i przekopy, nasypy, kon-
strukcje żelbetowe, w tym: fundamenty, mury oporowe, słupy i 
belki, stropy murki siedziskowe, zbrojenie; remont murów i scho-
dów, balustrady, wiaty ekspozycyjne, pomosty, remont nadbrzeży 
z betonu, elementy kamieniarskie, nawierzchnie betonowe i ka-
mienne, trybuny i konstrukcje stalowe, mała architektura, budowa 
wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, zieleń, tor 
kajakowy.

Całkowity koszt rozbudowy przystani wyniesie 2798700,00 zł 
brutto.

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-Słowacja.

29 października br., na XXXIX zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Szczawnicy Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Szczawnicy wręczyli nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe 
Krzysztofowi Majerczakowi. 

Krzysztof jest zawodnikiem Klubu Sportowego Pieniny 
Szczawnica, kajakarstwo uprawia od 2011, od 2014 reprezen-
tuje Polskę w różnych kategoriach wiekowych. W 2014 zdobył 
brązowy, a w 2015 srebrny medal mistrzostw Europy juniorów 
w konkurencji K-1 drużynowo. W 2019 zdobył brązowy medal 
mistrzostw świata seniorów w konkurencji K-1 drużynowo (z 
Michałem Pasiutem i Dariuszem Popielą). W 2020 został mło-
dzieżowym wicemistrzem Europy w K-1 indywidualnie, na tych 
samych zawodach zdobył też brązowy medal w konkurencji K-1 
drużynowo. 

W tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Krzysztof 
Majerczak zajął 15. miejsce w półfinale slalomu K-1. Dla Szczaw-
nicy to powód do dumny, że Nasz mieszkaniec zdobył tak wspa-
niałe osiągnięcie.

Wszyscy zgromadzeni na sesji mieli możliwość obejrzeć krótki 
film przedstawiający trasę spływu, którą pokonał Krzysztof pod-
czas Igrzysk w Tokio. Obecna na sesji sołtys wsi Jaworki - Urszu-
la Dulak podkreśliła dobroduszny czyn Krzysztofa, jakim było 
podarowanie koszulki 
z igrzysk na licytację 
dla potrzebującego 
chłopca podczas Ja-
worczańskiego Festy-
nu Rodzinnego.

Wytrwałość i cięż-
ka praca Krzysztofa 
do zdobywania ko-
lejnych zwycięstw na 
pewno jeszcze niejed-
nokrotnie zaowocuje. 
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Natura 2000
W dniu 12 października br., w hotelu Smile w Szczawnicy od-

było się spotkanie dotyczące obszarów Natura 2000. Spotkanie 
było przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką ob-
szarów Natura 2000. Udział w plenum wziął Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz przedstawiciele urzędów zajmujący się 
na co dzień ochroną środowiska oraz instytucji przyrodniczych. 
Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjo-
nowania sieci Natura 2000 w Polsce i na świecie, potrzeb i metod 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 
a także ich zagrożeń, planowania ochrony na obszarach Natura 
2000, korzyści dla człowieka z istnienia obszarów Natura 2000 
oraz możliwości rozwoju regionu. 

Na posiedzeniu zostały omówione prawne aspekty i sposoby 
postępowania w sytuacjach konieczności uwzględnienia potrzeb 
przedmiotów ochrony w ramach realizacji inwestycji. 

Spotkanie prowadził Pan Łukasz Misiuna - przyrodnik, do-
świadczony specjalista ds. zarządzania zasobami przyrody i śro-
dowiska.

Realizacja posiedzenia - w ramach projektu nr POIS.02.04.00-
00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla ob-
szarów Natura 2000”.



Zawody kajakowe
17 października br. w Szczawnicy na naturalnym torze kaja-

kowym na Dunajcu miał miejsce finał trzydniowych LOTTO 78. 
Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Zjeździe Kajakowym i 
Sprincie Górskim, Mistrzostw Polski Masters w Zjeździe Kaja-
kowym. Zmagania w kajaku podjęli zawodnicy klubów sporto-
wych: AZS-AWF Kraków, KS Nowy Sącz, AZF-AWF Gorzów, 
KKK Kraków, LUKS Kwisa Leśna, UKS Dojlidy Białystok, UKS 
Katowice, Yacht-Club Kraków, LKK Drzewica, KS Pieniny. Na 
mistrzostwach w Szczawnicy gościli także zawodnicy z Czech i 
Słowacji.

Zawodnicy KS PIENINY wywalczyli 7 medali (4 złote, 2 
srebrne i 1 brązowy medal. Złote medale wywalczyli Bartłomiej 
Szymanek i Konrad Szymanek w C2 sprintu oraz w konkuren-
cji C2 zjazdu, złoty medal wywalczyli w C2 juniorów Tymoteusz 
Słabiak i Oliwer Maciąga. Szczawnicki zespół w C2x3 również 
stanął na najwyższym stopniu podium w składzie ( Szymanek 
Konrad - Urban Mateusz, Szymanek Bartłomiej - Dyda Jakub, 
Kubik Bartosz - Kacper Zachwieja).

Srebrny Medal w K-1 Juniorów wywalczył Mikołaj Mastalski 

tuż zanim uplasował się Wiktor Regiec stając na najniższym stop-
niu podium. Szczawnicki zespół w K1 x 3 wywalczył srebrny me-
dal w składzie ( Krzysztof Majerczak, Mikołaj Mastalski i Wiktor 
Regiec).

Organizatorem zawodów był Nowosądecki Okręgowy Związek 
Kajakowy (NOZKaj) przy współpracy z KS „Pieniny” Szczawni-
ca na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego.

FESTYN PIŁKARSKI
W słoneczną jesienną niedzielę 3 paź-

dziernika br. Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica – Grzegorz Niezgoda, Klub 
Sportowy JARMUTA oraz Pienińska Aka-
demia Sportowa zaprosiły do udziału w 
Festynie Sportowym. Festyn rozpoczął się 
o godz. 9.00 na Wielofunkcyjnym Boisku 
Sportowym ORLIK od meczów kategorii 
Orlik (rocznik 2011-2012), metodą każdy 
z każdym. Wystartowały cztery zespoły, z 
których I miejsce i 9 punktów zdobyła dru-
żyna KS Niedzica, II miejsce i 6 pkt. Dru-
żyna  Pienińskiej Akademii Sportowej w 
Szczawnicy, IIIm.  i 3 pkt – Sokoliki Stary 
sącz i IVm. - LKS Mordarka. Najlepszym 
bramkarzem turnieju okazał się (Hubert 
Regiec (KS Niedzica), a najlepszym piłka-
rzem – Wojciech Ambroży (PAS Szczaw-
nica). Drugim rozgrywanym turniejem 
były mecze kategorii Żak (rocznik 2013 i 
młodsi). Wygrali młodzi piłkarze Pieniń-
skiej Akademii Sportowej Szczawnica i 
zdobyli 7 pkt, przed KS Niedzica (5 pkt.), 
pierwszą drużyną Lubania Maniowy (1 
pkt.) i drugą drużyną Lubania Maniowy. 
Najlepszym piłkarzem młodszej grupy był 
Adam Dyda z PAS Szczawnica, a bramka-

rzem – Mikołaj Soł-
tys – (KS Niedzica). 
Słowa gratulacji i ży-
czenia rozwoju spor-
towej kariery skiero-
wał do młodziutkich 
piłkarzy burmistrz 
Szczawnicy Grze-
gorz Niezgoda, który 
wręczał drużynom 
puchary i dekorował 
zawodników meda-
lami.  Ze względu na 
obostrzenia pande-
miczne na Słowacji, 
nie mogli do Szczaw-
nicy przybyć sło-
waccy zawodnicy  i 
zaplanowany na godz. 12 mecz towarzyski 
Polska – Słowacja się nie odbył.

 Za to na boisku  trwały gry i zabawy 
sportowe – tor sprawnościowy, sprawdza-
jący zarówno ciało jak i umysł i trzeba było 
wykazać się zręcznością, siła, wiedzą, by 
ukończyć trasę w jak najkrótszym czasie. 
Można było poczuć się jak uczestnik Nin-
ja Warrior. Były także zajęcia edukacyj-
ne,  czyli rodzinny questing ekologiczny. 
Tu można było sprawdzić swoją wiedzę 
na temat ekologii i naszej planety. Zajęcia 

poprowadziła sprawnie firma 
Gry Terenowe z Nowego Tar-
gu. Do wspólnej zabawy za-
chęcały  Pszczółka Maja i Pies 
z Psiego Patrolu, częstując naj-
młodszych, a także starszych 
cukierkami. Kibice, towarzy-
szący najmłodszym adeptom 
piłki nożnej i zagrzewający 
ich do boju, mieli okazję zoba-
czenia występów regionalnych 

w wykonaniu żeńskiej Kapeli Góralskiej 
„Wstonzecki” z Ochotnicy Dolnej, kulty-
wującej folklor łuku Karpat oraz kapeli 
góralskiej z Podhala, a młodziutcy zawod-
nicy wygrać atrakcyjne nagrody w loterii 
fantowej.

Imprezę poprowadzili panowie trenerzy 
PAS Szczawnica: Michał Gaweł, Grzegorz 
Borucki i Łukasz Kramarczyk.

Festyn został zorganizowany w ramach 
mikroprojektu: Poprawa jakości infra-
struktury rekreacyjnej na terenie Miasta 
Szczawnica etap II – zagospodarowanie 
terenu siłowni rekreacyjno – gimnastycz-
nej na świeżym powietrzu, realizowanego 
przez Euroregion Tatry w ramach progra-
mu Interreg Polska – Słowacja, między 
miastami partnerskimi Szczawnicą i sło-
wacką Leśnicą.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE 
UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH 

NA TERENIE MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA W ROKU 2021

Jak co roku Miasto i Gmina Szczawnica organizuje Konkurs na 
najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych w celu podniesie-
nia atrakcyjności i walorów estetycznych Gminy.

W roku 2021 zostało zgłoszonych 13 posesji prywatnych. Pose-
sje do konkursu były zgłaszane przez właścicieli, przedstawicieli 
Rady lub osoby trzecie, które podziwiały ukwiecone posesje. Pod 
uwagę brane były dwie kategorie tj.: balkony oraz ogrody przydo-
mowe. Poniżej wymieniono skład komisji, który dokonał przeglą-
du zgłoszonych posesji:

Przedstawiciele Rady Miejskiej 
Pani Anna Gębala
Pan Jacek Gębala 
Przedstawiciele Klubu TPSP Koło „PIENINY” – Pani Anna 

Malinowska i Anna Niezgoda 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Alina Le-

lito
Przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – Pani Jo-

lanta Poręba
W dniu 29 lipca br. komisja konkursowa powołana przez Bur-

mistrza, w składzie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, przed-
stawicielek TPSP Koło Pieniny, przedstawiciela UMiG Szczawni-
ca oraz przedstawiciela MOK-u dokonała oceny zgłoszonych do 
konkursu posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych.

Komisja wybierając nagrodzone posesje oceniała dobór kwia-
tów, ich ilość, pomysłowość przy tworzeniu ogrodowych i balko-

nowych aranżacji, a przede wszystkim pracę włożoną w zagospo-
darowanie i utrzymanie rabat oraz donic na balkonach.

kategoria I - prywatne posesje przy budynkach jednoro-
dzinnych:

I miejsce – Państwo Małgorzata i Józef Porowscy 
II miejsce – Pani Wanda Gondek 
III miejsce – Pani Anna Niezgoda (nie biorąca udziału w oce-

nie własnego ukwiecenia posesji)
kategoria II - balkony w budynkach jednorodzinnych i wie-

lorodzinnych 
I miejsce - Państwo Stefan i Bożena Słowik 
II miejsce – Pani Danuta Leliwa - Pilecka
III miejsce – Pani Ewa Borucka 

Gratulacje!

XI Przegląd Ludowej 
Twórczości Artystycznej

21 października br., w Sali kinoteatru szczawnickiego MOK 
odbył się XI Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej. Jego 
organizatorami były Warsztaty Terapii Zajęciowej „Perła” dzia-
łające przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną w Szczawnicy. W tegorocznym prze-
glądzie udział wzięli przedstawiciele: ŚDS „Gniazdo” w Starym 
Sączu, ŚDS „Chatka” w Nowym Targu, OREW w Ochotnicy Dol-
nej, OREW Krościenko n.D, ŚDS „Perła” w Szczawnicy i WTZ 
„Perła” w Szczawnicy. Ich występy podziwiali zaproszeni goście, 
a wśród nich ksiądz proboszcz szczawnickiej parafii – Tomasz 
Kudroń, przedstawiciel Miasta i Gminy Szczawnica – sekretarz 
miasta Tomasz Ciesielka, który również pomógł wręczać nagro-
dy, przedstawiciele Zarządu PSONI oraz rodzice i podopieczni 
PSONI.

Uczestnicy Przeglądu Ludowej Twórczości Artystycznej wy-
stąpili w kategoriach: zespoły, soliści, taniec, recytacja. Występy, 
serdecznie oklaskiwane przez widownię,  były oceniane przez 
jury w składzie: przewodnicząca Joanna Dziubińska – Galeria 
„Krzywa Jabłonka”, członkowie: Agnieszka Ciesielka – prezes 
OP Związku Podhalan, Alina Lelito – redakcja gazety „Z Doliny 
Grajcarka”, pracownik  MOK, Anna Ma-
linowska – prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych – koło w Szczawnicy,  
Aleksander Majerczak – prezes OP Akcji 
Katolickiej w Szczawnicy.

I miejsce zdobyli zespołowo arty-
ści z ŚDS „Gniazdo” Stary Sącz, II m. 
Ex aequo „Rozśpiewani Przyjaciele” z 
OREW Ochotnica Dolna i „Pienińskie 
Perły” z WTZ „Perła Szczawnica, III m. 
– „Świarni Śpiywacy” z ŚDS „Chatka” 

Nowy Targ, a pozostałe grupy – 
wyróżnienie. Nagrodzono także 
najlepszych śpiewaków, recyta-
torów i tancerzy. W skład tego-
rocznego XI Przeglądu Ludowej 
Twórczości Artystycznej wszedł 
też Regionalny Konkurs Plastycz-
ny pt. „Mój góralski portret”, 
gdzie prace oceniane były w ka-
tegoriach: witraż/rzeźba, rysunek/
malunek, malarstwo na szkle, haft,  
wydzieranka/wyklejanka, kolaż, 
fotografia. Nadesłano ok. 80 prac 
w ww. technikach. Ponadto swo-
ją pracę  fotograficzną przesłała Pienińska Szkoła Zawodowa im. 
Ks. F. Blachnickiego, z którą PSONI współpracuje. Wszyscy na-
grodzeni w poszczególnych kategoriach i uczestnicy  XI Przeglą-
du Ludowej Twórczości  Artystycznej i Konkursu Plastycznego 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Organizacja Przeglądu Ludowej Twórczości ma na celu prze-
kazanie młodzieży niepełnosprawnej szacunku i miłości do gwary, 
sztuki i tradycji ludowych, umożliwienie im spotkań z innym gru-
pami oraz ich tradycjami przy wspólnym przeżywaniu wielu emo-
cji, integrację uczestników ze środowiskiem a także podniesienie 

własnej samooceny. Dla wszystkich oglą-
dających występy i prace młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelektualną jasne jest 
to, że to niezwykle zdolni ludzie, a prze-
bywanie z ich sztuką i towarzyszenie ich 
radości jest niezwykle inspirujące.

Przegląd prowadziła kierownik WTZ 
„Perła” Szczawnica – Wiesława Sajdak – 
Tokarczyk.

Wydarzenie było współfinansowane ze 
środków Miasta i Gminy Szczawnica.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Seniorzy jesienią
W piękny niedzielny dzień 3 października Stowarzyszenie 60+ 

„Młodzi Inaczej” wybrało się na wycieczkę Doliną Popradu do 
Krynicy – Słotwin. Czas pandemii ograniczał możliwości kontak-
tów, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach. Dlatego korzysta-
jąc z pięknej pogody, przy barwach jesieni – wyruszyli, by podzi-
wiać miejsca, do których przyjeżdża wiele osób.

Pierwszym przystankiem zwiedzania była Muszyna, podobnie 
jak Szczawnica – uzdrowisko. Celem był spacer Ogrodami Sen-
sorycznymi. W ostatnich czasach to właśnie w nich koncentruje 
się życie kuracjuszy. Ogrody zmysłów, inaczej zwane Ogrodami 
Sensorycznymi i Ogrodami Baśni i Legend, znajdują się w parku 
zdrojowym na Zapopradziu. Podzielone są na osiem stref, gdzie 
znajduje się też sprzęt do lekkich ćwiczeń. To miejsce, gdzie moż-
na się zrelaksować, miejsce kontaktu z naturą, a z wieży wido-
kowej można podziwiać panoramę na cała okolicę; przy dobrej 
widoczności widać także Tatry. W pobliżu znajduje się również 
ptaszarnia z ciekawymi okazami ptactwa. Ogrody Sensoryczne to 
piękne miejsce na spacer dla wszystkich, szczególnie seniorów.

Następnie zwiedziliśmy ogrody biblijne przy kościele p.w. św. 
Józefa, które powstały w 2015r. na obszarze około 1.3ha. Ogrody 
biblijne w Muszynie są czwartym tego typu obiektem w Polsce. 
Wcześniej zostały założone ogrody w Proszowicach, Myczkow-
cach i Chorzowie. Ich celem jest ukazywanie treści biblijnych w 
plenerze. Cały obiekt podzielony jest na pięć ogrodów tematycz-
nych. Pierwszy z nich opowiada historię zbawienia. Drugi, Ogród 
krajobrazów biblijnych przedstawia geografię Ziemi Świętej. 
Kolejny ogród eksponuje wybrane zagadnienia z nauk proroków 
biblijnych. Urządzono tu też zakątek dla dzieci. Ostatni ogród, 
nazwany „Ogrodem Zakochanych”, poświęcony jest młodzieży. 
W ogrodach można odpocząć, usiąść na ławce, napić się wody 
mineralnej ze źródła „Maryja”. Do ogrodu prowadzi brama rajska, 
zwieńczona półkolistą płaskorzeźbą anioła z mieczem strzegącym 
wejścia. A na bramie widnieje motto ogrodu (w języku łacińskim): 
Veni Domine Jesu.

Przytaczając słowa księdza Pawła Stabacha: „W historii ludz-
kości znaczącą rolę odgrywały i odgrywają ogrody. Wszystko za-
częło się w ogrodzie Eden, miejscu niezwykłym, gdzie panowała 
harmonia między stworzeniami i Stwórcą.”

Pod wielkim wrażeniem i zadowoleni z tego, co nasze oczy 
mogły podziwiać, udaliśmy się w dalszą drogę czyli do Krynicy 
– Słotwin. Tu zaczęła się kolejna atrakcja dnia – wyjazd kolejką 
i spacer chodnikiem w koronach drzew na wieżę widokową. Ta 
atrakcja szczególnie w tym roku cieszyła się wielką popularnością 
wśród rodaków i nie tylko. Każdy chciał stanąć na wieży, która ma 
49.5m wysokości. My, oczywiście, też – cala nasza trzynastooso-
bowa grupa. Cho-
ciaż niektórzy mieli 
obawy, czy pokona-
ją cała trasę – udało 
się!

Zadowoleni, ze 
śpiewem naszych 
piosenek wrócili-
śmy do Szczawnicy. 
Teraz pozostają nam 
wspomnienia

Barbara Szela
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09.10.2021r. Uczestniczyliśmy w porannej Mszy św. w przyklasz-
tornym kościele u Sióstr Klarysek w Starym Sączu, by uroczy-
ście podziękować im za ofiarowane nam relikwie św. Kingi.  

10.10.2021r. Mieliśmy piękne zakończenie sezonu letniego. By 
podziękować Bogu i ludziom za dobry sezon, kapelan Grzegorz 
Salamon wraz z ks. T.Kudroniem koncelebrowali Mszę św. Po 
niej wszyscy przeszliśmy za Pocztem Sztandarowym do siedzi-
by o/ZP. Jak przystało na „BIESIADĘ RODZINNĄ” przy gó-
ralskiej watrze zajadając bigosik z przyjemnością można było 
podziwiać na plenerowej scenie występ zespołów: Jaworcanie, 
Jontki z Żywca, Folk Power (dzięki współorganizacji z Mia-
stem i Gminą Szczawnica). Wraz z P. Burmistrzem planujemy, 
by taka impreza wpisała się w kalendarz imprez dla wszystkich 
mieszkańców Szczawnicy.

13.10.2021r. W parafialnym kościele poprowadziliśmy Różaniec 
Fatimski.

16.10.2021r.  Jak już weszło do pięknej tradycji, uczestniczyliśmy 
w REDYKU ulicami miasta.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy:

10.11.2021r. – Tradycyjne kiszenie kapusty w siedzibie oddziału

11.11.2021r. – Współorganizację w Święcie Niepodległości – 
„Apel Poległych”; pomoc przy XI Szczawnickim Biegu Nie-
podległości

27.11.2021r. – Jeśli zdrowie wszystkim dopisze – zapraszamy 
naszych Członków na zabawę ANDRZEJKOWĄ do siedziby 
oddziału.

W Dzień Wszystkich Świętych, wspólnie modlimy się za 
zmarłych Członków naszego oddziału i za ich rodziny. 

Wszystkim listopadowym solenizantom i jubilatom składa-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości 
w każdej dziedzinie życia.

Niech się darzy !!!



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

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
Olivier Patryk Kopytko 03.10.2021r.
Szymon Domagalski - 10.10.
Adam Edward Kordas - 10.10.
Emilia Ciesielka 31.10.

Połączyli się Sakramentem małżeństwa: 
Marcin Kamil Matusik i Magdalena Justyna Zawartka 
   - 02.10.2021r. 
Piotr Ruchała i Anna Elżbieta Zubek - 16.10 
Wojciech Mikołajczyk i Natalia Anna Niezgoda – 23.10.

Odeszli do wieczności:
Stanisław Walicki - 07.10.2021r.
Józef Wiercioch - 08.10
Danuta Zachwieja - 17.10
Dorota Majerczak - 22.10
Wanda Gondek - 26.10

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjął:
Kacper Jan Dłubacz  - 10.10.2021

Odszedł do wieczności:
Józef Konopka  - 26.10.2021 Szlachtowa

Korowód Świętych
W wigilię uroczy-

stości Wszystkich 
Świętych ulicami 
Szczawnicy przeszedł 
Korowód Świętych 
zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 
2 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Szczaw-
nicy, Parafialny Od-
dział Akcji Katolickiej 
i Parafię w Szczawni-
cy. Podkreślając to, że 
każdy jest powołany do bycia blisko Pana Boga, dzieci i dorośli wcielili 
się w postaci świętych patronów i aniołów budząc szczery zachwyt wielu 
ludzi. Korowód rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. 
Po przywitaniu, zawiązaniu wspólnoty, wysłuchaniu Słowa Bożego i opie-
czętowaniu „kandydatów do świętości” przez Pana Aleksandra Majercza-
ka, członka POAK pochód wyruszył w stronę Kościoła parafialnego. Przy 
asekuracji Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej kroczono ulicą Główną, 
modląc się tajemnicami chwalebnymi Różańca Świętego. Czas przemar-
szu urozmaicała swoim śpiewem schola parafialna przy akompaniamen-
cie Pana Romana Wierciocha. Dzieci, rodzice, Dyrekcja Szkoły, Siostry 
Zakonne, członkowie AK, księża oraz szczawniccy kuracjusze i parafia-
nie dotarli do kościoła parafialnego, gdzie po modlitwie nagrodzono tych, 
którzy najwytrwalej uczęszczali na nabożeństwa różańcowe oraz dzięki 
uprzejmości władz Miasta Szczawnicy i przy zaangażowaniu POAK 
wszystkie dzieci biorące udział w Korowodzie Świętych. Gratulujemy 
wszystkim odważnym, którzy wpatrując się w świętych i błogosławionych 
chcieli przypomnieć światu o tym, że niebo to najwspanialsze z miejsc.

Żródło: FB SP 2

Młody architekt zaproponował budowę skoczni mamuciej w... Szczawnicy
Dominik Pacholik, student Politechniki Krakowskiej, stworzył projekt 

kompleksu pięciu skoczni narciarskich w Szczawnicy. Pomysł na razie 
istnieje tylko w głowie architekta, ale wizja skoczni mamuciej K200 po-
budza wyobraźnię.

Dlaczego w Szczawnicy? - O to nam chodziło, aby znaleźć miejsce, dla 
którego taki mamut może być impulsem do rozwoju. To miasto uzdrowi-
skowe, z potencjałem. Ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć turystyczną. To 
centrum Pienin – wyjaśnia w rozmowie z TVP Info. – Wybrałem Wzgórze 
Jarmuta, gdyż jest tam wypłaszczenie pozwalająca na wyeksponowanie 
skoczni, która staje się dobrze widoczna z centrum miasta. Celowaliśmy 
tutaj w efekt podobny do tego z Bergisel w Innsbrucku. Tam skocznia jest 
ikoną miasta – zauważa student.

Konsultantem projektu był mistrz świata Dawid Kubacki, który pozy-
tywnie ocenia pomysł.

Żródło: Pieniny 24.pl
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe

Życie czy śmierć?
Na ogół odsuwamy myśl o własnej 

śmierci, sądząc że jeszcze czas o niej my-
śleć. W końcu myśl ta jest niemiła, ponura, 
a nawet straszna. Problem jednak w tym, 
że patrzymy na śmierć jako jednorazo-
wy fakt, który na razie nas nie dotyczy (i 
mamy nadzieję, że jeszcze długo nie), ale 
wypełni się, gdy już po prostu przeżyjemy 
nasze życie. Tak jednak nie jest, ponieważ 
życie i śmierć przeplatają się wzajemnie 
od początku naszego istnienia. Człowiek 
przez całe życie opowiada się po stronie 
życia lub śmierci – to są dwie możliwo-
ści do wyboru. Ilekroć wybieramy dobro, 
Boże prawo, kierujemy się Jego prawdą, 
sprawiedliwością, miłością, wówczas ży-
jemy w Jego świetle (już nam przyświeca 
światłość wieczna) – wybieramy życie. 
Kiedy jednak odchodzimy od wierności 
Bogu i postępujemy inną drogą – wybie-
ramy śmierć, gdyż droga poza Bogiem 

prowadzi ku zatraceniu i śmierci wiecznej. 
W Księdze Mądrości Syracha czytamy: 
„Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się po-
doba, to będzie ci dane” (15,1).

Nie możemy twierdzić, że nie rozu-
miemy czym jest dobro i zło, gdyż jeste-
śmy niedoskonali i nasze widzenie jest 
przyćmione. Miłosierny Bóg wszystkim 
błąkającym się po ciemnych ścieżkach ży-
cia zesłał „z wysoka Wschodzące Słońce 
[Chrystusa], aby oświecić tych, co w mro-
ku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze 
kroki skierować na drogę pokoju” (Łk 1, 
78-79). Oświecił nas w Chrystusie, w Jego 
nauce i życiu. Ale człowiek czasem sądzi, 
że uda mu się jakoś Boga zagadać, wy-
tłumaczyć się przed Nim nieznajomością 
sprawy, a tymczasem, dla własnej wygody, 
korzyści i „dobra” (jak mu się zdaje) pak-
tuje z szatanem. Chełpi się nawet zuchwale 
i wraz z podobnymi mu kompanami mówi 
: „«Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, i z 
Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje 

powódź [wrogów], nas nie dosięgnie, bo 
z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko 
i skryliśmy się pod fałszem». Przeto tak 
mówi Pan Bóg: «Oto ja kładę na Syjonie 
kamień, kamień dobrany i węgielny, cen-
ny, dla fundamentów założony. Kto wie-
rzy, nie potknie się. I wezmę sobie prawo 
za miarę, a sprawiedliwość za pion»” (Iz 
28, 15-17). Tym kamieniem węgielnym 
jest Chrystus – ten, kto nie buduje na Nim, 
potknie się o ten Kamień.

Pan przyzywa nas, abyśmy nie przeży-
wali życia bezmyślnie czy – jeszcze gorzej 
– świadomie na przekór Bożym oczekiwa-
niom. Jeszcze dziś możemy zmienić swój 
przyszły los. Dobrze znamy przypowieść 
o bogaczu i Łazarzu - o ich losie na zie-
mi i po śmierci... Bogacz opływając w do-
czesne dostatki i przyjemności sądził, że 
wybiera życie, a że śmierć jest po stronie 
Łazarza - okazało się, że jest na odwrót... A 
my, co wybieramy?

Danuta Mastalska
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Szanowni Państwo,
Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, która 

miała miejsce 28 października br. w formie hybrydowej, zdalno-
-stacjonarnej. Wcześniej, tradycyjnie, odbywały się posiedzenia 
poszczególnych komisji. W związku z niedawnymi zmianami w 
Zarządzie Powiatu i w ślad za zmianami w składach poszczegól-
nych komisji zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego Komi-
sji Kultury, Promocji i Rozwoju.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od tradycyjnej już niemal 
zmiany w uchwale budżetowej na bieżący rok i w ślad za nią 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Następnie podjęliśmy uchwałę zatwierdzającą Program Na-
prawczy dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu. Ustawa o działalności leczniczej ob-
liguje Dyrekcję szpitala do sporządzenia takiego programu, je-
żeli w sprawozdaniu finansowym występuje strata. Taka strata 
netto za poprzedni rok obrotowy, tj. 2020 wyniosła ponad 4,2 
mln zł. Program naprawczy zaplanowano na lata 2021-2023, li-
czę że przyniesie pożądane rezultaty. Dodam jednocześnie, że 
wciąż trwają prace remontowe przy wejściu głównym - od strony 
parkingu. Komunikacja pacjentów do szpitala odbywa się zatem 
wejściem od strony apteki.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotar-
skiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostęp-
nych na terenie powiatu nowotarskiego w 2022 roku. Tak jak w 
poprzednim roku, Rada Powiatu, przy akceptacji wójtów i bur-
mistrzów, podjęła przedmiotową uchwałę. Wynika z niej, że we 
wschodniej części powiatu dyżury nocne pełnią naprzemiennie, 

w trybie tygodniowym, 3 apteki ze Szczawnicy i jedna z Kro-
ścienka. Harmonogram dyżurów znajdzie się na stronie interne-
towej powiatu, tj. www.nowotarski.pl

Podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu 
współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

W kolejnym punkcie wyraziliśmy zgodę na przystąpienie Po-
wiatu Nowotarskiego do Stowarzyszenia pn. Podhalański Obszar 
Funkcjonalny, skupiającego jednostki samorządu terytorialne-
go zlokalizowane wokół Nowego Targu i Zakopanego, które to 
miasta zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Taka formuła ułatwi 
staranie się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej 
2021-2027, a co za tym idzie wpłynie na rozwój ww. miast i ich 
obszarów funkcjonalnych.

Następnie podjęliśmy uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w 
sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szczawnica wykonania za-
dania z zakresu zimowego utrzymania drogi powiatowej biegną-
cej od mostu w Krościenku do centrum Jaworek. Uzasadnieniem 
dla takiego rozwiązania jest fakt, iż zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych w Szczawnicy i ww. drogi powiatowej będzie się zaj-
mował jeden wykonawca, co pozwoli obniżyć koszty i usprawnić 
realizację zadania.

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



Jubileusz 35 -  lec ia TPSP
8 października br., w siedzibie szczawnickiego Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych zgromadzili się zaproszeni goście, 
sympatycy pienińskiej twórczości i przyjaciele, aby wspólnie z 
twórcami – członkami TPSP świętować Jubileusz 35. lecia istnie-
nia Klubu Twórczego w Szczawnicy.

Wśród uczestników uroczystości nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli lokalnych Władz Samorządowych, które na przestrzeni 
minionych lat niejednokrotnie podejmowały współpracę ze sto-
warzyszeniem, nie tylko w zakresie realizowanych zadań publicz-
nych ale również w promocji działalności artystycznej.

Jubileusz 35. lecia istnienia szczawnickiego Oddziału TPSP 
skłania do refleksji i jest przede wszystkim doskonałym powodem 
do dumy i satysfakcji dla wszystkich, którzy w przeciągu tego 
okresu należeli i nadal należą do Stowarzyszenia, jak również dla 
tych którzy go tworzyli, wspierali i rozwijali swoją pracą i talen-
tem, o czym świadczy przedstawiona przez Prezes TPSP – Annę 
Malinowską bogata historia Oddziału.

W trakcie spotkania nie zabrakło wzajemnych podziękowań, 
wspomnień oraz okolicznościowych prezentów. 

Burmistrz Szczawnicy złożył na ręce Prezes – Anny Malinow-
skiej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową 
działalności artystyczną. „Życzę by obcowanie ze sztuką i jej two-
rzenie było zawsze źródłem radości i satysfakcji (…)” – mówił 
Grzegorz Niezgoda.

Jubileusz 35.lecia TPSP uświetnił mini-recital piosenek Je-
rzego J. Stadnickiego, wykonanych przez artystę przy gitarze, w 
tym jednej napisanej specjalnie z rocznicowej okazji. Swoje wier-
sze z tomiku „To ja, złodziej” zaprezentował także przybyły na 
zaproszenie zarządu TPSP – Bronek z Obidzy, poeta Bronisław 
Kozieński, debiutujący w Internecie, autor siedmiu tomików wier-
szy, należący do Związku Literatów Polskich. Jego utwory, pełne 
uczciwości i prawdy, związane z rodzimą Sądecczyzną, doskonale 
wpisały się w klimat dzieł twórców TPSP.Na koniec na wszyst-
kich zebranych oczekiwał poczęstunek w postaci urodzinowego 
tortu, różnych ciast, przekąsek oraz napojów. 

Warto przypomnieć, iż Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych Oddział Szczawnica swoją formalną działalność rozpoczęło 
1 marca 1986 r. Obecnie stowarzyszenie zrzesza blisko 20 osób. 

Kierując się statutem członkowie wypełniają następujące za-
dania:

- krzewienie i popularyzowanie sztuk pięknych i regionalnej 
sztuki ludowej,

- popieranie ludzi pracujących w dziedzinie sztuk plastycznych,
- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych w ośrodkach kultury i placówkach oświatowo-wycho-
wawczych,

- organizowanie plenerów, wystaw, wernisaży, prelekcji i spo-
tkań kulturalnych.
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O góralskim stroju 
i szczawnickim zagłębiu mody

(Rozmowa z dyrektor Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy – 
Szlachtowej, p. Barbarą Aliną Węglarz)

- W 2020 Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Są-
czu wydało dzieło „Krakowiacy, Lachy Górale. Stroje wsi Małopol-
skiej”, liczące dziesięć tomów. W tomie 8., poświęconym Góralom 
Spiskim, Szczawnickim i Pienińskim jest tekst Pani autorstwa; po-
nadto, oddany przed czasem. Jak wyglądała praca nad tym tema-
tem?

To nie była moja pierwsza praca dotycząca stroju Górali Szczaw-
nickich i Pienińskich, bo za ten temat odpowiadałam w wydawnic-
twie. Jestem etnografem, to jest mój zawód. Dla mnie on nie był 
nowy. W 2012r., jako Muzeum Pienińskie, zorganizowaliśmy dużą 
wystawę pt. Skarby w skrzyni malowanej – strój Górali Szczaw-
nickich i Pienińskich. Przy organizacji tej wystawy musiałam się 
bardziej zagłębić w różne detale dotyczące i historii stroju tutej-
szych górali, i jego rozwoju na przestrzeni dwóch wieków. W 2014r. 
zostałam zaproszona do opracowania stroju przez etnografkę, już 
nieżyjącą, p. Urszulę Janicką – Krzywdę, która wraz z dr Katarzy-
ną Ceklarz, również etnografem, redagowała tom „Kultura Górali 
Pienińskich”. Nieco później Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” 
zwróciło się do mnie o opracowanie stroju dotyczącego naszej gru-
py etnograficznej, w ramach dużego projektu realizowanego przez 
siebie zatytułowanego – „Etnozagroda”. Naturalną więc koleją rze-
czy było zwrócenie się do mnie Marii Brylak – Załuskiej, wybit-
nej etnograf i długoletniej pracownicy skansenu w Nowym Sączu, 
współpracującej z MCK „Sokół”,  redagującej „Krakowiaków. La-
chów, Górali…”. I podjęłam się tego zadania, którego temat nie był 
mi obcy.

- Skąd wzięły się zdjęcia do zilustrowania rozdziału?
Do tego celu wykorzystaliśmy zdjęcia z archiwum Muzeum Pie-

nińskiego, na co oczywiście Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
musiało wyrazić zgodę. A zdjęcia plenerowe były wykonywane na 
zlecenie. Zrobił je pracownik Muzeum Okręgowego Piotr Droździk 
w trzech sesjach. W pierwszej, zorganizowanej w okolicach Wąwo-
zu Homole, wzięli udział Maria i Andrzej Dziedzinowie Wiwer; w 
drugiej, pod Trzema Koronami – Grażyna Dziubek i Natalia Ptak 
oraz Robert i Artur Majerczakowie;  w trzeciej w Sromowcach 
Wyżnych – panie z  tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich.  

- Czy każdy autor miał swobodę w tworzeniu swojego rozdziału?
Nie. Dla porządku i ułatwienia znalezienia potrzebnych informa-

cji obowiązywał szablon ustalony przez redaktor prowadzącą czyli 
Marię Brylak – Załuską. Najpierw więc opisujemy dawny strój, po-
tem przechodzimy do przedstawienia stroju męskiego, kobiecego, 
dziecięcego, następnie obrzędowego i codziennego, na koniec opis 
stroju współczesnego. I tak wyglądał szablon poszczególnych pod-
rozdziałów w każdym tomie. Praca wymagała zarówno sięgnięcia 
do archiwów literatury XIX wiecznej, bo to wtedy wykształcił się 
strój ludowy, co wiązało się z uwłaszczeniem chłopów, i do analizy 
strojów na starych fotografiach, co jest bardzo ciekawe, bo wiele 
wątków właśnie wtedy, na podstawie fotografii można było rozwią-
zać i sprecyzować dokładnie czas powstawania pewnych tendencji 
obecnych w wyglądzie stroju.

- Podczas spotkania promocyjnego w Muzeum Pienińskim wspo-
mniała Pani o kryterium dostępności do surowca…

Tak, np. spódnice – kanafaski, nazywane tak od użycia do ich 

tkania bawełnianej przędzy o tej samej nazwie w kolorze czerwo-
nym, czarnym, białym lub niebieskim, bardzo popularnych w XIX. 
wieku, w XX w. zostało znacznie ograniczonych, aż do zaniku ich 
używania. Wiązało się to ze zmianą granic, gdy Spisz, w miastach 
którego kanafas był nabywany, znalazł się w 1920r. poza granicami 
Państwa Polskiego. Kanafas na naszych terenach występował już w 
1842r., co zostało zarejestrowane na akwareli Franciszka Ksawere-
go Preka. Użycie kanafasu na przestrzeni lat znacznie się zmieniło. 
Najpierw nitka kanafasu stanowiąca wątek w lnianej osnowie była 
wplatana na krosnach w płótno lniane rzadko. Spódnica była więc 
biała z prążkiem czerwonym lub niebieskim. Z czasem czerwone-
go kanafasu było coraz więcej, aż w końcu spódnica stawała się 
niemalże jednolicie czerwona. Z kanafasu szyto też przyrąbki przy 
koszulach kobiecych i powstawał taki barwny pasek, a nawet po-
ściel. Obecność kanafasu nie przekreślała istnienia innych tkanin, 
z których wytwarzano spódnice, bo równolegle, już w drugiej po-
łowie XIX w. szyto spódnice farbanice z  tzw. modrotlaczu  czyli 
z samodziałowego płótna barwionego techniką batikową. Gdy za-
częłam zgłębiać historię stroju góralskiego na tych terenach, one 
już całkowicie zanikły i nikt o nich już nie pamięta, a przecież w 
Krościenku były farbiarnie, które zaopatrywały okoliczne miejsco-
wości. Pozostały tylko na fotografiach oraz w opisach Konstantego 
Kietlicza Rajskiego. Druk na płótnie samodziałowym przeznaczo-
nym na ten typ spódnic uzyskiwano odciskając na nim stemple z 
wzorem kwiatowym lub innym, które były posmarowane krochma-
lem lub gorącym woskiem, a następnie zanurzano owe płótno w 
kadzi z cieczą w kolorze indygo. Tkanina zanurzana w takiej farbie 
nie wybarwiała się w miejscach pokrytych woskiem. Wytwarzano z 
niej nie tylko spódnice ale też chusty czy zapaski. A w końcu poja-
wiły się też tybety – materiały wełniane, produkowane fabrycznie, z 
których zaczęto szyć spódnice i chustki. Początkowo zakładano na 
nie płócienne zapaski, a potem muślinowe, jedwabne i tzw. firanki 
czyli szyte z kupnego nylonu. 

- A jak było z gorsetami damskimi? Przecież nie od razu były 
aksamitne i haftowane w kwiaty…

Początkowo gorsety 
były wytwarzane z we-
łenki, w kolorze zielonym 
i czerwonym, miały ma-
lutkie kaletki i były zdo-
bione bardzo skromnie. Z 
czasem, miejsca zszycia 
zaczęto maskować haftem, 
najpierw przy dziurkach, 
potem w innych miejscach; 
do funkcji praktycznej, do-
chodziła funkcja estetycz-
na.  Dodatkowe ozdoby 
ponadto świadczyły o za-
możności noszących strój 
osób. I nie można zapomnieć o funkcji magicznej, zatrzymującej 
tzw. „uroczne oko”, jak było to w przypadku koloru czerwonego w 
haftach. Potem zaczęto szyć gorsety z atłasu, co wiąże się z dostęp-
nością do nowych materiałów. Gdy pojawił się na rynku aksamit i 
on wszedł do stroju ludowego. Aksamitne gorsety ozdabiano ha-
ftem płaskim, wyszywając kolorowymi nićmi motywy pąków róż, 
maków oraz innych ogródkowych i polnych kwiatków. Owe kwiaty 
do gorsetów szczawnickich – jak pisze Kietlicz Rajski – wprowa-
dził Jan Malinowski, było to efektem podpatrzenia tego zjawiska 
na gorsetach zakopiańskich. Trzeba przyznać, że te tendencje trafiły 
na podatny grunt. Były nawet organizowane przez siostry zakonne  
kursy haftu. Wcześniej nie było haftu roślinnego, tylko haft nawią-
zujący do wzorów spiskich czyli pętlic. 
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- Dzieje stroju męskiego są równie burzliwe?
A jakże. Strój  męski na 

początku wytwarzali tylko 
mężczyźni. Szyli portki i 
kamizelki oraz osobiście 
je ozdabiali wyszyciami - 
cyfrowaniem. Najbardziej 
charakterystycznym ele-
mentem szczawnickiego 
męskiego stroju ludowego 
jest niebieska kamizelka, 
początkowo szyta z przera-
bianych austriackich mun-
durów, przywiezionych z 
czasów służby wojskowej, 
była zapinana na tzw. kap-
sle. Potem zaczęto wpro-
wadzać oblamek - obszy-
cie krawędzi, przybywało 
wyszywanych elementów, 
aż w końcu bogactwo haftów zaczęło przykrywać kolor kamizel-
ki. Doszły kieszonki, w których z czasem znajdowały się dowody 
zamożności górali – zegarek, albo choćby łańcuszek. Jeśli chodzi o 
męskie portki, szyte były z samodziałowego sukna. Te najdawniej-
sze były wąskie, dolegały do łydki. Teraz coraz bardziej są szerokie, 
przez co wygodniejsze. Górale szczawniccy nosili portki z jednym 
przyporem – rozcięciem nad prawą pachwiną, ozdabianym najpierw 
malutką pętlicą tzw. krzyżykiem, a obecnie sercówką  przejętą z 
wzornictwa sądeckiego. Przypór zasłaniano patką tzw. zalatacem. U 
dołu nogawek wprowadzono rozcięcia zwane przyporkami, wokół 
których haftowano tzw. krokiewkę. U góry przyporka wszywano 
pompon z kolorowej włóczki zwany kistką. Wzdłuż szwu nogawek 
biegła czerwona wypustka, początkowo pojedyncza a z czasem po-
trójna czerwono – żółto – czerwona nawiązująca do lampasów na 
mundurach wojskowych. Strój szczawnicki, pieniński, jak i strój 
wielu grup zamieszkujących Karpaty wyrósł z tradycji wołosko-pa-
sterskich i był wytwarzany z surowców pochodzących od owiec – 
wełny, z której wytwarzano sukno – na portki, kurtki, buty i skór, z 
których szyto kożuchy, torby, buty oraz z własnych płodów rolnych 
– z lnu, z którego tkano płótno na  spódnice, zapaski, koszule, bie-
liznę.

- Nawet kapelusz góralski ma swoją historię…
Kapelusz góralski od zawsze był wytwarzany z filcu, który trze-

ba było jeszcze odpowiednio natłuścić, żeby spełniał swoją rolę i 
chronił nie tylko przed słońcem, ale i przed opadami. Najstarsze 
kapelusze zdobione były rakami – szerokim pasem skórzanym, wy-
ciętym górą w zęby, nabijanym mosiężnymi cętkami, - zdobienie to 
zwano też koroną. Jej szerokość zależała od zamożności właścicie-
la kapelusza. Najdłużej korona przetrwała u baców, stąd ten rodzaj 
zdobienia nazywa się koroną bacowską.  Innym przybraniem było 
kilka zwojków czerwonej włóczki okręconej dookoła główki lub 
mosiężny łańcuszek. Z czasem weszła opaska z białych, ciętych 
kostek wołowych naszytych na pasek skórzany a potem pasek na 
kapeluszu góralskim ozdabiano muszelkami ślimaków żyjących w 
Morzu Adriatyckim -  Cyprea moneta. Górale dostawali je na wy-
mianę, za płótno, które zbywali nad Adriatykiem – na żagle, a w 
zamian, oprócz pieniędzy dostawali właśnie te muszelki na ozdobę. 
Z kolei kawaler nosił do kapelusza orle piórko, ale bywało też i 
od sójki czy jakiegoś innego ptaka. Kiedy żenił się, jego kapelusz 
przybierał formę obrzędową. Ozdabiano go czerwoną wstążkę, za 
którą wsadzano piórko weselne – gałązkę rozmarynu, z kwiatami i 
z wątrysem – mosiężne, spiralne druciki. Podczas obrzędu oczepin, 
kiedy to pannie młodej zdejmowano wianek tzw. ktonkę i zakładano 

czepiec, młodemu wówczas odpinano owe piórko - był to symbo-
liczny moment przejścia ze stanu panieńskiego i kawalerskiego do 
stanu zamężnego i żonatego. 

- Na nogach góral za to zawsze nosił skórzane kierpce!
Tak i jest to jedno 

z kryteriów rozpo-
znawania górala, no 
chyba że był bardzo 
zamożny i stać go 
było na buty z cho-
lewami! Zimą nosił 
oczywiście kapce 
sukienne. A propos 
zamożności, z kolei 
m.in. o bogactwie góralki świadczyła ilość wojków, sznurów czer-
wonych korali! Góralki wręcz „wysadzały” się, by pokazać, która 
miała więcej wojków.

- Skąd wziął się podział górali zamieszkujących wokół Pienin na 
konkretne grupy etnograficzne?

Wprowadził go już w latach 30. XX w. wybitny etnograf, prof. 
Roman Reinfuss. Początkowo mieszkańcy wszystkich wiosek leżą-
cych w obrębie pasma Pienin i na Spiszu, nosili prawie ten sam typ 
stroju, dopiero z czasem powstały znaczne różnice i ze względu na 
te różnice prof. Reinfuss wyodrębnił  osobne grupy etnograficzne: 
Górali Szczawnickich oraz Górali Pienińskich. To kryterium stro-
ju, jako ważnego czynnika kształtującego poczucie przynależności 
grupowej posłużyło profesorowi do takiego a nie innego podzia-
łu. W Szczawnicy na przełomie XIX/XX w. powstał silny ośro-
dek mody: miejsce wytwarzania strojów ludowych przez licznych 
krawców i hafciarzy. Zaopatrywała się u nich ludność wszystkich 
wiosek w obrębie Pienin. Moda z ośrodka szczawnickiego przyjęła 
się w Krościenku, Grywałdzie, Tylce i Hałuszowej nie mówiąc już 
o Rusi Szlachtowskiej. Natomiast w Sromowcach Wyżnych i Niż-
nych najdłużej pozostał typ stroju z elementami starymi spiskimi. 
Do dziś mówi się tam, że flisacy „noszą się po szczawnicku”, bo za-
kładają modre kamizelki, a na portkach mają hafty „szczawnickie”. 

Współcześnie, zarówno w literaturze etnograficznej, jak i krajo-
znawczej obie grupy określane są najczęściej jedną nazwą Górali 
Pienińskich.  

- Wicedyrektor MCK „Sokół” Piotr Gąsienica, prowadzący spo-
tkanie promocyjne albumu „Krakowiacy, Lachy Górale. Stroje wsi 
Małopolski” w Muzeum Pienińskim, porównał opracowanie i wy-
danie tego 10.tomowego wydawnictwa do dzieła Oskara Kolberga, 
który dał podwaliny współczesnej etnografii wydając serię: „Lud, 
jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, o wszystkich regionach ca-
łej Polski.

W naszym albumie mamy tylko Małopolskę, i tylko strój ludo-
wy, za to dotyczący wszystkich występujących na tym terenie grup 
etnograficznych. Trzeba powiedzieć, że strój ludowy, po latach za-
stoju zaczyna obecnie rozkwitać. Górale chcą go mieć i nosić przy 
różnych ważnych okazjach, podczas uroczystości rodzinnych i ko-
ścielnych. Istnieje dużo zespołów ludowych, kapel, a i wiele grup 
zawodowych go nosi; kelnerki w restauracjach lokalnych czy flisa-
cy prowadzący spływ Dunajcem. Do Muzeum Pienińskiego także 
trafiają ludzie poszukujący dawnych wzorów strojów ludowych, co 
napawa optymizmem, że strój ludowy, przynajmniej w Małopolsce, 
a zwłaszcza wśród górali nie zaginie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Alina Lelito
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Październik to czas na podejmowanie pierwszych, 
ważnych uczniowskich decyzji. W tym miesiącu w na-
szej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego, który od pierwszych chwil po ogłoszeniu wyni-
ków postanowił aktywnie włączyć się w życie szkoły 
organizując wieczór filmowy dla uczniów klas V-VIII. 

Dzień Edukacji Narodowej, jak co roku, 14 października 
uświetnili swoim uroczystym występem najmłodsi, czyli pierw-
szoklasiści, którzy z naturalnym wdziękiem i uśmiechem na 
ustach przyjęli na siebie prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły 
składając przyrzeczenie podczas ślubowania.

Reprezentanci naszej szkoły brali udział w licznych konkur-
sach: poetyckich, sportowych, przyrodniczych zdobywając za-
szczytne, wysokie miejsca. 

Maja Mazurek – I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recy-
tatorskim im. Jana Pawła II,

Zuzanna Sopata – I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski 
Senshi,

Julia Starosta – zwycięstwo (etapie rejonowy) w konkursie Po-
znajemy nasze lasy.

Uczniowie nie zapomnieli również o ważnych wydarzeniach 
pozaszkolnych. Śledzili zmagania podczas  XVIII Konkursu Cho-
pinowskiego, postanowili wesprzeć jako wolontariusze wspaniałą 
coroczną imprezę jaką jest Redyk, a także włączyli się w akcję 
CARITAS Mniej śmieci więcej pamięci przygotowując bardziej 
ekologiczne i trwalsze ozdoby na groby swoich bliskich.

Jak widać pomysłów i zapału do szkolnych zmagań nikomu nie 
brakuje z czego bardzo się cieszymy i działamy dalej! 

Pamiętamy
Nasza szkoła włączyła się w akcję „Mniej śmieci – 

więcej pamięci” zapoczątkowana przez zespół Caritas 
Laudato si’, inspirowany ekologiczną encykliką papie-
ża Franciszka. Akcja jest zaproszeniem do powrotu do 
prawdziwej tradycji – „do obecności, do pamięci, do 
refleksji, uczestnictwa w mszy świętej, do modlitwy 

za zmarłych”. W ramach akcji grupa uczniów ze Szkolnego Koła 
Krajoznawczo-Turystycznego przygotowała ekologiczne wieńce z 
liści. Samorząd Uczniowski uporządkował grób poległych żołnie-
rzy oraz groby zapomniane na miejskim cmentarzu.

#szkolapamieta
W ramach akcji Szkoła pamięta uczniowie klas 0-3 wraz z wy-

chowawcami wybrali się na cmentarz, gdzie oddali hołd żołnie-
rzom, którzy walczyli na naszym terenie o wolność Ojczyzny. 
Uczniowie zapalili znicze, minutą ciszy uczcili pamięć poległych 
żołnierzy a następnie pomodlili się za wszystkich spoczywają-
cych na cmentarzu. 

Światowy Dzień Chleba
W ramach projektu Piękna Nasza Polska Cała uczniowie klasy 

III wraz z wychowawcą Panią Kingą Polak oraz Panią pedagog 
Magdaleną Wojtarowicz pod czujnym okiem Kadry Nauczyciel-

skiej Przedmiotów 
Zawodowych Ga-
stronomii Zespołu 
Szkół Zawodowych 
i Placówek im. prof. 
Władysława Szafera 
w Krościenku nad 
Dunajcem zrealizo-

wali kolejne zadanie pt. „Być dobrym jak chleb”. Dzieci zazna-
jomiły się z etapami produkcji pieczywa oraz uświadomiły sobie, 
że chleb jest owocem ciężkiej pracy wielu ludzi. Następnie pod 
okiem fachowców każde dziecko wykonało swoje bułeczki, które 
po upieczeniu dzieci zajadały ze smakiem.

Dziękujemy Dyrekcji oraz Kadrze Nauczycielskiej Przedmio-
tów Zawodowych Gastronomii Zespołu Szkół Zawodowych i Pla-
cówek im. prof. Władysława Szafera w Krościenku nad Dunajcem 
za okazane serce, życzliwość i owocną współpracę.

Europejski Dzień Języków 
Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi 

narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wza-
jemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz że 
różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dzie-
dzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania ma-
jące na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każ-
dego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy 
z Komisją Europejską.

Z tej okazji dzieci i młodzież naszej szkoły mogły 27.09.2021 
mogły obejrzeć przedstawienie, którego celem było zachęcenie 
ich do nauki języków obcych oraz uświadomienie jak ważna jest 
ich znajomość. W ramach obchodów tego święta nasi uczniowie 
mogli także wziąć udział w ciekawym wyzwaniu.Przygotowano 
dla nich specjalne stoisko z pytaniami dotyczącymi kultury, trady-
cji, zabytków i geografii różnych krajów europejskich. Każdy kto 
udzielił prawidłowej odpowiedzi mógł liczyć na drobny upomi-
nek. Nagrody dla chętnych uczestników zafundowało Nadleśnic-
two Krościenko, za co serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zawsze chętnie będą uczyć 
się języków obcych!!!
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Bogaty październik w SP w  Szlachtowej
Wzorem lat poprzednich uczniowie rozwijają in-

dywidualne pasje i zainteresowania w ramach zajęć 
szkolnych i pozalekcyjnych. Październik stanowił 

bogata ofertę wydarzeń, które wymagały zaangażowania i konkret-
nego działania. SKKT wyruszyło na kolejną wycieczkę niebieskim 
szlakiem poprzez Durbaszkę do Orlicy, gdzie wręczono legityma-
cje nowym członkom. Harcerze jak co roku przeżyli kolejną Noc 
duchów, a entuzjaści szachów skonfrontowali swoje umiejętności 
na Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Szachach. Tradycyjnie odbyła 
się wycieczka uczniów i rodziców na Jasną Górę, swoiste duchowe 
przygotowanie do obchodów najważniejszego wydarzenia,, Świę-
ta Szkoły’’. Jak co roku nie zabrakło nas w Teatrze Słowackiego. 
Uczniowie kl. IV - VI   zwiedzili ZOO oraz najważniejsze zabyt-
ki Rynku Krakowskiego, natomiast klasy VII – VIII odkrywały z 
przewodnikiem ,,Sekrety Krakowskiego Kazimierza’’, poznając ży-
dowską kulturę i obyczajowość, wchodząc jednocześnie w tragicz-
ną problematykę Holocaustu. Wykorzystując piękną jesień w Pieni-
nach  PPN zaprosił nas na warsztaty o przyrodzie poprzez kontakt 
z przyrodą.

Jednak najważniejszymi uroczystościami dla naszej społeczno-
ści były: Święto Szkoły i XVII Konkurs Recytatorski im. Jana Paw-
ła II oto szczegółowe relacje: 

XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Jana Pawła II
Poezja czyni człowieka szlachetnym, uwrażliwia, pozwala do-

strzec niewidzialne i wsłuchać się w to, co trudno usłyszeć w zgieł-
ku codziennego dnia... Niewiele jest chwil w naszym życiu, kiedy 
możemy w ciszy posłuchać pięknych słów i zdań. Bo przecież poezja 
to ukojenie dla duszy… Dlatego 26.10.2021 r. zaprosiliśmy uczniów 
ze Szczawnicy, Krościenka, Tylmanowej i Ochotnicy do udziału w 
XVII Międzyszkolnym Konkursie im. Jana Pawła II. W tym roku 
uczestnicy przygotowali utwory literackie, w których zawarta zosta-
ła refleksja na temat Ojczyzny: zachwytu, zadumy nad pięknem pol-

skiego krajobrazu, naszą trudną historią, ale również nad wielkimi 
dokonaniami naszych rodaków. Cieszymy się, że na nasze zaprosze-
nie odpowiedziało aż 22 uczniów.

Jury w składzie: pani Halina Ciesielka, pani Alina Lelito oraz 
pan Andrzej Dziedzina – Wiwer przyznało nagrody i wyróżnienia w 
trzech grupach wiekowych:

I klasy I – III
Miejsce I – Kamila Pietrzak
Miejsce II – Oliwia Ciesielka
Miejsce III – Emilia Knutelska
Wyróżnienie – Izabela Mastalska

II klasy IV – VI
Miejsce I – Maja Mazurek
Miejsce II – Malwina Knutelska
Miejsce III – Zofia Cześniakowska

III klasy VII – VIII
Miejsce I – Oliwia Hurkała, Patrycja Szczepaniak
Miejsce II – Marcin Szczepaniak
Miejsce III – Wiktoria Janas
Wyróżnienie: Natalia Dusik

„Prawdziwa pasja to podmuch szczęścia pozwalający uwolnić się 
z codzienności”

Jesień w naszych Pieninach to wyjątkowy czas. Góry oferują bo-
gatą ofertę spędzania czasu wolnego zarówno aktywnie jak relaksu-
jąco. Przyroda zachwyca nas wtedy wieloma, ciepłymi barwami, w 
powietrzu czuć przyjemny chłód, na wietrze kołysze się babie lato. 
Jesienią mamy najpiękniejsze widoki, gdy lasy mienia się purpurą, 
złotem i brązem. Ciepły jesienny wiatr motywuje do relaksujących 
pieszych wędrówek. Góry jesienią oferują, a można nawet powie-
dzieć gwarantują, cieszę i błogi spokój. Górskie jesienne krajobrazy 
to istny raj dla osób, które lubią fotografować. Na każdym kroku 
czekają na nas zachwycające widoki i zapierające dech w piersiach 
pejzaże. Jesienny spacer w górach to dobra odskocznia od codzien-
nego stresu. Śpiew ptaków, szum drzew, a przede wszystkim cisza, 
wspaniale koją nerwy i wyciszają galopujące myśli. 

W dniu 27 października wychowankowie Centrum ze Szczawni-
cy wybrali się tym razem na kolejną przygodę, niebieskim szlakiem 
przez halę Majerz na najbardziej spektakularny szczyt w Pieninach 
– Trzy Korony. To najważniejszy, oprócz Sokolicy, symbol regionu, 
miejsce bardzo atrakcyjne i licznie odwiedzane. Na szczycie wspa-
niały widok na Pieniny i dolinę Dunajca, Beskid Sądecki, Gorce, 
Magurę Spiską oraz Tatry. Przy dobrej pogodzie widać też Babią 
Górę. Początek naszej wycieczki to Czorsztyn- niebieski szlak. Trasa 
z Czorsztyna na Trzy Korony to z pewnością ciekawa i mało po-
pularna opcja poznawania coraz to nowych pienińskich zakątków. 
Udaliśmy się na teren Pienińskiego Parku Narodowego i przez łąki 
podążaliśmy grzbietem Majerza.

Około pół godziny od wejścia na szlak dotarliśmy do Przełęczy 
Osice, przez którą przebiega droga łącząca Krośnicę i Sromowce 
Wyżne. Dalej wędrowaliśmy w kierunku zalesionego szczytu Ma-

celaka, który mijaliśmy z boku. Kolejny przystanek na naszej trasie 
to Przełęcz Szopka. Po 40 minutach dotarliśmy na szczyt. Widok był 
niepowtarzalny! Obejmuje on Dunajec, Sromowce Niżne i Czerwo-
ny Klasztor (Červený Kláštor) u naszych stóp, a dalej przy dobrej 
pogodzie widać Tatry, Babią Górę (1725 m n.p.m.) oraz Gorce. Z 
Trzech Koron zeszliśmy do Przełęczy Szopka, gdzie żółtym szla-
kiem dotarliśmy do Wąwozu Szopczańskiego. Wąwóz ten to skalisty, 
wysoki kanion z oryginalnymi wapiennymi skałami, który prowadzi 
do wsi Sromowce Niżne. Przebiega pomiędzy Trzema Koronami a 
Podskalnią Górą. Wg legendy to właśnie w wąwozie tym górale ura-
towali króla Jana Kazimierza, gdy jego orszak natknął się na grupę 
Szwedów. Tutaj również kręcone były sceny do filmu “Potop” Je-
rzego Hoffmana. W wąwozie znajdują się dwie niewielkie jaskinie, 
które kiedyś służyły jako kryjówki, i z którymi związanych jest wie-
le legend o skarbach. Zadowoleni zakończyliśmy wycieczkę w Sro-
mowcach Niżnych, gdzie spędziliśmy jeszcze chwilę nad Dunajcem. 

Cykl naszych wypraw górskich to propozycja zajęć terenowych 
i warsztatowych związanych z tematyką górską dla mieszkańców 
internatu CKiW OHP w Szczawnicy. Kontakt człowieka z środowi-
skiem naturalnym jest rzeczą podstawową w zachowaniu równowagi 
psycho-fizycznej. Natura daje tak wiele możliwości, a my zamie-
rzamy z nich korzystać. Kolejna wyprawa, tym razem w Gorce już 
niebawem.

Opr. Kierownik Internatu
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Piękna nasza Ziemia cała

Pamiątka znad Morza Karaibskiego

Kiedy wiele lat lemu, po raz pierwszy, wraz z 
moim mężem Januszem, spędziłam wymarzone 

wakacje nad Morzem Karaibskim, byłam bardzo zdziwiona, że 
w wielu hotelowych sklepach z pamiątkami, na straganach przy 
plaży, czy też na targu w pobliskim miasteczku, można było kupić 
bursztyny. Przypominało mi to gdański Długi Targ, czy też kra-
kowskie Sukiennice, gdzie bałtyckie bursztyny kuszą swym mio-
dowym kolorem i ciepło błyszczą promieniami słońca. Podobnie 
jak i wielu turystów odwiedzających Karaiby, byłam zdumiona 
widząc jak wiele wyrobów z bursztynu się tutaj sprzedaje. Począt-
kowo błędnie myślałam, że są to nasze nadbałtyckie bursztyny, 
jednak dowiedziałam się od miejscowych sprzedawców, że nawet 
Kolumb był zaskoczony faktem, że skarbami Karaibów są nie tyl-
ko złoto i szmaragdy, ale także obficie występujące tu bursztyny.  

Wiem jak bardzo ceniony jest bursztyn w naszej słowiańskiej 
kulturze, wielu z nas wierzy, iż przynosi on szczęście i zdrowie 
swoim właścicielom. Uważany jest za jeden z najlepszych leków 
stosowanych na dolegliwości reumatyczne i astmę. Wyniki badań 
wskazały, iż zawiera on bardzo wiele cennych mikroelementów, 
takich jak krzem, magnez, żelazo, wapń, potas, związki organicz-
ne połączone z jodem, substancje lotne i kwasy żywiczne. Wie-
lu też uważa, iż pomaga on przywrócić równowagę psychiczną, 
dobre samopoczucie oraz pomaga zwalczać stres i problemy z 
bezsennością. Do dziś jest symbolem optymizmu oraz dobrego 
początku wszelkich spraw. W szczególności magiczne są bryłki 
bursztynu z tzw. inkluzją, czyli zatopionym owadem, rośliną lub 
innym elementem pozostałości z dawnych czasów, a te bursztyn 
dobrze pamięta.  

Trudno dokładnie określić wiek bursztynu karaibskiego. Nie-
którzy badacze twierdzą, że ma on nawet 40 milionów lat. Jednak 
według innych źródeł bursztyn karaibski powstał w epoce oligo-
cenu i miocenu kenozoiku i ma około 25 milionów lat. Większość 
gatunków bursztynu tropikalnego powstało ze skamieniałej żywi-
cy wymarłego prehistorycznego drzewa strączkowego Hymenaea 
Protera, a najobfitsze ich złoża  występują w okolicach Domini-
kany i Kolumbii. Bursztyn kolumbijski jest znacznie młodszy od 
dominikańskiego. Jest bardzo podobny do bursztynu bałtyckiego 
z regionów nadbałtyckich Niemiec, Polski i Litwy oraz Rosji, z 
okolic Kalingradu, skąd pochodzi najwięcej bursztynów na świe-
cie. 

Bursztyn zaliczany jest do kamieni szlachetnych a jego barwa 
jest zależna od źródła, z którego pochodzi. Bursztyn karaibski wy-
stępuje w wielu kolorach. Żółty i miodowy są dość powszechne, 
ale jest też czerwony, zielony oraz najrzadszy niebieski bursztyn, 
który pochodzi głównie z okolicy La Cumbre, w prowincji Santia-
go w północno-zachodniej części Dominikany. Niebieski bursz-
tyn, wedle znawców, prawdopodobnie zawdzięcza swój kolor 

składnikom takim jak 
antracen, powstałym 
w wyniku „niepeł-
nego spalania” jakie 
miało miejsce podczas 
pożarów pralasów tro-
pikalnych około 25 
do 40 milionów lat 
temu. W sztucznym 
świetle, bursztyn nie-

bieski wygląda jak zwykły bursztyn, ale w świetle słonecznym 
ma intensywną fluorescencyjną niebieską poświatę, a w świetle 
ultrafioletowym świeci jasnym, mleczno-niebieskim kolorem. 
Podczas cięcia i polerowania, bursztyn niebieski wydziela bardzo 
przyjemny zapach, który różni się od zapachu zwykłego burszty-
nu. Bursztyn karaibski różni się też od bursztynu bałtyckiego na-
turalną przejrzystością i przezroczystością, oraz dużą liczbą inklu-
zji kopalnych, jest więc bardzo ceniony i poszukiwany zarówno 
przez kolekcjonerów, wysokiej klasy jubilerów oraz naukowców. 
Warto odnotować, iż najstarszy znany okaz owadonośny pochodzi 
sprzed około 146 milionów lat. Dzięki tym inkluzjom możliwa 
była szczegółowa rekonstrukcja ekosystemu pradawnych lasów 
tropikalnych. Natomiast popularny film amerykański z 1993 roku, 
„Park Jurajski” sugerował, iż z materiału genetycznego zawartego 
w inkluzjach, można by przywrócić do istnienia prahistoryczne 
dinozaury.  

Bursztyn karaibski jest jednym z najdroższych rodzajów bursz-
tynu, ze względu na sposób wydobycia. Dominikański bursztyn 
niebieski, wydobywany jest niezwykle niebezpieczną metodą tzw. 
„dzwonów”. Dziura dzwonowa to w zasadzie „lisia nora” wyko-
pana przy użyciu wszelkich dostępnych narzędzi, mogą to być 
maczety, łopaty, kilofy i młotki. Sam dół wykopywany jest tak 
głęboko, jak to bezpiecznie możliwe, czasem pionowo, czasem 
poziomo, ale nigdy nie jest równy. Wije się na zboczach wzgórz, 
opada, łączy się z innymi, idzie prosto w górę i znajduje wyjście 
gdzie indziej. Rzadko te doły-tunele są wystarczająco duże, aby 
w nich stać, możliwie tylko przy wejściu, a dalej górnicy czołgają 
się na kolanach. W kopalniach tych nie ma prawie żadnych środ-
ków bezpieczeństwa. Od czasu do czasu jakiś filar podtrzymuje 
sufit, ale tylko w miejscach w których  ten  wcześniej się zawalił. 
Jedynym źródłem światła są świece. Ponieważ dziury znajdują się 
wysoko na zboczach gór i głęboko w tych górach, temperatura jest 
chłodna ale znośna, wilgotność wynosi 100%, a po kilku godzi-
nach powietrze staje się stęchłe. W czasie deszczu kopalnie często 
są zamykane, gdyż otwory szybko wypełniają się wodą i nie ma 
sensu ponownie jej wypompowywać, ponieważ niezabezpieczone 
ściany mogą się kruszyć. 

Bursztynu dominikańskiego nigdy nie poddaje się obróbce, nie 
topi się i nie sprasowuje w sposób, w jaki modyfikuje się więk-
szość bursztynu bałtyckiego. Na rynku można go znaleźć dokład-
nie tak, jak pochodzi z kopalni. Podobnie jak bursztyn z Morza 
Bałtyckiego, bursztyn karaibski wykorzystywany jest do profesjo-
nalnej produkcji biżuterii, do produkcji wisiorków, pierścionków, 
naszyjników i innych akcesoriów, a także do artystycznej rzeźby i 
wielu przedmiotów dekoracyjnych. 

Biżuteria z bursztynu jej niemalże znakiem rozpoznawczym 
Polek mieszkających w Ameryce Północnej, bowiem każda z nas 
posiada ich sporą kolekcję. Polskie, nadbałtyckie bursztyny często 
otrzymujemy w prezencie od naszych gości z Polski, a gdy kupu-
jemy je na zachodniej półkuli, zwracamy większą uwagę na ich 
pochodzenie.  
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HISTORIA KS „PIENINY” - II 
– na podstawie folderu okolicznościowego, wydanego przez 

klub z okazji jego 90.lecia

Cz. 2
LATA PIĘĆDZIESIĄTE
Rok 1951 wiążę się z reorganizacją i przejściem klubu do Zrze-

szenia Sportowego Spójnia, a także z poprawą infrastruktury, po-
wstaniem skoczni narciarskiej na Palenicy oraz boiska, przy dzi-
siejszej dolnej stacji kolei linowej na Palenicę. Jednak w połowie 
lat 50-tych sekcje takie jak piłki nożnej, ping-ponga czy lekkoatle-
tyczna kończą swoją działalność, a Zarząd podejmuje decyzję, iż z 
powodu braku środków należy utrzymać na odpowiednim pozio-
mie jedynie sekcje kajakową i narciarską. W latach pięćdziesiątych 
pojawiają się kolejni mistrzowie Polski w kajakarstwie, są to Wła-
dysław Czaja, Wojciech Piecyk, Franciszek Majerczak, Andrzej 
Piecyk, Stanisław Polaczyk, Józef Sarata, Stanisław Stec, Zygmunt 
Gabryś, Stanisław Niezgoda, Józef Waruś oraz Stefan Kapłaniak, 
którego największe sukcesy nastąpią w latach sześćdziesiątych. W 
1952 roku po raz pierwszy odbywa się Puchar Pienin. W tym okre-
sie zostają zawiązane zagraniczne kontakty z zawodnikami z NRD, 
Austrii, Jugosławii, Czechosłowacji. W 1955 roku prezesem zostaje 
Alojzy Murek, członkowie klubu stają się w tym okresie w licznej 
grupie sędziami i instruktorami zarówno w narciarstwie jak i kaja-
karstwie, co ułatwia sprawy organizacyjne. Pod koniec tej dekady 
Stefan Kapłaniak, startuje na Igrzyskach Olimpijskich w Melbour-
ne, zdobywa medale na Mistrzostwach Europy i Świata, reprezen-
tuje jednak wtedy barwy OWKS Bydgoszcz i Spójnia Warszawa, 
startując w konkurencjach kajakarstwa płaskiego. W 1957 r. trójka 
slalomistów - Władysław Piecyk, Eugeniusz Kapłaniak, Bronisław 
Waruś przywozi brązowy medal z MŚ w Augsburg, w konkurencji 
zespołowej, będący historycznym, pierwszym medalem, w kajakar-
stwie górskim na arenach międzynarodowych. W 1958 r. powstaje 
w końcu budynek klubowy, przy przystani kajakowej, który ulega 
spaleniu w 1997 r. Rok wcześniej natomiast klub otrzymuje oso-
bowość prawną i ostateczną nazwę, która trwa do dnia dzisiejsze-
go Klub Sportowy Pieniny. Lata pięćdziesiąte to także największe 
sukcesy w biegach narciarskich, które wiążą się z postacią Kazi-
mierza Wójcika. W 1956 r. w Zakopanem zdobywa srebrny medal 
na Akademickich Mistrzostwach Świata, a w 1960 r. przywozi z 
Uniwersjady w Chamonix medal brązowy. Rok 1958 wiążę się ze 
stratą, gdyż umiera dr Werner. Zawody memoriałowe na jego cześć 
zostają rozegrane już w latach sześćdziesiątych.

LATA SZEŚĆDZIESIĄTE
Dekada ta rozpoczyna się od zdobycia brązowego medalu na 

Igrzyskach w Rzymie w 1960 r. przez Kapłaniaka, w dwójce z 
Władysławem Zielińskim zawodnikiem Spójni Warszawa. Memo-
riał Wernera po raz pierwszy zostaje rozegrany w 1961 roku. W tym 
roku następuje także kolejna zmiana prezesa, tym razem zostaje 
nim dyrektor szczawnickiego banku Karol Świerczewski. Na arenie 
międzynarodowej w slalomie trwają dalsze sukcesy. We wspomnia-
nym roku 1961 następuje powtórka z roku 1957, w Dreźnie brązowy 
medal w zespole zdobywają Władysław Piecyk i Bronisław Waruś, 
a dwa lata później w austriackim Spittal trójka z roku 1957 (Waruś, 
Piecyk, Kapłaniak) zdobywa srebrny medal. Lata sześćdziesiąte to 
nieprzerwane pasmo sukcesów na arenie krajowej, o czym świad-
czy fakt, że bywały sezony, w których zawodnicy Pienin wygrywali 
wszystkie regaty, a liczba tytułów MP od początku istnienia klubu 
osiąga wartość ponad stu.

W 1966 roku z utworzonej szkółki kajakarstwa górskiego w Kro-
ścienku pod kierunkiem Bronisława Warusia wyrasta klub Sokolica 
Krościenko. Sekcja narciarska staje się elementem pomocniczym 
w zimowym przygotowaniu kajakarzy. Klub szkoli w tym okresie 

około stu zawodników, co wiąże się z problemami sprzętowymi. 
Warto wymienić tutaj osobę Józefa Warusia, szkutnika, produku-
jącego sprzęt, który pod koniec lat sześćdziesiątych zaczyna pro-
dukcję kajaków z tworzyw sztucznych, co ułatwia pracę w klubie. 
W 1966 roku prezesem zostaje Kazimierz Sowa, który funkcję tą 
będzie sprawował, z przerwą w latach 76 - 79, bardzo długo, bo do 
roku 1981. W czasie przerwy funkcje tą sprawował Tadeusz Tumi-
dajski. Koniec dekady to okres wyczekiwania na kolejne wielkie 
sukcesy, które nastąpią w latach siedemdziesiątych.

LATA SIEDEMDZIESIĄTE
Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wiąże się z 

dalszą poprawą infrastruktury, rozbudowana zostaje przystań, a w 
1974 wybudowana zostaje siłownia treningowa. Lata siedemdzie-
siąte to okres sukcesów Marii Ćwiertniewicz i Zbigniewa Czai. Na 
igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku, gdzie slalom 
kajakowy debiutował, ta najbardziej utytułowana do dnia dzisiejsze-
go zawodniczka w Polsce zdobywa 4 miejsce. Rok później zdobywa 
srebro na MŚ w Muotathal w Szwajcarii, a największy sukces to 
rok 1975 i indywidualne Mistrzostwo Świata w Skopje, Macedonii, 
do dnia dzisiejszego żadnej slalomistce z naszego kraju nie udało 
się poprawić tych wyników. Zbigniew Czaja zdobył natomiast swój 
pierwszy, a zarazem złoty medal MŚ pod koniec dekady, w 1979 
roku, w kanadyjskim Jonquierre w zespole C2x3. W tym okresie 
działalność Pienin bardzo się rozwijała, zaczynała kierunkować 
się na pracę z młodzieżą, co obecnie jest w klubie najważniejszym 
elementem. Powstała, nie działająca już obecnie, klasa sportowa w 
Szkole Podstawowej nr 2, współpracowano z filiami znajdującymi 
się w Czorsztynie, Sromowcach, Kluszkowcach. Pojawiły się plany 
budowy pierwszego sztucznego toru kajakowego w Sromowcach 
Wyżnych przy zbiorniku wyrównawczym co jednak nie doszło do 
skutku.   Cdn…

Jesień życia jesienią
Po covidowej izolacji Pieniński UTW mo-

tywuje nas do pełnej aktywności, zapewniając  
ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Nie 
poddajemy się refleksyjnym listopadowym na-
strojom, tylko wychodzimy z domu, żeby  w 

grupie rozruszać w basenie kości i stawy, tworzyć małe arcy-
dzieła w formie witraży, pogimnastykować się przy muzyce, 
wziąć udział w zajęciach tai – chi. W jesienny, kolorowy czas 
popołudniami bierzemy kije w ręce i maszerujemy po zdrowie. 
Robimy 10 tysięcy kroków (albo i więcej), podziwiając przy 
okazji jesienny urok Pienin.  Spotykamy się także przy grillu, 
żeby pobiesiadować, wymienić się doświadczeniami, trochę po-
plotkować i posłuchać nastrojowych piosenek uniwersyteckiego 
chóru „Dominanta”. 

Niesie się pieśń „Precz smutki niech zginą, wspomnienia nie-
chaj płyną…”. Wspomnienia płyną, a wśród nich te o kolegach, 
których nie ma już z nami …Zygmunta … Jana…

Zofia Mikołajczyk - Gąsiorowska
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Podróże małe i duże Zdobywamy 
Wezuwiusz !

Wezuwiusz to ostatni czynny wulkan na kontynencie europej-
skim! – krzyczy Bolek do Lolka i zamyka atlas świata. Nie mamy 
chwili do stracenia! Musimy zobaczyć go zanim zgaśnie – i z 
pomocą Lolka, Bolek usiłuje zamknąć wypchaną po brzegi wa-
lizkę. To jasne, natychmiast wyruszamy do Włoch. Wezuwiusz?- 
dziwi się Lolek – A zresztą każdy powód jest dobry do wizyty w 
ojczyźnie lodów! 

W drodze pod wulkan Bolek i Lolek zatrzymują się na Cam-
pingu Solfatara. Pod tą nazwą kryje się Solfatara di Pozzuoli, 
część obszaru wulkanicznego Campi Fregrei. Jest to uśpiony 
wulkan, który nadal emituje gorące strumienie pary wodnej, siar-
kowodoru i dwutlenku węgla. Sama nazwa Solfatara pochodzi od 
łacińskiego Sulpha terra – „kraina siarki”. W czasach starożyt-
nych Solfatara di Pozzuoli była uważana za mitologiczne wejście 
do Hadesu oraz za siedzibę boga Wulkan (bóg ognia i rzemiosł 
metalurgicznych w Mitologii Rzymskiej). My niestety nie mo-
żemy podążyć dokładnym śladem Bolka i Lolka, ponieważ Sol-
fatara jest zamknięta dla 
zwiedzających do odwoła-
nia z powodu śmiertelne-
go wypadku w 2017 roku. 
Szkoda, bo takich wido-
ków jeszcze nie mieliśmy 
przed oczami. 

Nasza baza wypadowa 
to Pompeje. Znajdujemy 
tam malutki pokoik z bal-
konem z widokiem prosto 
na wulkan! Super! Lep-
szych widoków tutaj trafić 

nie mogliśmy!
Bilety na Wezuwiusz kupujemy w lokalnym biurze podróży. 

Nie do końca byliśmy pewni czy pod sam wulkan dojedziemy 
własnym prywatnym samochodem, a w owym biurze stanowczo 
twierdzili, że nie możemy jechać tam na własną rękę i musimy 
wykupić wycieczkę z busem, który nas tam zawiezie. No do-
bra… zawsze jeździmy sami, więc skusiliśmy się na tą ofertę. Jak 
się później okazało, chyba jednak własnym samochodem było-
by możliwe dojechać. Być może trzeba by się namęczyć trochę z 
parkowaniem. Jeśli nie lokalne biuro podróży, trzeba pamiętać o 
zakupie biletów na atrakcje online! 

Wysiadamy z busa, pokazujemy strażnikom nasze bilety i za-
czynamy wędrówkę w górę. Trasa jest nieźle przygotowana, to 
prawie autostrada na wierzchołek wulkanu. Wszędzie barierki, 
aby nie zbaczać ze szlaku. Idziemy spokojnym krokiem, podzi-
wiając wulkaniczny krajobraz. Na samej górze znajduje się skle-
pik z napojami i pamiątkami. Szlak prowadzi dalej wzdłuż krate-
ru, co chwilkę możemy zagadnąć w jego głąb, choć niewiele tam 
widać. Ot, sterta kamieni. Czasem zauważyć można jakiś wydo-
bywający się dymek. Dochodzimy do końca trasy, gdzie znajduje 
się drugi sklepik i parę ławeczek. Tutaj robimy krótką przerwę na 
podziwianie widoków z wulkanu. Świetnie widać całą aglome-

rację Neapolu i błękitne morze. Widoki 
pierwsza klasa! W rękach trzymamy po 
małym kubeczku włoskiego cytrynowe-
go Limoncello, wywodzącego się wła-
śnie z tych neapolskich okolic. Pychotka! 
Gdy już nasze oczy nacieszyły się wido-
kami a nasze kubki smakowe słoneczną 
cytrynówką, wracamy do naszego busa. 
Ot, takie zwiedzanie też jest fajne!

Tekst i zdjęcia 
Joanna i Mariusz Kluska

Czytaj więcej na caravaningworld.pl

6 października br. za-
kończyła się trzecia edycja 
Barokowych Wokalnych 
Kursów Mistrzowskich 
w Szczawnicy. Klasy mi-
strzowskie poprowadzili 

uznani artyści i znakomici pedagodzy o międzynarodowej re-
nomie: sopranistka Olga Pasiecznik oraz holenderski śpiewak 
Peter Kooij. 

W Kursach udział wzięli utalentowani artyści z różnych czę-
ści Polski oraz z Ukrainy i Włoch, a na warsztacie 
znalazły się recytatywy i arie z dzieł J.S.Bacha oraz 
oper Haendla, Hassego i Vinciego. Kursy zostały 
zwieńczone koncertem uczestników oraz między-
narodowej orkiestry Baroque Collegium 1685, po-
prowadzonym przez Agnieszkę Żarską - dyrektor 
artystyczną i koordynator całości przedsięwzięcia. 
Koncert odbył się w Dworku Gościnnym w Szczaw-
nicy, użyczonym na ten cel przez Rodzinę Państwa 
Mańkowskich. Wydarzenie było profesjonalnie 
transmitowane online i dostępne jest do obejrze-
nia na Facebooku, na stronie:  FB/BaroqueColle-
gium1685.

https://www.facebook.com/451281311736260/vi-
deos/906701673617089

Organizatorem Kursów jest stowarzyszenie Szczawnicki Chór 
Kameralny. Współorganizatorami: Pieniny SPA Resort i Fundacja 
Andrzeja Mańkowskiego. Projekt dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Realizacja transmisji online: ARS Sonora Studio 

Autor: SCK
Foto: Hieronim Makita,  Ars Sonora Studio

Trzecia edycja Wokalnych Kursów Mistrzowskich w Szczawnicy
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Z notatnika botanika
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Storczykowe 
wspomnienia

 
W 2006 r. pozostało mi do emerytury (tzw. 

profesorskiej) 6 lat, a to znaczyło, że wciąż mia-
łem do opracowania wiele czysto 
naukowych tematów. A ja już 
wtedy wprost dyszałem niepoha-
mowaną żądzą popularyzowania 

botaniki (nawiasem mówiąc – jest to jeden z waż-
nych  obowiązków ludzi pracujących naukowo). 
Więc, gdy nadarzyła się okazja, aby zamiar rozpo-
wszechniania dobrej nowiny botanicznej wprowa-
dzić w czyn, skwapliwie z niej skorzystałem. 

Oto zawarłem, początkowo korespondencyj-
ną, a wkrótce osobistą znajomość, z panią redak-
tor Aliną Lelito, która dowodziła niedużym, ale 
zgranym zespołem ludzi tworzących szczawnicki 
miesięcznik „Z doliny Grajcarka”. Tak się szczę-
śliwie złożyło, że gdy zaproponowałem wprowa-
dzenie na łamy Jej gazety kącika przyrodniczego, 
nie miała nic przeciw temu pomysłowi. Co więcej, 
zaakceptowała również tytuł rubryki „z notatnika 
botanika” i... tak pozostało przez 15 lat. Przesyłałem teksty do 
każdego numeru, a pani Redaktor w dobroci swego serca dopusz-
czała je do druku. Bardzo Jej za to dziękuję! Toteż nazbierało się 
tych artykułów aż 180! Pierwszy ukazał się w listopadzie 2006 
r. i opowiadał, nieco wbrew jesiennej pogodzie i nastrojowi, o 
storczykach. Do tego nosił tytuł: „Dzieci słońca”. W tym samym 
numerze, na stronach 4-5, znalazł się też inny mój tekst, pt. „Za-
służony i godny pamięci” sławiący i przypominający człowieka 
opatrznościowego dla Szczawnicy, Józefa Szalaya. Dalej wszystko 
potoczyło się – sądzę, że dla obydwu stron - pomyślnie. 

Niesiony falą wspomnień postanowiłem po 15 latach powrócić 
do... storczyków i przedstawić na koniec krótko sensacyjną opo-
wiastkę o niezwykłej orchidei z dalekich stron. Łacińska nazwa 
tej rośliny to Paphiopedilum sanderianum. W Polsce nazwano go 
sabotkiem. Wygląda nieco dziwnie, bowiem płatki jego kwiatów 
osiągają nawet do metra długości i służą do wabienia zapylają-
cych go owadów. Jego pierwotne mieszkanie to lasy deszczowe 
Sarawaku (jednego ze stanów Malezji) na wyspie Borneo. Gatu-
nek ten odkrył w latach 80. XIX w. niemiecki kolekcjoner niejaki 
Förstemann, pracujący dla bardzo przedsiębiorczego miłośnika 
storczyków, nazwiskiem Henry Frederick Conrad Sander (1847-
1920) – Niemiec, który osiadł potem w Anglii. Pasja pozyskiwa-
nia tych roślin była u pana Sandera przemożna i prawdopodobnie 
w wyniku grabieżczych jego działań sabotek zniknął z miejsca, na 
którym został znaleziony i przez pewien czas uznawano go nawet 
za wymarły w dzikim stanie. Toteż nic dziwnego, że kiedy w 1978 
r. gruchnęła wieść o ponownym jego odkryciu  w pobliżu Góry 
Ognia, także w Sarawaku, wywołało to ogromne poruszenie w 
świecie storczykowców. Szczęśliwym znalazcą okazał się jeden 
z zawodowych pozyskiwaczy storczyków, nazwiskiem Ivan Nie-

lsen. Wtedy znowu poszukiwacze storczykowych skarbów ruszyli 
w teren, aby odnaleźć tę upragnioną, cenną roślinę. Nie wszyst-
kim się to udało. Tak czy inaczej, kiedy wreszcie pod koniec lat 
80. XX w. zabroniono handlu dzikimi okazami orchidei, za osob-
nika tego gatunku płacono nawet 3 tysiące dolarów. 

Co prawda fascynacja storczykami nie dorównała w swym apo-
geum niegdysiejszej fascynacji tulipanami, ale i tak handel stor-

czykami jest prowadzony na wielką skalę, a kwoty 
podawane przy tej okazji przyprawiają o zawrót 
głowy. Richard Mabey w książce „Roślinny kaba-
ret” pisze, że z Tajlandii wywozi się rocznie rośli-
ny o wartości 250 milionów dolarów, przy czym 
znaczna część to okazy ze stanowisk naturalnych! 
W USA w handlu detalicznym sprzedaje się rocz-
nie storczyki o wartości przekraczającej 150 mln 
dolarów, a na świecie obroty branży storczykowej 
to ponad 9,5 miliarda dolarów. 

Miejmy nadzieję, że storczyki rosnące w Pol-
sce nie będą wywoływać aż tak wielkich emocji i 
otoczone ochroną przetrwają w przyrodzie jeszcze 
przez długi czas, aby cieszyć nasze oczy swym 
niezwykłym często, wyglądem. I tego sobie życz-
my!

Jeszcze na koniec powiem, że bardzo się cie-
szę z tak długiej współpracy z panią Redaktor, co pozwala mi 
zabawiać szanownych Czytelników miesięcznika opowieściami 
botanicznymi o różnorodnej tematyce. A jednak – wciąż zadaję 
sobie pytanie: czy w istocie przyczyniło się to do niejakiego spo-
pularyzowania wiedzy przyrodniczej? Trudno mi ocenić, aczkol-
wiek gdyby stało się tak bodaj w niewielkim stopniu, czułbym się 
bardzo szczęśliwy.  

Raz ze Szczawnicy piękna Majolika 
poznała na spływie cud góralika. 
Kawaler jej, że ma żonę 
i do tego portki biancone. 
A ona od portek dostała bzika. 

Pieniny to cudownie wyglądająca mieszanka wielu różnych skał osadowych. Te, z 
którymi najbardziej się nam one kojarzą, to wapienie rogowcowe najbardziej znane z 
Pienin Właściwych i przełomu Dunajca. Zaskakują nas swoją strzelistością i twardością, 

cudowne sfałdowania, ujawniające co jakiś 
czas zawarte w nich ciemnoniebieskie czerty 
krzemionkowe. Wapienie te osadzające się 
końcem Jury i początkiem Kredy około 150 
mln. lat temu w środowisku pełnomorskim; 
są bardzo charakterystyczne dla skał z tego 
okresu w południowej części Europy. Noszą 
one wspólną nazwę facji Maiolica (Biancone). 
Spacerując więc po białych skalicach Pienin 
wypatrujemy granatowej panny Majoliki. 
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0 tym, że wpływ artystycznych in-
spiracji przynosi największe efekty, 
gdy czerpie się je od najmłodszych 
lat, świadczy przykład dwóch arty-
stek z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, których prace można było 
oglądać w słonecznym i kolorowym październiku w małej Galerii 
Eglander Caffe. Anna Madeja, czołowa szczawnicka malarka na 
szkle stworzyła artystyczna przystań dla swojej siostrzenicy Joanny 
Dziubińskiej, która od najmłodszych lat towarzyszyła artystycznym 
dokonaniom swojej cioci. Przyjeżdżając do Szczawnicy od dziecię-
cych lat powoli ,,nasiąkała ”artystycznym duchem klimatycznego 
domu przy ulicy Pienińskiej. Obecnie obie artystki tworzą i wysta-
wiają swoje prace, zarówno malarskie jak i w przypadku Joanny 
Dziubińskiej prace decoupage w autorskiej galerii ,,Krzywa Jabłonka”.

Anna Madeja od lat malu-
jąca na szkle zaprezentowała 
na październikowej wystawie 
cztery obrazy przedstawiające 
scenki rodzajowe z życia góra-
li, ,,Śmigus dyngus”, ,,Ognisko 
w górach”, ,,Kiszenie kapusty 
w góralskiej izbie”, ,,Scena w 
karczmie”. Nie zabrakło legen-
darnego Janosika na szkle oraz 
kapeli góralskiej w tradycyjnej 
scenerii. Obok wspomnianych 
świeckich tematów Anna Ma-
deja słynie jako autorka stylizo-
wanych obrazów Matki Boskiej. 
Była więc Matka Boska Zielna, 

Matka Boska Królowa Tatr oraz pokrewny tematyce re-
ligijnej żłóbek bożonarodzeniowy. Wszystkie te obrazy 
cechuje barwna kolorystyka, rozpoznawalna stylistyka 
obrazów oraz humor płynący z zaprezentowanych sce-
nek z życia górali. Na wernisażu wystawy prac mogli-
śmy doświadczyć, że osobowość artystki przekłada się 
na jej twórczość, radosną i pełną humoru.

Joanna Dziubińska, której indywidualna wystawę 
mogliśmy oglądać w sierpniu br. w lokalu kawiarni, do-
starczyła nam zgoła odmiennych w swej surowej wymo-
wie wrażeń. Zaprezentowała średniowieczne wizerunki 

świętych i ich religijne natchnione oblicza. Malarstwo tego okresu 
jest podporządkowane określonym kanonom, stonowane i surowe 
w kolorystyce, przez co wyzwala zgoła inne emocje. To nastrój re-
ligijnej, pobożnej ascezy, nacechowanej bólem, żalem za grzechy, 
skruchą. W związku ze świętością ikony nie mogła ona być przed-
miotem handlu czy zarobkowania, które z punktu widzenia czło-
wieka wierzącego było traktowane jako grzech. Na szczęście nie 
są to oryginalne ikony a tylko ikony wykonane techniką decoupage 
więc można je nabywać, kupować bez piętna grzechu w prywatnej 
galerii autorki. Oprócz religijnej tematyki w tej samej technice wy-
konane są urocze obrazy o tematyce przyrodniczej, kogucik, baran-
ki, lawendowe bukiety.

Warto wspomnieć o obrazach malo-
wanych na szkle, które Joanna maluje 
już od pewnego czasu.

Finisaż wystawy to doskonała  oka-
zja do spotkań miłośników sztuki au-
torek oraz sympatyków Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jak zwykle 
raz w miesiącu kawiarnia Eglander 
Caffe rozbrzmiewa hucznym 100 lat 
dla artystów oraz głosami ludzi spra-
gnionych kontaktu w miłej kawiarnia-
nej atmosferze.
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