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Dwie nowe książki o Pieninach
Na pienińskim rynku wydawniczym 

pojawiły się dwie nowe, ciekawe pozycje 
książkowe: „Droga Pienińska. 1800 me-
trów w 180 minut” oraz atlas „Rośliny 
Pienin”.

 W szczawnickiej restauracji „Bohema”, 
w Willi Marta, miejscowy oddział PTTK 
zorganizował    27  października  promocję 
obu  tych  wydawnictw.  Na  spotkaniu  nie 
mogło zabraknąć autorów, którzy opowie-
dzieli  o  kulisach  powstania  swoich  ksią-
żek.  Dziennikarz  Ryszard M.  Remiszew-
ski  przybliżył  tytuł:  „Droga  Pienińska. 
1800 metrów w 180 minut - przewodnik dla 
młodzieży szkolnej  i nie  tylko”. Natomiast 
prof. Ludwik Frey, krakowski botanik, pro-
fesor  Polskiej  Akademii  Nauk  i  miłośnik 
pienińskiej flory, zaprezentował atlas „Ro-
śliny Pienin”. Jest  to kolejna książka doty-
cząca  roślin  naszego  regionu,  a  wcześniej 
powstałe tytuły to: „Opowieści o roślinach 
Pienin”,  „Atlas  roślin  pienińskich.  Kwiaty 
św. Kingi”(wraz z  Januszem Tyburem, au-
torem większości  zdjęć),  „Kwiaty  Ogrodu 
Pienińskiego” „Pienińska apteka”. „Zielnik 
Pieniński – wierszem i prozą pisany”(wraz z 
poetą Andrzejem Dziedziną Wiwrem).

Na  spotkanie  przybyli m.in.  proboszcz 
szczawnickiej  parafii  ks.  dr  Tomasz 
Kudroń, burmistrz Grzegorz Niezgoda, se-
kretarz miasta Tomasz Ciesielka, dyrektor 
MOK Alina Lelito i dyrektor Muzeum Pie-
nińskiego Barbara Węglarz.

Prezes szczawnickiego oddziału PTTK 
Marek  Misztal  wraz  z  przewodnikami: 
Jackiem Gackiem, Przemysławem Gabry-
siem,  Magdaleną  Styrylską,  Stanisławem 
Błażusiakiem,  Jackiem Zachwieją,  przed-
stawili  poszczególne  rozdziały  książki 
„Droga  Pienińska”,  opowiadające m.in.  o 

historii:  skały  Kotońka, 
przystani  flisackiej,  KS. 
Pieniny,  Pieca  Majki,  fi-
gurki Matki Boskiej, pawi-
lonu  PPN  czy  schroniska 
Zyblikiewicza  i  Sienkie-
wicza.    Natomiast  w  dru-
giej  części  Alina  Lelito 
przeprowadziła  wywiad  z 
prof.  Ludwikiem  Frey’em 
o  tym,  co  czytelnik  znaj-
dzie w „Roślinach Pienin”. 
Pan  profesor  podzielił  się 
ze słuchaczami swoim za-
chwytem nad endemitami: 
Pszonakiem  pienińskim, 
Bylicą  piołunem,  Roz-
chodnikiem ostrym, botanicznymi osobli-
wościami  naszego  regionu:  Chryzantemą 
Zawadzkiego  czy  Jałowcem  sawiną;  ga-
tunkami  wzbudzającymi  podziw  takimi 
jak:  Przelot  pospolity,  Dziewięciornik 
błotny oraz pięknem zwykłych – niezwy-
kłych  traw.  Opowiedział  także  o  gatun-
kach zasługujących na szczególną uwagę, a 
takimi na pewno jest kwiatowa arystokra-
cja –  storczyki, których w 
Pieninach można doszukać 
się ok. 30 gatunków!

Podczas  spotkania  wy-
stąpił z kilkoma piosenka-
mi  śpiewanymi  przy  gita-
rowym  akompaniamencie  
-  bard  z  Jaworek  –  Jerzy 
Juliusz  Stadnicki.  Został 
również  zaprezentowany 
nowy quest pt. „Drogą Pie-
nińską  w  majestacie  gór” 
przygotowany  przez  Fun-
dację  Mapa  Pasji  i  grupę 
wolontariuszy  ze  Szczaw-
nicy,  pozwalający  w 
atrakcyjny  sposób  poznać 

Drogę  Pienińską  bez  przewodnika,  dzię-
ki rymowanym zagadkom. Quest wkrótce 
będzie  dostępny w biurach  informacji  tu-
rystycznych  na  terenie  miasta,  siedzibie 
Oddziału Pienińskiego PTTK, schronisku 
„Orlica” i MOK.

Po  przedstawieniu  obu  książek  i  questu 
przyszedł czas na dyskusje, prowadzone przy 
pysznym serniku i aromatycznej kawie.

JD

Każdy święty chodzi 
uśmiechnięty…

Już  po  raz  ósmy,  w  przeddzień  dnia  Wszystkich  Świętych 
ulicami  Szczawnicy  przeszedł  Korowód  Świętych.  Uczestnicy- 
uczniowie szczawnickich szkół,  ich  rodzice, nauczyciele,  siostry 
zakonne,  księża,  członkowie Akcji Katolickiej  i wszyscy  chętni 
-  pięknie  przebrani  w  postacie  swoich  patronów,  zebrali  się  w 
Szkole Podstawowej nr 2, gdzie pod przewodnictwem ks. Grze-
gorza wysłuchali fragmentu Apokalipsy św. Jana. Następnie prze-
szli przez „bramę świętości” i z pieczęciami wyciśniętymi przez 
samego „św. Piotra”  - prywatnie prezesa Oddziału Parafialnego 
Akcji Katolickiej p. Aleksandra Majerczaka - dali się sfotografo-
wać.  Dalej, sprawnie, ze śpiewem na ustach, iż „Taki duży, taki 
mały może świętym być” przeszli na ul. Główną. Podczas prze-
marszu do kościoła przyszli święci odmawiali różaniec. Po Mszy 
św. czekała na nich w Domu Parafialnym niespodzianka - Loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał.

Organizatorami tegorocznego Korowodu Świętych był szczaw-
nicki  oddział  Akcji  Katolickiej  oraz  Parafia  Rzymskokatolicka 
p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy.

A.L.
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„Kultura ludowa Pienin i Gorców 
– ocalić od zapomnienia”

Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprosiło 29 paździer-
nika  2019  r.  z  do  siedziby  Pienińskiego  Parku  Narodowego  w 
Krościenku nad Dunajcem na wystawę prac  twórców  ludowych 
i artystów, połączoną z promocją albumu. To kolejne z działań w 
ramach projektu pn. „Kultura ludowa Pienin i Gorców – ocalić od 
zapomnienia”, który zakładał także przeprowadzenie warsztatów 
na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” czyli w gminach: Krościenko 
n/D, Czorsztyn, Ochotnica Dolna oraz w Szczawnicy.

Na wystawie można  było  podziwiać m.in.  rzeźby Stanisława 
Jabłońskiego z Kluszkowiec, Marka Dziedziny i Marka Krzywo-
nosa - Wolaka ze Szczawnicy, Stanisława Kacwina z Krościenka 
n/D, Tadeusza Ligasa z Tylmanowej. Prezentowane były obrazy 
na  szkle  malowane  Anny  Madei  oraz  Joanny  Dziubińskiej  ze 
Szczawnicy,  a  także  ikony właścicielki galerii  „Krzywa Jabłon-
ka”; akwarele Andrzeja Beliczyńskiego i grafika Stanisława Gó-
reckiego.  Zainteresowanie  wzbudzały  stroje  ludowe,  w  których 
przybyło wielu artystów, a  także  te wystawione przez  ludowych 
krawców i hafciarzy Tomasza Hubiaka z Ochotnicy czy Jana Ku-
bika z Krościenka. Ciekawostką stały się ozdoby i pudełeczka z 
papierowej  wikliny  Jadwigi  Bandyk  z 
Ochotnicy.  Na  ekspozycji  można  było 
także  obejrzeć  prace  wykonane  przez 
młodzież  podczas  warsztatów:  rzeźby 
zbójników, ceramiczne ozdoby i kwiatki 
wykonane haftem krzyżykowym.

 Wszystkich  przybyłych  gości  przy-
witała wiceprezes Stowarzyszenia Kry-
styna  Kubik,  która  w  prezentacji  mul-
timedialnej  opowiedziała  o  przebiegu 
i  efektach projektu. Położyła nacisk na 
dokonania  twórców  ludowych  i  bogac-
two ich pomysłów.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie artystom gorczań-
skim  i  pienińskim  albumu  zawierającego  krótki  życiorys  i  opis 
ich twórczości. Podczas uroczystości wystąpili poeci ludowi Sta-
nisław Jabłoński i Andrzej Dziedzina – Wiwer, oraz kapela Jaśka 
Kubika.  W swoim wystąpieniu talent i dorobek naszych artystów 
regionalnych docenił również Jan Hamerski – senator RP, który 
wyraził podziw i uznanie dla ich dokonań.

Uroczystość  zakończyła  się  degustacją  potraw  kuchni  regio-
nalnej,  przy  której  była  okazja  do  wymienienia  się  poglądami 
na temat sztuki ludowej i amatorskiej, jej roli we współczesnym 
świecie i sposobów przekazywania artystycznych pasji młodemu 
pokoleniu.

Projekt został dofinansowanych z Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu „EtnoPolska 2019” i miał na celu zacho-
wanie i kontynuację zanikających form kultury ludowej na obsza-
rze Pienin i Gorców poprzez edukację regionalną młodzieży. Było 
to już kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia dotyczące wzmac-
niania  tożsamości  kulturowej,  po  realizowanych  z  sukcesem w 
ubiegłych  latach  projektach  pn.:  „Sercem  tkane”,  „Ręko-czyny 
w  Pieninach”,  „Twórcy  ludowi  pogranicza  polsko-słowackiego”. 
Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja młodzie-
ży w sferze utrwalenia wartościowych dla dziedzictwa kulturowe-
go form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Warsztaty zostały 
przeprowadzone  przez  szesnastu  artystów  i  twórców pienińsko-

gorczańskich w każdej z 4 gmin obszaru 
działania LGd „Gorce-Pieniny” i  wzięło 
w nich udział ok 100 osób.

Warsztaty  rękodzieła  przeznaczo-
ne  było  dla młodych  osób w wieku  od 
12-20  lat  i  obejmowały  swym  zasię-
giem  obszar  działania  Lokalnej  Grupy 
Działania „Gorce-Pieniny”, czyli gminę 
Czorsztyn,  Krościenko  nad  Dunajcem, 
Ochotnica  Dolna  oraz Miasto  i  Gminę 
Szczawnica. 

Alina Lelito
na podstawie materiałów organizatora

Masterclass Leadership 
with the Pope

18  października  2019  w  Szczawnicy 
w Dworku Gościnnym odbyły  się warsz-
taty  Masterclass Leadership with the 
Pope  dla  młodych  liderów    w  wieku  20 
-29 lat. Wzięło w nich udział 350 młodych 
liderów, a podczas zajęć prowadzonych w 
kilku blokach, osobowości takie jak m.in. 
abp. Grzegorz Ryś, prof. Jerzy Buzek, Ja-
nusz  Gajos,  Jerzy  Trela,  prof.  Zbigniew 
Izdebski  czy  Szymon  Hołownia  opowie-
dzieli o własnym kryteriach wzrostu pro-
wadzących do sensownego i szczęśliwego 
życia. 

Misją organizatorów jest kształtowanie 
liderów, w szczególności młodych, którzy 
swoją  aktywność w  świecie  będą mądrze 
wykorzystywać dla wspólnego dobra oraz 
do  zainicjowania  globalnej  zmiany  spo-
łecznej – zmiany polegającej na promowa-
niu postaw zgodnych z zasadami sformuło-
wanymi na bazie słów papieża Franciszka 
oraz  wartości  uniwersalnych.  EKONO-

MIA FRANCISZKA „Kryzysy, podziały, 
nierówności,  niesprawiedliwości  w  coraz 
większym  stopniu  stanowiące  zmorę  na-
szych  społeczności,  wyraźnie  pokazują, 
że  pilnie  potrzebujemy  nowego  modelu 
ekonomicznego  i  społecznego”.  Pragnie-
my z  liderami  i światowymi autorytetami 
współtworzyć nowy model rozwoju inspi-
rowany  „ekonomią  Franciszka”  oraz  naj-
lepszą wiedzą jak i praktyką.

Podczas  szczawnickich  warsztatów 
młodzi  liderzy  mieli  szansę  ”wygrania 
półrocznej  relacji  z mentorem” oraz  bez-
płatnego  zaprosze-
nia na Masterclass 
w Castel  Gandolfo 
na Watykanie.

N a s t ę p n e g o 
dnia  w  Jazz  Ba-
rze  Fundacja  Cen-
trum  Twórczości 
Narodowej,  Gru-
pa  Thermaleo 
&  Uzdrowisko 
Szczawnica zorga-
nizowały spotkanie 

w Ramach projektu Masterclass Leader-
ship with the Pope. Uczestnicy  debaty 
prowadzonej  przez  ks.  Kazimierza  Sowę 
dzielili  się  swoimi  spostrzeżeniami m.in. 
nt. Rozwój, ale jaki czy warto umierać za 
iPhona, Bezpieczeństwo  osobiste  i w  fir-
mie w dobie wojny hybrydowej.

A.L. 

na podstawie materiałów 
organizatora: Papieskiej Rady 
ds. Kultury i Fundacji CTN
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Wielkiego Odkrywania Małopolski
Zakończyła  się  20.  edycja  „Wielkiego Odkrywania Małopol-

ski”. Szczawnica otrzymała pamiątkowy dyplom za uczestnictwo 
w plebiscycie w kategorii Miejsce Niezwykłe. 

Na zwycięzców czekały nie tylko prestiż i okolicznościowe dy-
plomy,  ale  także wspaniałe  nagrody.  5000  zł  dla  „Małopolskiej 
osobowości turystyki” oraz kampanie reklamowe - nawet za 100 
000 zł. 

Małopolska to najpiękniejsza mała ojczyzna na świecie. Mamy 
tutaj wszystko: piękne góry, zabytki światowej klasy, parki naro-
dowe… Właściwie brakuje nam tylko morza, ale  i  ten „ubytek” 
po części rekompensują nam piękne jeziora - mówi prof. Zygmunt 
Kruczek, przewodniczący kapituły plebiscytu „Wielkie Odkrywa-
nie Małopolski”, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, a  także przewodnik beskidzki  i pilot wycieczek.  - 

Choć tych atrakcji jest tak 
wiele, to wciąż można od-
kryć  nowe.  I  dlatego  cie-
szę się, że w tym roku jest 
tak  dużo  zgłoszeń  do  na-
szego plebiscytu - dodaje.

Organizatorem  plebi-
scytu  była  Gazeta  Kra-
kowska  pod  patronatem 
honorowym  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Źródło: 
Gazeta Krakowska

Sentymentalny wyjazd do wód
Od czwartku 24 października na antenie Radia Kraków ze stu-

dia w Szczawnicy nadawane były audycje poświęcone  rozwojo-
wi motoryzacji  i historii Szczawnicy. W piątek 25 października 
wszystkich słuchaczy ze Szczawnicy przywitał Burmistrz – Pan 
Grzegorz Niezgoda. Pani Marta Słowik z Muzeum Pienińskiego 
dzieliła się ze słuchaczami podróżniczymi ciekawostkami z prze-
szłości uzdrowiska, m.in. jak kiedyś podróżowano do kurortu.

W  sobotę  26  października  br.,  dzięki  wspólnej  inicjatywie 
Radia Kraków i szczawnickiego samorządu, na placu przy domu 
towarowym Halka zorganizowany został zlot samochodów zabyt-
kowych. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać pięknie odrestau-
rowane klasyki, które  robiły wielkie wrażenie swoją elegancją  i 
szykiem.

Obejrzeć można było  13 zabytkowych aut różnych marek; tych 
znanych  jak:   Mercedes, BMW, Volvo z  lat 60.  i 70. XX wieku 
oraz mniej znane pojazdy, produkowane niegdyś w Wielkiej Bry-
tanii: Triumph i MG, oba w wersji kabriolet, oraz Talbot. 

Najstarszym pojazdem był Dodge Brothers z 1926 roku, model 
jakim jeździł kiedyś marszałek Józef Piłsudski. 

Największym zainteresowaniem turystów cieszył się ogromny  
Rolls Roys z 1953 roku. 

Pięknie  prezentował  się  wspomniany  wcześniej  kabriolet 
Triumph z 1946 r. Był także motocykl BMW Sahara z wózkiem 
bocznym z 1942 r. oraz sportowa odmiana Zastawy z 1981 r. 

O godzinie 15.30 uczestnicy  zlotu  swoimi  samochodami udali 
się do Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej, gdzie mogli zwiedzić 
ekspozycję i posłuchać opowieści pracownika Muzeum o historii 
Pienin i Szczawnicy. 

W imieniu Burmi-
strza Miasta i Gminy 
Szczawnica na ręce 
pana redaktora Mar-
cina Koczyby składam 
serdeczne podziękowa-
nia dla Radia Kraków, 
które przez kilka dni 
nadawało programy ra-
diowe ze Szczawnicy. 

Dziękuję Pani Dyrek-
tor i pracownikom Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej,  
Pani Dyrektor i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy, Straży Miejskiej, a także Panom Stanisławowi i Da-
nielowi Węglarzom i Pani Prezes GS Stanisławie Zachwiei.  

Tomasz Ciesielka
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Jesienny Redyk
W  dniu  12  paździer-

nika  br.  w  Szczawnicy 
odbył  się  Jesienny Redyk, 

miejscowo  zwany  osodem. 
Ulicami  Szczawnicy  przeszło 

stado owiec, tak jak tradycja każe, 
sprowadzanych przez baców i  juha-

sów    po  półrocznym  pobycie  na  gór-
skich  halach.  To  niezwykłe  widowisko 

przyciąga co roku liczne grono turystów. 

W tym roku przedsięwzięcie miało bardziej rozbudowany cha-
rakter, ponieważ świętowano również 100-lecie istnienia Związku 
Podhalan. 

Po  przepędzeniu  owiec, 
którym kierował baca Andrzej 
Majerski, miała miejsce plene-
rowa  impreza  przy  Technicz-
nej  Przystani  Flisackiej,  pro-
wadzona  przez  wiceprezesa 
ZG ZP Piotra Gąsienicę, gdzie 
występowały  zespoły  regio-
nalne tj.: Nucicki z Ochotnicy 
Dolnej,  Kapela  Jaworcanie, 
Kapela  Zbójnicka,  Szlachto-
wianie, Starosądeczanie, Gru-
pa  Folklorystyczna  Polskiego 

Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła 
w Szczawnicy oraz Grupa Śpiewacza Polskiego Stowarzyszenia 
Flisaków Pienińskich. Kapele Zbójnicka i Jaworcanie, na czele z 
Jaśkiem Kubikiem z Krościenka n.D. przeszła do kosaru z owca-
mi, aby uczcić minutą ciszy niedawno tragicznie zmarłego juhasa. 
Warto wspomnieć, że uczestnicy pochodu mieli do strojów przy-
pięte czarne wstążki na znak żałoby.

Gwiazdą  wydarzenia  był  góralski,  rodzinny  zespół,  który 
zgromadził przed sceną rzeszę słuchaczy – TREBUNIE TUTKI. 
Podczas wydarzenia można było popróbować góralskich potraw 
przy stoiskach z regionu pienińskiego, skosztować barana z rożna, 
a także zakupić regionalne pamiątki wyrabiane przez tutejszych 
twórców. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy 
Szczawnica  osobiście  podzięko-
wał  każdemu  zespołowi  na  sce-
nie, wręczając  pamiątkowe dyplo-
my  uczestnictwa.  Organizatorem 
przedsięwzięcia  było  Miasto  i 
Gmina  Szczawnica  oraz  Związek 
Podhalan  w  Polsce.  Partnerami 
wydarzenia  był  Miejski  Ośrodek 
Kultury  w  Szczawnicy,  Stowarzy-
szenie Miłośników Pienin,  Stowa-
rzyszenie  Flisaków  Pienińskich 
na  rzece  Dunajec  oraz  Związek 
Hodowców Kóz i Owiec reprezen-
towany przez Pana Jana Janczego.

Za pomoc w organizacji Redyku dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do jego sukcesu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.
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Szczawnica,  05 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicz-
nej wiadomości,  iż na  tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 listopa-
da 2019  r. do 26  listopada 2019  r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
działka  ewid.  nr  45 o  powierzchni  0.7703 ha  położonej w 

Jaworkach  przy  ul. Czarna Woda  z  przeznaczeniem  na    cele 
rolnicze na okres 3 lat

SZCZAWNICKI DZIEŃ NAUCZYCIELA
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  Szczawnicy 
14  października  br.  obcho-
dzono uroczyście Dzień Na-
uczyciela. W tym roku orga-
nizacją  uroczystości  zajęła 
się  Szkoła  Podstawowa  im. 
Jana  Pawła  II  w  Szlachto-
wej.  Ta  wyjątkowa  chwila 
w  tym  roku  rozpoczęła  się 
występem pt. „Kilka  reflek-
sji  o wychowaniu” w Hote-
lu  Szczawnica  Park.  Warto 
zaznaczyć,  iż  w  przedsta-
wieniu brali udział zarówno 
uczniowie  jaki  nauczyciele 
i  rodzice,  ukazując  tym  samym kilka  parodii  z wychowywania 
dzieci w dzisiejszych czasach.

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
W dniu 16 października br. Szkoła Podstawowa w Szlachtowej 

przy wyjątkowo podniosłej atmosferze obchodziła Święto Szko-
ły. Aby uczcić Pamięć patrona Szkoły Jana Pawła  II uczniowie, 
Burmistrz oraz dyrektorzy Szkół złożyli kwiaty oraz znicze pod 
pomnikiem patrona. 

Następnie  cała  społeczność  szkolna,  rodzice  oraz  zaproszeni 
goście  udali  się  do  kościoła  parafialnego  na    występy  uczniów 
oraz  nabożeństwo  celebrowane  przez  ks.  Proboszcza  Tadeusza 
Wojciechowskiego.  Śpiew  i  dziecięca  radość  to  elementy,  które 
dominowały podczas tegorocznego święta. W tym dniu odbył się 
również akt pasowania pierwszoklasistów dokonany przez dyrek-
tora placówki Panią Beatę Kowalską.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Uchwały podjęte na XIII zwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej,  

28 października 2019 roku:

Uchwała Nr XIII/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Uchwała Nr XIII/76/2019 w  sprawie uchwalenia  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczawnica dla działki Nr 242/4 obręb 003 Jaworki, przyjęte-
go Uchwałą Nr XLVI/320/2018 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21 
marca 2018 roku poz.2125),

Uchwała Nr XIII/77/2019 w  sprawie  uchwalenia  zmiany 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego Mia-
sta Szczawnica dla działek Nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jawor-
ki,  przyjętego  Uchwałą  Nr  XLVI/319/2018  Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mało-
polskiego z 21 marca 2018 roku poz. 2124),

Uchwała  Nr  XIII/78/2019  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ZASKALSKIE 4,

Uchwała  Nr  XIII/79/2019  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019,

Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie przekazania do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wo-
jewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę,

Uchwała Nr XIII/82/2019 w  sprawie  przekazania  skargi 
na Uchwałę Nr VII/20/2011 Rady Miejskiej w  Szczawnicy 
z dnia 7 marca 2011  roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XLIX/393/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 marca 
2010 roku w sprawie powołania Gminnej Koalicji Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie. 

21 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Szczawnicy odbyła się lekcja interaktywnej zabawy 
dla uczniów w ramach programu edukacyjnego „Bez-

pieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. To program  
skierowany do uczniów szkół podstawowych. Dzieci, dzięki za-
bawie oraz ciekawym eksperymentom, uczą się jak bezpiecznie 
korzystać z prądu oraz poznają zagrożenia z nim związane. Po 
zajęciach na boisku szkolnym można było pooglądać sprzęt pogo-
towia energetycznego a uczniowie mogli porozmawiać z energe-
tykami o ich pracy. 

25 października  br.,  w  Chacie 
Pieniny  w  Leśnicy  odbyła  się 
konferencja, w której Burmistrz 

- Pan Grzegorz Niezgoda był prelegentem. 
Wszystkich zebranych gości przywitał sta-
rosta Leśnicy Jan Gondek, przedstawiając 
tym samym wartość jaką wnoszą projekty 
transgraniczne  we  wzbogacanie  naszych 
gmin.  Natomiast  Burmistrz  Szczawnicy 
przedstawił  prezentację  dotyczącą  reali-
zacji wspólnych projektów Interreg Polska
-Słowacja,  przedstawiając  niektóre  z  nich 
m.in. Projekt – Zwiększenie atrakcyjności 
pogranicza  polsko  –  słowackiego  w  Pie-
ninach  poprzez  modernizację  istniejącej 
infrastruktury  turystycznej;  Festyn  eko-
logiczny  po  stronie  polskiej  i  słowackiej; 
Projekt  edukacyjny  –  Wiem  kim  będę, 
którego  celem  jest  poprawa  jakość  tran-
sgranicznej  edukacji  na  terenie  Gminy 
Szczawnica oraz Miasta Spišská Belá po-

przez  transgraniczną  wymia-
nę  dotychczasowych  praktyk 
w zakresie nauczania doradz-
twa  zawodowego  oraz  języka 
angielskiego,  co  przyczynić 
się  ma  do  opracowania  pro-
gramu uzupełnionego podsta-
wę  programową  z  doradztwa 
zawodowego  oraz  języka  an-
gielskiego.  Kolejnym  projek-
tami , na które zostały złożone 
wnioski do Euroregionu Tatry 
są:  publikacja  wydawnictwa 
książkowo – albumowego „W 
Jaworkach  i  Szlachtowej  – 
drogami po dawnej Rusi Szlachtowskiej”; 
projekt „Pieniny – nasze polsko – słowac-
kie  dziedzictwo  przyrodnicze  i  kulturo-
we”, celem tego zadania jest zachowanie i 
udostępnianie  szerokiej  grupie  odbiorców 
dziedzictwa kulturowego pogranicza w re-

jonie Szczawnicy i Spišskiej Beli poprzez 
organizację  dwudniowych  warsztatów 
folklorystyczno  –  etnograficznych  prze-
znaczonych dla członków kapel  ludowych 
ze Szczawnicy i Spišskiej Beli.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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15. lecie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Perła” 

w Szczawnicy

W czwartek, 17 października br. Warsz-
tat  Terapii  Zajęciowej  „Perła”  działający 
przy  Polskim  Stowarzyszeniu  na  Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło  w  Szczawnicy  świętował  Jubileusz 
15.  lecia  swojej  działalności. Uroczystość 
miała  miejsce  na  sali  widowiskowej  w 
Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie wszyst-
kich przybyłych na jubileuszowe spotkanie 
gości  powitały  panie  Janina  Zachwieja  – 
Przewodnicząca  Zarządu Koła  oraz Wie-
sława Sajdak-Tokarczyk - kierownik WTZ. 

Uczestnicy i wychowanko-
wie  warsztatów  występowali 
w  strojach  regionalnych  tań-
cząc  i  śpiewając,  wprawiając 
tym  samym  przybyłych  go-
ści  w  zachwyt  i  radość.  W 
przygotowanej  specjalnie  na 
tę  okoliczność  prezentacji 
multimedialnej  zaprezento-
wana  została  historia  w  for-
mie zdjęć z piętnastoletniego 
okresu  działalności  Warsz-
tatu  Terapii  Zajęciowej  w 
Szczawnicy. 

W  uroczystościach  wzię-
li  udział  m.  in.,  Grzegorz  Niezgoda  – 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy 
Szczawnica,  dyrektorzy  placó-
wek  oświatowych  i  jednostek 
organizacyjnych  miasta  oraz 
przedstawiciele firm i instytucji 
działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

W podziękowaniu za okaza-
ną życzliwość, wsparcie i wielo-
letnią współpracę z Warsztatem 
Terapii  Zajęciowej,  Kierownik 
WTZ  uhonorowała  osoby  oraz 
instytucje współpracujące  i za-
przyjaźnione  z  placówką  wrę-
czając  im  statuetki,  przypomi-

nające wymarzony,  nowy  budynek,  który 
aktualnie jest w trakcie budowy.

Były  chwile  wzruszeń,  refleksji,  za-
dumy  oraz  podziękowania  i  życzenia 
dalszych  sukcesów.  Burmistrz  Miasta  i 
Gminy  Szczawnica  przekazując  na  ręce 
Kierownik  WTZ  okolicznościowy  bukiet 
kwiatów  złożył  serdeczne  gratulacje  oraz 
szczere wyrazy uznania dla wszystkich Pe-
dagogów i Pracowników warsztatów. 

Po  zakończeniu  oficjalnej  części  uro-
czystości zaproszeni goście udali się do bu-
dynku  „Perła”  gdzie  przygotowany  został 
jubileuszowy tort oraz poczęstunek.

Projekt  realizowany  przy  wsparciu 
finansowym  Urzędu  Miasta  i  Gminy 
Szczawnica.

KAMIEŃ KUKUCZKI
W czwartek 24 października br., na ścieżce pieszo-rowerowej 

w Szczawnicy odsłonięto kamień ku pamięci polskiego taternika, 
alpinisty i himalaisty, zdobywcy Himalajów i Karakorum -  Jerze-
go Kukuczki.

Przy odsłonięciu upamiętniającego kamienia na szczawnickim 
Szlaku Podróżników i Odkrywców obecne były władze samorzą-
dowe, nauczyciele ze szkół z terenu naszej gminy wraz z ucznia-
mi, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajo-
znawczego oraz ks. Proboszcz Tomasz Kudroń.

Organizacją przedsięwzięcia był PTTK odział w Szczawnicy 
oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy, natomiast partnera-
mi było Miasto i Gmina Szczawnica oraz Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Szczawnicy.

Krótkie przedstawienie postaci Jerzego Kukuczki

Urodził się w 1948 roku w Katowicach, z pochodzenia był beskidzkim 
góralem. W 1965 roku został członkiem Harcerskiego Klubu Taternic-
kiego, prowadził działalność turystyczną na rzecz hufca, organizując 
imprezy turystyczne z wykorzystaniem elementów z zakresu wspinaczki. 
W działaniach tych brał czynny udział Jerzy Kukuczka. W 1966 roku 
wstąpił do Koła Katowickiego. W pełnił funkcje przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej oraz szefa komórki szkoleniowo-kwalifikacyjnej . Ra-
zem z nim proporczyk Harcerskiego Klubu Taternickiego znalazł się na 
najwyższych szczytach Ziemi.

Spośród 14 ośmiotysięczników zdobytych w latach 1979–1987 na 
ósmy wszedł nowymi drogami (poza swoim pierwszym ośmiotysięczni-
kiem wspinał się albo w ekstremalnie ciężkich warunkach zimą albo no-
wymi trasami). W ciągu niespełna dwóch lat (21 stycznia 1985 r. – 10 
listopada 1986 r.) zdobył sześć ośmiotysięczników, z czego aż trzy po raz 
pierwszy zimą, na trzech kolejnych wytyczył nowe drogi . Wolno aklima-
tyzował się, za to słynął z ogromnej wytrzymałości psychicznej i fizycz-
nej. W 1988 na igrzyskach olimpijskich w Calgary nagrodzony srebrnym 
Orderem Olimpijskim. 21 stycznia 1985 jako pierwszy człowiek na ziemi 
wszedł zimą na Dhaulagiri (8167 m n.p.m.) – pierwszy z czterech ośmio-
tysięczników, które zdobył zimą.

Zginął na wysokości 8300 metrów  24 października 1989 r. podczas 
wejścia na Lhotse nową drogą przez słynną, niezdobytą wówczas po-
łudniową ścianę. Szczyt atakował wspólnie z Ryszardem Pawłowskim. 
Kukuczka wspinał się jako pierwszy i tuż przed granią szczytową odpadł. 
Lina, nie wytrzymując obciążenia, pękła, a wspinacz spadł w dwukilo-
metrową przepaść. Ciała Kukuczki nigdy nie odnaleziono, ale oficjalna 
wersja brzmiała, że Kukuczkę pochowano w lodowej szczelinie, nieopo-
dal miejsca upadku. Jerzy Kukuczka miał żonę Cecylię Ogrodzińską 
oraz dwóch synów: Macieja i Wojciecha. Młodszy z jego synów, Woj-
ciech, zdobył Mount Everest.
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE 
POSESJI PRYWATNYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2019

Jak  co  roku organizujemy Konkurs  na  najpiękniejsze  ukwie-
cenie posesji prywatnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
w celu podniesienia atrakcyjności i walorów estetycznych naszej 
gminy.

Mieszkańcy oraz przedstawiciele Rady Miejskiej zgłaszali po-
sesje do konkursu. W roku 2019 zostało zgłoszonych 17 posesji 
prywatnych.  Pod  uwagę  brane  były  dwie  kategorie  tj.:  balkony 
oraz  ogrody  przydomowe.  Poniżej  wymieniono  skład  komisji, 
który dokonał przeglądu zgłoszonych posesji:

Przedstawiciele Rady Miejskiej
Pani Bożena Solecka
Pan Jacek Gębala
Przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY” – Pani Anna Malinowska
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Alina Lelito
Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica –
Pani Janina Mastalska
Pani Sylwia Piekarczyk
Przy ocenie brano pod uwagę dobór, różnorodność, ilość kwia-

tów, krzewów i drzew oraz pomysłowość w aranżacji. Dobry przy-
kład dany przez nagrodzonych daje pozytywny efekt przez co na-
sze miasto jest kolorowe i kwitnące tysiącami kwiatów.

W dniu 28 października br. na sesji Burmistrz – Pan Grzegorz 
Niezgoda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Kazimierz 
Zachwieja wręczyli osobom wyróżnionym pamiątkowe dyplomy, 
bukiet kwiatów oraz książkę „Na Szczawnickim Deptaku”, nato-
miast zwycięzcy otrzymali dodatkowe nagrody w postaci czeków.

Kategoria balkony :
I miejsce – Państwo Teresa i Marcin Bogusz
II miejsce – Państwo Ewa i Tomasz Orkisz
III miejsce – Państwo Ewa i Grzegorz Koterba

 
Kategoria ogródki :
I miejsce – Państwo Agata i Marek Marzec
II miejsce – Pani Wanda Gondek
III miejsce – Pan Paweł Kwiecień
 
Osoby wyróżnione :
1. Maślanka Beata i Łukasz
2. Józefa i Kazimierz Krzyśko
3. Krystyna i Roman Mastalscy
4. Lucyna Guszkiewicz
5. Barbara Łazarczyk
6. Maria i Zbigniew Naglik
7. Katarzyna i Wojciech Gabryś
8. Maria i Zbigniew Bożek
9. Józefa i Czesław Szlaga
10. Jolanta i Andrzej Budzyk
11. Anna Niezgoda

     Gratulacje!

Tak głosowano w gminie Szczawnica w wyborach 2019
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„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” 

Jakie przepisy obowiązują w Małopolsce 

Jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, w pierwszej kolejności wybierz czyste lub ni-
skoemisyjne ogrzewanie– podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele sło-
neczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym. 

Jeśli zdecydujesz się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne 
urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez 
możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Więcej informacji o wyma-
ganiach ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków znajdziesz na stronie: Wymagania ekoprojektu dla urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 
roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewa-
niem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drew-
no spełniającym wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 musisz wymienić do końca 
2026 roku. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, możesz używać bezterminowo.

W przypadku pieców  i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie  tylko urządzeń, 
które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane 
dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja  techniczna  lub  instrukcja kominka  lub pieca. Urządzenia 
grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia 
redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Jak będą odbywać się kontrole przestrzegania uchwał antysmogowych?

Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wój-
towie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży 
gminnych. 

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przy-
padku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł 
lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim doku-
mentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji 
z urządzenia. 

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem 
do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę 
można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Wsparcie dla mieszkańców

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica realizowane są dwa projekty współfinansowane z UE:

I. Projekt  pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” speł-
niającego kryteria wsparcia w  ramach programów operacyjnych na  lata 2014-2020 dla projektów w  ramach 4 
Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji. 
( paliwa stałe) – SPR. W ramach projektu zostaną wymienione stare źródła grzewcze na: piece V generacji na 

ekogroszek – 174 , drzewo – 25 szt

II. Projekt  pn:. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa 
gazowe”  spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na  lata 2014-2020 dla projektów 
w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Biomasa i paliwa gazowe. W ramach 
projektu zostaną wymienione stare źródła grzewcze na 126 szt: 2 piece na gaz ze zbiornikiem zewnętrznym, kotły 
na biomasę (w tym pelet - 109 szt.) oraz pompy ciepła (15 szt.)

NIE CZEKAJ ZGŁOŚ SIĘ – WYMIEŃ PIEC!
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pokój 110 tel. 182622203 w 35

Już tej zimy w Małopolsce

NIE WOLNO PALIĆ:
- mułem węglowym
- flotami węglowymi
- miałem węglowym 
   (paliwem, gdzie drobnego węgla – ziarno 0-3 mm- jest ponad 15%)
- zawilgoconym drewnem 
   (drewnem lub biomasą o wilgotności ponad 20%, 
    drewno musi być sezonowane co najmniej przez dwa lata)

Za palenie w/w możesz otrzymać grzywnę 

do 5 000,00 zł
Szczegóły znajdziesz na powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Miêdzy nami, gó ra la mi...2.10. 19 r.  po raz kolejny  w kinoteatrze „Pieniny” wystawiali-
śmy sztukę „ Przeor z czerwonego klasztoru”. Cieszymy się, że 
tak wielu widzów zechciało oglądać nasze przedstawienie, to 
dla nas największa nagroda.

06.10. 19 r.  uczestniczyliśmy wraz  ze  sztandarem w  jubileuszu 
20- lecia poświęcenia sztandaru w Tylmanowej.

12.10. 19 r. to data „ Jesiennego Redyku”, którego byliśmy współ-
organizatorem.  Cudowna  pogoda  i  stado  ponad  1000  owiec 
przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów na tą wspaniałą i 
tradycyjną imprezę. Oczywiście nie zawiodły nasze gaździny, 
które przygotowały pyszne jedzenie, za co im serdecznie dzię-
kujemy. Przy przystani flisackiej Szczawnica Piaski  towarzy-
szyły wszystkim góralskie zespoły, a uwieńczeniem wydarze-
nia był występ zespołu Trebunie Tutki.

13.10. 19 r. braliśmy udział w  Procesji Fatimskiej.

Zapraszamy do udziału:

  - 11  listopada w uroczystościach   związanych ze Świętem Nie-
podległości.

-   od 15.11 – do 17.11.2019r na „Góralskie  rekolekcje” w Łącku 
(szczegóły na plakatach)

- 23. 11. 19 r. godz. 17.00 na tradycyjne kiszenie kapusty w naszej 
siedzibie 

- 30. 11. 19 r. na zabawę andrzejkową (szczegóły na plakacie)

Wszystkim listopadowym Solenizantom i Jubilatom życzymy 
dużo zdrowia, radości z życia, sił do pokonywania wszelkich 
trudności. Niech każdy dzień przynosi Wam wiele dobra i 
życzliwości otaczających Was osób.

       
    Zarząd Pienińskiego Oddziału 

Związku Podhalan w Szczawnicy

Kronika Grupy Podhalańskiej GOPR

Z życia Sekcji 
Operacyjnej 
Szczawnica

Nadszedł  czas  podsumowania  sezonu 
letniego. Czas, kiedy w górach obserwuje-
my wzrost  różnorakiej  aktywności,  przy-
pada na okres maj-wrzesień. W  tym roku 
piękna  złota  jesień  przedłużyła  ten  czas 
aż  do  końca  października.  Do  niedawna 
turyści  mogli  podziwiać  piękne  widoki 
wędrując po górach i korzystając z pięknej 
pogody.

Sezon  w  sekcji  Szczawnica  przebiegł 
dość pracowicie. W tym okresie ponad 100 
razy  udzielaliśmy  pomocy  poszkodowa-
nym w górach i nie tylko.

Ratownicy  wzywani  byli  do  różnora-
kich  akcji  od  tych,    które  miały  miejsce 
w  przełomie Dunajca,  aż  po  akcje w Ta-
trach,  gdzie  ratownicy  pomagali  kolegom 

z TOPR-u przy masowym porażeniu pio-
runem w masywie  Giewontu;  często  wy-
jeżdżając  poza  obrys  sekcji.  Pamiętajmy, 
że Grupa  Podhalańska GOPR  swoim  ob-
szarem działania sięga od Babiej Góry aż 
po Pieniny.

W  tym  czasie  turyści  ulegali  bardzo 
zróżnicowanym  wypadkom,  od  otarć  i 
prostych zadrapań po akcje,  gdzie niestety 
ratownikom  pozostawał  smutny  obowią-
zek transportu ciał w dolinę. Zdarzały się 
także wyprawy poszukiwawcze.

Akcje  GOPR-u  w  tym  rejonie  to  nie 
tylko działania w masywach górskich, ale 
także działalność polegająca na współpra-
cy przy wypadkach komunikacyjnych czy 
udzielanie  pomocy  medycznej  mieszkań-
com przed przyjazdem załóg pogotowia.

W tym czasie nie zabrakło także czasu 
na  liczne  szkolenia.  Przecież  to  one  dają 
nam  możliwość  jeszcze  sprawniejszego 
działania  i  skuteczniejszej  pomocy  oso-
bom  poszkodowanym.

Kilka razy obstawialiśmy imprezy spor-
towe czy uroczystości,   które miały miej-
sce w naszej gminie.

Ratownicy  poprzez  propagowanie  bez-
pieczeństwa spotykali się z dziećmi i mło-
dzieżą  zapoznając  ich  z  charakterystyką  
Pogotowia Górskiego. Ucząc pierwszej po-
mocy uświadamiali  jak ważne są  to dzia-
łania.

W  tym  okresie  ratownicy  obchodzili 
swoje  święto.  Podczas  uroczystości  sło-
wami    „..Dobrowolnie  przyrzekam  pod 
słowem  honoru…”  jeden  z  naszych  kole-
gów  stał  się  pełnoprawnym    ratownikiem 
GOPR.

Kończąc podsumowanie prosimy o roz-
wagę wybierając się w najbliższym czasie 
w góry. Pogoda pewnie się pogorszy,  a co 
za  tym  idzie warunki  na  szlaku  staną  się 
mniej przyjazne.

Warto zapamiętać numer alarmowy 

601 100 300 lub 985 
W  telefonie  warto  zrobić  miejsce  dla 

aplikacji Ratunek, która ułatwi  kontakt z 
ratownikami w razie jakiegokolwiek  wy-
padku.

Kuba Bańkosz

Gratulujemy Panu majorowi  Stefanowi Wierzbie  żołnierskie-
go awansu  i życzymy dobrych pomysłów twórczych „ku chwale 
Ojczyzny”.

Redakcja
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 
 Kacper Kazimierz Piątek 13.10.2019r. 
 Karol Marek Małecki 13.10.2019r. 
 Oscar Władysław Majerczak 26.10.2019r. 

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Patrycja  Stychno  i  Tomasz  Bieliński   
5.10.2019r.

Mariola Pęksa i Józef Pęksa 5.10.2019r. 

Odeszli do wieczności:
Tadeusz Trejtowicz zm. 3.10.2019r.
Aniela Słowik zm. 8.10.2019r. 
Alicja Woszczek zm. 10.10.2019r. 
Zofia Świerczyńska zm. 10.10.2019r. 
Zofia Węglarz zm. 12.10.2019r. 
Zofia Wójcik zm. 13.10.2019r. 
Janusz Nawrocki zm. 17.10.2019r. 
Jerzy Kleczko zm. 13.10.2019r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęła: 
Amelia Maria Różycka 26.10.2019r.- Jaworki

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Jan Ireneusz Ziemianek i Małgorzata Kram – 
5.10.2019r. Szlachtowa

Dawid Kazimierz Leśnicki i Natalia Agniesz-
ka Komornicka – 12.10.2019r, Szlachtowa

Marcin Józef Nieć i Katarzyna Maria Zasad-
nia – 12.10.2019r. Szlachtowa

Odszedł do wieczności:
Bogusław Gryc – 14.10.2019r. Szlachtowa

Kronika Towarzyska
Podczas XXIII Targów Książki w Krakowie rozdano nagrody i wyróżnienia w 4. Międzynaro-

dowym Konkursie „Najlepsze Wydawnictwa o Górach”, organizowanego przez Centralny Ośrodek 
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Targi w Krakowie oraz Wydawnictwo Karpaty Andrzeja 
Łączyńskiego. Wydawnictwo Astraia otrzymało I miejsce w kategorii Albumy za album z roku 
2018 „Szczawnica. Podróż do kurortu w XIX i dzisiaj” autorstwa Barbary Węglarz, którego stro-
nę edytorską i opracowanie graficzne oraz typograficzne przygotował Rafał Monita. Patronami 
Konkursu są Prezes Zarządu Głównego PTTK oraz Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Gratulujemy!

   Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Szczawnica, któ-
rzy w dniu 13 października 2019 r. ponownie zaufali mi, oddając na mnie swój 
głos w wyborach parlamentarnych. Otrzymane 113 454 głosy w okręgu nr 36 to 
wynik, który pozwolił mi po raz kolejny uzyskać mandat Senatora RP, co zobo-
wiązuje mnie do dalszej wytrwałej i intensywnej pracy dla naszego regionu i całej 
Ojczyzny.

                                                 Z wyrazami szacunku, 
    Jan Hamerski Senator RP

„Królowa Różańca 
modli się z nami za kapłanów”

-  to  hasło  tegorocznych  nabożeństw  różańcowych.  W  dniu 
27.10.2019  o  godzinie  9.00  w  kościele  w  Jaworkach  odbyła  się 
uroczysta Masza Święta, podczas  której modliliśmy się za kapła-
nów a w szczególności za naszego Proboszcza Parafii Szlachtowa 
ks. Tadeusza Wojciechowskiego  z okazji  Jego  Imienin. Liturgię 
uświetniły śpiewy Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz schola do-
rosłych  z  Jaworek.  Po Mszy  Świętej  na  ręce  księdza  Tadeusza 
zostały  złożone  życzenia  imieninowe przez  przedstawicieli  róż-
nych grup działających w parafii: Dziewczęcej Służby Maryjnej, 
Liturgicznej Służby Ołtarza,  przedstawicieli Róż Różańcowych, 
przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Promocji i Rozwoju Ja-
worek, Przedstawicieli scholi, przedstawicielki samorządu gmin-

nego, przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Szczawnicy, a  także 
inne osoby prywatne  i gości przebywających na wypoczynku w 
naszej miejscowości.

W.S-T.

W dniu Imienin ks. Tadeuszowi Wojciechowskiemu
życzymy dużo wytrwałości w głoszeniu Słowa Bożego dla bu-

dowania wspólnoty ludzi wierzących. Dobrego serca, które swo-
im ciepłem pokrzepi dusze potrzebujące. Życzymy, by każdy dzień 
spędzony we wspólnocie kościoła dodawał nowych sił, wytrwa-
łości, skuteczności nauczania, cierpliwości w zdobywaniu celu, 
gotowości do poświęceń i wyrozumiałości oraz nieprzemijającej 
wiary i ufności w ludzi i lepsze jutro. Życzymy także opieki Matki 
Bożej Pośredniczki Łask i wszelkiej Pomyślności Bożej na każdy 
dzień posługi kapłańskiej.

Wdzięczni parafianie.

Dzienny Dom Pobytu „Na Skałce” w Jaworkach

Szanowni Państwo, Informujemy, że  Dzienny Domu Pobytu dla senio-
rów „Na Skałce” w Jaworkach posiada wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie do Domu oraz wszelkie dokumenty należy pobrać, a następ-
nie  złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy  Społecznej w  Szczawnicy,  ul. 
Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pokój 102 lub bezpośrednio w Dziennym Domu 
Pobytu w Jaworkach, ul. Kościelna 13.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Szczawnicy, Dziennym Domu Pobytu w Jaworkach lub telefonicznie:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 18 262 10 66
Dzienny Dom Pobytu w Jaworkach: 512 790 337
Przypominamy,  że  z    usług Dziennego Domu Pobytu w  Jaworkach mogą  sko-

rzystać osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo. Dom Dziennego Pobytu  jest 
otwarty od poniedziałku do piątku od 8:00 16:00 i świadczy usługi opieki nad senio-
rami, fizjoterapii, różnego rodzaju zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsz-
taty śpiewu, treningi pamięci, gry i zabawy ruchowe i manualne oraz wiele innych). 
Osoba uczęszczająca do Dziennego Domu Pobytu posiada pełne wyżywienie.

Pobyt w Dziennym Domu Pobytu jest aktualnie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy! 
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
W dniu 24 października odbyła  się XIII  sesja Rady Powiatu 

Nowotarskiego. 

Skarbnik  Powiatu  Pani  Joanna Gronkowska  omówiła  sprawę 
związaną  z  wyborem  biegłego  rewidenta  do  badania  rocznego 
sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowotarskiego  za  rok  bie-
żący i kolejny. Obowiązek ten wynika z ustawy o finansach pu-
blicznych i dotyczy powiatów liczących więcej niż 150 tys. miesz-
kańców. Wybrano najkorzystniejszą finansowo ofertę firmy KPW 
Audytor Sp. z o.o.

Następnie  zmieniono  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  rozkładu 
pracy  aptek  w  Powiecie  Nowotarskim  w  2019  roku.  Z  sześciu 
aptek  działających  w  Szczawnicy  i  Krościenku  nad  Dunajcem, 
pełniących naprzemienne dyżury, już druga apteka z Krościenka 
przeszła na jednozmianowy tryb pracy. W jej miejsce dyżur pełnią 
apteki nowotarskie.

Zmieniono  również  uchwałę  zapewniającą  wspólną  obsługę 
jednostkom  organizacyjnym  Powiatu  Nowotarskiego.  Zmiana 
umożliwi udzielanie przez Starostwo Powiatowe pomocy meryto-
rycznej kierownikom jednostek w zakresie postępowań o udziele-
nie zamówienia publicznego.

Następnie wysłuchaliśmy informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach matur i 
egzaminów, przedstawionej przez Panią Martę Skawską, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Oświaty. Zdawalność matur w roku 2019, 
niemal we wszystkich liceach wyniosła ponad 90%, natomiast w 
technikach  wyniosła  średnio  ok.  80%.  Przedstawiono  również 
podjęte przez Powiat działania związane z dostosowaniem szkół 
do wymogów reformy systemu edukacji, w zakresie dostosowa-
nia  sal  lekcyjnych, budynków, zakupu sprzętu oraz zwiększenia 
etatów.

W kolejnym punkcie Pani Ewa Piątkowska, Pełnomocnik Sta-
rosty ds. Systemu Zarządzania Projektami przedstawiła projekty 
edukacyjne realizowane przez Powiat Nowotarski, a finansowane 
ze  środków  zewnętrznych.  Głównym  punktem  prezentacji  były 
Centra  Kompetencji  Zawodowych.  Centra  powstały  w  czterech 
branżach,  tj.  mechanicznej,  administracyjno-usługowej,  tury-
styczno-gastronomicznej  oraz  elektryczno-elektronicznej.  Dofi-
nansowanie unijne sięgnęło 6 milionów złotych. W ramach pro-
jektów tworzono w szkołach warunki zbliżone do rzeczywistego 
środowiska  pracy  zawodowej  poprzez  doposażenie  pracowni, 
rozwój kompetencji zawodowych kadry, organizacji dla uczniów 
staży zawodowych  u pracodawców, kursów zawodowych. Projek-
ty kierowane są głównie do uczniów -  1319 z nich brało udział w 
kursach i szkoleniach zawodowych, a 313 odbyło staże u praco-
dawców. Jednocześnie 70 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach 
oraz kursach doszkalających.

Następnie  wysłuchaliśmy  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej 
z wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w zakresie prawidłowości przeprowadzania wybranych po-
stępowań zamówień publicznych. Komisja nie wskazała żadnych 
nieprawidłowości w zakresie zgodności przeprowadzenia proce-
dur z ustawą prawo zamówień publicznych w roku 2018”. Pozdra-
wiam serdecznie  i niezmiennie zapraszam do kontaktu:  tomasz.
hamerski@rada.nowotarski.pl

10  października  2019r. 
uczniowie klasy VI wraz z 
rodzicami,  Panią  Dyrektor 
i  wychowawczynią  uczest-

niczyli w XIX Pielgrzymce Rodziny Szkół 
im.  Jana Pawła  II  na  Jasną Górę. W  tego-
rocznym spotkaniu w Częstochowie wzięło 
udział około 10 tysięcy uczniów z 250 szkół, 
ich  nauczyciele,  wychowawcy,  dyrektorzy 
szkół. Mottem pielgrzymki było w tym roku 
hasło Dnia Papieskiego – „Wstańcie, chodź-
my!”.

Organizatorem  tegorocznych  Miejskich 
Obchodów Dnia Edukacji Narodowej była 
Nasza Szkoła. Uczniowie, rodzice i nauczy-

ciele z tej okazji przygotowali program ar-
tystyczny pt. Kilka refleksji o wychowaniu, 
który  zachwycił  wszystkich  obecnych  w 
Hotelu  Szczawnica  Park.  Była  to  niezwy-
kła okazja do wspomnień, refleksji z prze-
szłości,  przywołania  czasu,  który minął,  a 
którego jesteśmy spadkobiercami. Program 
wypełniły:  taniec  i  piosenki  będące  zna-
kiem zmieniającego się świata, trzy scenki 
ukazujące  rodzinne  i  szkolne  życie,  frag-
menty  filmów  oraz  prezentacje  multime-
dialne, w  których  zestawiliśmy  przeszłość 

utrwaloną  na  zdjęciach 
i  kartach  kronik  m.in. 
budowę  szkoły,  sukcesy 
i osiągnięcia dydaktycz-
ne,  artystyczne,  sporto-
we  naszych  uczniów  i 
teraźniejszość. Wszystko 
to  było  ukazane  z  dy-
stansem i humorem, cza-
sami z ironią ...

Wyjątkowa  interpre-
tacja  wiersza  „Pan  od 
przyrody”  i  odczytany 
na końcu list szczególnie 
wzruszyły  naszych  go-
ści.  Dziękujemy  za  ży-
wiołowe reakcje publicz-

ności w czasie występu oraz ciepłe słowa po 
nim. Cieszmy się, że doceniono naszą pracę. 
Wspaniale wspólnie się bawiliśmy!

W sobotę 19 października nasze Szkolne 
Koło  Krajoznawczo  -  Turystyczne  wyru-
szyło na kolejną wycieczkę. Wędrówkę roz-
poczęliśmy na Placu Dietla w Szczawnicy. 
Idąc żółtym szlakiem mijamy zabudowania 
i wychodzimy na leśny trakt, który pnie się 
w górę po południowych zboczach Bryjar-
ki. Wspaniałe  kolory  jesieni  dodają  uroku 
leśnym  ścieżkom.  Żółty  szlak  kieruje  nas 
do  schroniska  Pod  Bereśnikiem  lecz  my 
skręcamy na szczyt Bryjarka 677m n. p. m. 
Wąska ścieżka doprowadza nas na skalisty 
wierzchołek na którym stoi żelazny krzyż. 
Panorama z wierzchołka jest bardzo rozle-
gła, można podziwiać szczyty Tatr, Pienin 
oraz zabudowę Szczawnicy. W dalszej wę-
drówce przechodzimy rozległymi polanami 
aż  do  schroniska  Pod  Bereśnikiem.  Tam 
zatrzymujemy  się  na  dłuższą  chwilę,  aby 
powitać  nowych  członków  PTTK.  Każdy 
otrzymał  książeczkę  GOT  PTTK,  która 
zachęca  do  zbierania  punktów,  zdobywa-
nia  odznak,  przybijania  pieczątek  podczas 
kolejnych  wędrówek.  Dalej  leśną  drogą 
podchodzimy na zalesiony wierzchołek Be-
reśnika 843m n.p.m. a następnie schodzimy 
aż  do Wodospadu Zaskalnik  na  Sopotnic-
kim Potoku. Tu robimy ostatnie pamiątko-
we zdjęcia i schodzimy do głównej drogi. Ta 
niedługa, ale przyjemna i atrakcyjna wido-
kowo wycieczka  pozwoliła  nam  aktywnie 
spędzić wolny czas.
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

- SACHEM DLA ANI

2 października nasze koło teatralne wystawiło w Dworku 
Gościnnym trzy spektakle na motywach noweli H. Sienkie-
wicza  pt.  „Sachem”.  Była  to  akcja  charytatywna  na  rzecz 

Ani Ligas z Krościenka, którą czeka kosztowne leczenie. Szkoła Pod-
stawowa nr 1 wraz z fundacją „Dzieci Pienin” uzbierała znaczną kwotę 
pieniędzy. Podczas występów panowała niezwykła i podniosła atmos-
fera. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcję i pomogli Ani w 
jej trudnej drodze do odzyskania zdrowia. Spektakle obejrzało, łącznie, 
około 1000 widzów. Dziękuję pp. Mańkowskim, właścicielom Dworka 
Gościnnego za możliwość wystawienia spektaklu. Wielką pomoc oka-
zał Pan Tomasz Kurdziel oraz Piotr Wojtusiak. Współpraca z Fundacją 
„Dzieci  Pienin”  była  również  wielką  przyjemnością.  Podziękowania 
składam  p.  Joannie  Moskalik,  Annie  Manowskiej,  Monice  Świerz, 
Karolinie Węglarz, Dominice Brance, Marzenie Tarasek, panom Ro-
manowi Wierciochowi, Łukaszowi Różyckiemu i Piotrowi Lelito oraz 
Stanisławowi  Salamonowi,  dziękuję  Rodzicom  zaangażowanym  w 
przygotowanie spektaklu oraz, przede wszystkim, uczniom - aktorom, 
za wysiłek włożony w przeprowadzenie spektaklu. /dyr P.Sypek/

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 
- MUZEUM AK 

- 23 MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Muzeum AK - 23 Między-
narodowe Targi Książki

Czwartek, 24 października 2019 r. Ósme klasy, wraz z wychowaw-
czyniami,  dyrektorem  szkoły  oraz  rodzicami wyruszyły  na  naukową 
i  historyczną  wyprawę  do  Krakowa. Wizyta  na  Uniwersytecie  Eko-
nomicznym  zorganizowana  przy  pomocy  Państwa  Anny  i  Marcina 
Rychwalskich,  pracowników  naukowych  uczelni,  dostarczyła  wielu 
wrażeń.  Spotkanie  z  Panią  Prorektor  ds.Kształcenia  Studentów  prof.
dr hab. Janiną Filek, specjalnie przygotowany i wygłoszony przez Pa-
nią  prof.dr  hab. Annę Karwińską wykład  nt.  „Aktywność  zbiorowa” 
traktujący  o  psychologii  i  socjologii  zachowań  tłumu,  oprowadzenie 
po  campusie  przez  przedstawicieli  Parlamentu  Studentów,  wspólny 
obiad w  studenckiej  stołówce,  to  nasze  zajęcia  na UEK-u. Następnie 
warsztaty  i zwiedzanie połączone z wielkoformatową grą edukacyjną 
w Muzeum Armii Krajowej. Również zdobyte materiały i informacje z 

rozpoczynających się właśnie 23 Międzynarodowych Targów Książki, 
dopełniły program intensywnego dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli organizację wyjazdu a rodzicom i nauczycielom za przygoto-
wanie towarzyszenie w wyjeździe.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14  października  obchodziliśmy  Dzień  Edukacji  Narodowej  oraz 
przyjęliśmy do szkolnej społeczności pierwszoklasistów, którzy złożyli 
ślubowanie i zostali pasowani na uczniów szkoły.

Czwartek, 24 października 2019 r. Ósme klasy, wraz z wychowaw-
czyniami,  dyrektorem  szkoły  oraz  rodzicami wyruszyły  na  naukową 
i  historyczną  wyprawę  do  Krakowa. Wizyta  na  Uniwersytecie  Eko-
nomicznym  zorganizowana  przy  pomocy  Państwa  Anny  i  Marcina 
Rychwalskich,  pracowników  naukowych  uczelni,  dostarczyła  wielu 
wrażeń.  Spotkanie  z  Panią  Prorektor  ds.Kształcenia  Studentów  prof.
dr hab. Janiną Filek, specjalnie przygotowany i wygłoszony przez Pa-
nią  prof.dr  hab. Annę Karwińską wykład  nt.  „Aktywność  zbiorowa” 
traktujący  o  psychologii  i  socjologii  zachowań  tłumu,  oprowadzenie 
po  campusie  przez  przedstawicieli  Parlamentu  Studentów,  wspólny 
obiad w  studenckiej  stołówce,  to  nasze  zajęcia  na UEK-u. Następnie 
warsztaty  i zwiedzanie połączone z wielkoformatową grą edukacyjną 
w Muzeum Armii Krajowej. Również zdobyte materiały i informacje z 
rozpoczynających się właśnie 23 Międzynarodowych Targów Książki, 
dopełniły program intensywnego dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli organizację wyjazdu a rodzicom i nauczycielom za przygoto-
wanie towarzyszenie w wyjeździe.

SP 

2
DZIEŃ EDUKACJI NA-

RODOWEJ I ŚLUBOWANIE 
PIERWSZOKLASISTóW W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 2 W SZCZAWNICY

Niezapomnianym  momen-
tem dla uczniów klasy pierwszej 

było z pewnością dzień przyjęcia do grona 
uczniów SP2. Ten uroczysty moment miał 
miejsce 14 października.

GRAMY W RINGO

W ubiegłym  tygodniu w  naszej  szkole 
gościliśmy Pana Andrzeja Osaka, członka 
Polskiego Stowarzyszenia Ringo. Pan An-
drzej przybliżył nam historie tej dyscypli-
ny oraz przeprowadził zajęcia dla uczniów 
klasy 7 oraz 8.

DZIEń GÓRALSKI

Tradycją naszej szkoły stało się, że przy-
najmniej raz w półroczu organizowany jest 

Dzień Góralski. Dzisiaj było u nas bardzo 
kolorowo  i  radośnie. Uczniowie  i nauczy-
ciele przyszli bowiem w strojach góralskich 
albo założyli na siebie jakiś jego element. 
Hasłem  przewodnim  każdego  z  tych  dni 
są słowa ” Pamiętaj o swoich korzeniach”. 
Pani  dyrektor  Anna  Szczepaniak  przy-
pomniała,  że  patronem naszej  szkoły  jest 
góral ks.prof. Józef Tischner, który kochał 
tradycję góralską, kulturę, mądrość górali, 
dlatego  naszym  obowiązkiem  jest  pielę-

gnować  te  wartości.  Mieszkamy 
w  pięknych  Pieninach  i  jesteśmy 
z  tego  dumni. Ważnym  punktem 
dnia  był  „Konkurs Wiedzy  o  Pa-
tronie  Szkoły”.  Reprezentanci 
poszczególnych klas wykazali  się 
bardzo dużą wiedzą. Ponadto każ-
da  grupa  zaprezentowała  piosen-
kę,  wiersz  lub  anegdotę,  oczywi-
ście po góralsku.

Dzień  Góralski  przygotowały 
panie: Katarzyna Ciesielka i Mał-
gorzata Oleś – Gagatek.

DROGA PIENIńSKA

W  ramach  porozumienia  zawartego 
między  naszą  szkołą  a  Oddziałem  Pie-
nińskim PTTK w Szczawnicy, klasa VIII 
uczestniczyła w wycieczce wzdłuż Drogi 
Pienińskiej. Na koniec wszyscy uczestnicy 
otrzymali  przewodnik  „Droga Pienińska” 
napisany przez Pana Ryszarda Remiszew-
skiego  oraz  skosztowali  pysznej  szarlotki 
w schronisku Orlica.
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Licealiści z „Żeromskiego” w Krościenku n.D. 
wrócili z Hamburga z pierwszymi 

certyfikatami projektowymi POWER

Zakończyła się realizacja pierwszej części pro-
jektu realizowanego przez uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kro-
ścienku  n.D.,  realizowanego w  ramach  unijnych 
środków POWER, pt. „Wiedza i kompetencje nie 
mają granic”. 

Dziesięcioro  uczniów  wraz  z  dwoma  opieku-
nami, wspólnie  ze  swoimi  niemieckimi  rówieśnikami  ze  Stadt-
teilschule Eidelstedt w Hamburgu oraz ich nauczycielami, zreali-
zowali  tygodniowe  działania  projektowe  zaplanowane  na  okres 
21-25 października 2019 roku. 

Tematem przewodnim podejmowanych działań były rzeki, nad 
którymi leżą nasze miejscowości, czyli Dunajec i Łaba. Ucznio-
wie  badali  właściwości  fizyczne  i  chemiczne  obu  rzek,  porów-
nywali  wyniki,  realizowali  projekty  na  temat  znaczenia  rzek 
dla mieszkańców położonych nad nimi miejscowości. Głównym 
zadaniem,  nad  którym pracowała młodzież  podczas mobilności 
była realizacja questu, czyli swoistego przewodnika po Hambur-
gu,  który będzie w przyszłości  dostępny dla  turystów chcących 
w nietradycyjny sposób zwiedzić to miasto. Aby go przygotować, 
uczniowie musieli najpierw wyznaczyć trasę, następnie przygoto-
wać informacje na temat ważnych obiektów na trasie oraz wskazó-
wek, jak do nich dotrzeć. A wszystko w języku angielskim oraz w 
formie rymowanej. Nie jest łatwo pisać rymowanki w rodzimym 
języku, a zrobić to w obcym, to już naprawdę sztuka. Uczestnikom 
projektu udało  się  tego dokonać  i  już niedługo będziemy mogli 
korzystać z przygotowanego przez nich questu. Mamy nadzieję, że 
druga grupa uczestników, która wyruszy do Hamburga w kwiet-
niu, będzie mogła na żywo przetestować pracę swoich kolegów i 
koleżanek. Ponadto uczniowie wypracowali własne logo projektu 
i wyprodukowali pamiątkowe koszulki. 

Oczywiście każda  realizacja projektu,  to nie  tylko praca,  ale 
również przyjemności. Nasi uczniowie mieli możliwość zwiedze-
nia kilku hamburskich atrakcji; przede wszystkim słynną Elbphil-
harmonie, dzielnicę spichlerzy Speicherstadt, Muzeum Miniatur 
oraz ogromne Zoo wraz z oceanarium. Ponadto wspólnie spędzi-
liśmy czas na pieczeniu pizzy, śpiewaniu, jeździe na łyżwach, czy 
po prostu spacerowaniu po mieście, które jest niezwykle urokliwe 
o tej porze roku. 

Taki wyjazd,  to również świetna szkoła życia. Poruszanie się 
komunikacją  miejską,  a  zwłaszcza  metrem  opanowaliśmy  do 
perfekcji, nie straszne nam zakupy, czy zamawianie obiadu w re-
stauracji. Jednak najcenniejsze, co przywieźliśmy z Hamburga, to 
przyjaźnie, które nawiązały się między uczniami obu szkół. Były 
łzy na pożegnanie i obietnice ponownego spotkania. Jeszcze raz 
przekonaliśmy się, że więcej nas łączy, niż dzieli. Znajomość ję-
zyka obcego otwiera przed nami wielkie możliwości,  jakie daje 
życie w zjednoczonej Europie. W niemieckiej szkole poznaliśmy 
rówieśników pochodzących z wielu krajów, reprezentujących inne 
kultury i religie. Podczas wspólnych spotkań stanowiliśmy mimo 
to zgraną grupę młodych ludzi, których łączą te same pasję, zain-
teresowania  i  cele  życiowe. Wspólnie  poszerzaliśmy  swoją wie-

dzę  i  nabywaliśmy 
nowe  kompetencje, 
bo  przecież  zgod-
nie  z  tytułem  na-
szego projektu - ani 
wiedza,  ani  kom-
petencje  nie  mają 
granic.

Materiały nadesłane 
przez 

LO Krościenko n.D

Przyjdź z dzieckiem do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczawnicy i odbierz Wyprawkę Czytelniczą  
w ramach projektu  „Z książka na start”

Są  takie  wydarze-
nia  i  rytuały w życiu 
dziecka, które nie tyl-
ko pozostają na długo 
w  pamięci,  ale  mają 
też  istotny wpływ  na 
jego  dorosłe  życie. 
Badania  wykazują, 
że  dzieci  wychowy-
wane  pośród  książek 
są  bardziej  pewne 
siebie,  mają  większy 
niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 
Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czy-
tające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie 
czytają.

Ważną  rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa bi-
blioteka:  uczy  go  samodzielności,  podejmowania  pierwszych 
własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i po-
głębiania  wiedzy.  Biblioteka  to  miejsce,  gdzie  rodzic  wspólnie 
z dzieckiem może  spędzić czas w sposób  twórczy oraz przeżyć 
nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko 
to za darmo!

Dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy po raz 
kolejny włącza się w akcje „Mała Książka wielki człowiek”.

Tym  razem  zapraszamy  rodziców  wraz  z  dziećmi  (urodzo-
nymi w  latach  2013-2016). Każde  dziecko,  które  nas  odwiedzi, 
otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę na dobry, czytelniczy 
start — książkę dostosowaną pod względem formy i treści do jego 
potrzeb, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-
bliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 
księgozbioru dziecięcego, mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany  imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie  także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura  informacyjna przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

W ramach promocji programu „Z książką na start” zaprasza-
my do Oddziału dla dzieci naszej biblioteki, zerówki oraz grupy 
przedszkolne. Zachęcamy wszystkich wychowawców do kontaktu 
telefonicznego (18 262 23 58) w celu umówienia na spotkanie w 
naszej bibliotece.

We wrześniu odwiedziła nas już klasa „0” z SP nr 1 w Szczaw-
nicy, a w październiku kl. „0” z SP nr 2. Na spotkaniu dzieci z 
zainteresowaniem  wysłuchały  opowieści  pt.  „Kajtek,  uważaj! 
Mały miłośnik książek  zakłada okulary.” To  zabawna  i  pięknie 
ilustrowana historia, której główny bohater Kajtek – mały szpak 
kochający książki – boryka się z problemami ze wzrokiem. Dzieci 
chętnie rozmawiały na temat tego, czy warto czytać książki i jak 
należy  obchodzić  się  książkami,  aby  służyły  one  jak  najdłużej. 
Uczniowie „zerówki” dowiedzieli się, czym różni się biblioteka od 
księgarni oraz jakie są zasady korzystania ze zbiorów. W ostatniej 
części zajęć dzieci miały czas na zapoznanie się z ofertą bibliote-
ki. Uczniowie „zerówki” byli zaskoczeni tym, na jak wiele sposo-
bów można spędzać czas wolny w bibliotece. Podczas spotkania 
zachęcaliśmy dzieci  do udziału w akcji  „Z książką na  start”. Z 
nieukrywaną radością możemy się pochwalić, że po spotkaniu zy-
skaliśmy kilku nowych czytelników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, który jest cał-
kowicie bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie na  www.wielki-czlowiek.pl
 Magdalena Z.
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Poezja spod kapelusza

 - GALOPO - 

Andrzej Dziedzina Wiwer

Na mój dusiu cało pondo

 idzie cas do przodu

Cłowiek za nio wse galopo

 ino chodu chodu

Caso sie mu tak wydaje

 ze go złapoł wreście

Ton sie mu jak śliz wywinół

 ejze pieście dwieście

Noi zaś go cłowiek góni

 całomi rokomi

Ton przed nio rychli ucieko

 wielkiomi krokomi

Cłowiek za nio w swojo biygu

 góni do znudzonio

Noi tak to cłowiek z caso

 latomi se gonio

Jaze przyjdzie tako kwila

 ze cas wreście stonie

No ale cłowiek tys wtedy

 nigda jus nie wstonie

Przemijanie i Życie
Jest naturalną rzeczą przechowywać i z sentymentem oglą-

dać po  latach pożółkłe  fotografie. Pośród  codziennych,  zwy-
kłych  spraw  przewija  się  coś  naprawdę  ważnego.  Jest  jakaś 
ciągłość między początkiem a końcem życia – to jego nić, na 
którą nanizują się małe, niepowtarzalne chwile, jak pojedyncze 
koraliki  na  sznur  korali.  I  kiedy przeżywamy  te  swoje  drob-
ne  chwile, wydają  się  nam  one mało  imponujące,  nieistotne, 
może monotonne..., tak, że nie cenimy ich, pragniemy czegoś 
większego, ważniejszego... A jednak po latach, gdy weźmiemy 
do  ręki  fotografię,  która  zarejestrowała  jedną  z  takich  chwil, 
wydaje się nam ona cenna, piękna czy nawet wspaniała. Życie 
i  jego  zwyczajność ma  swoją wartość, mimo  że  na  co  dzień 
zazwyczaj nie umiemy tego zauważać. Udaje się to artystom, 
którzy  z  jednakowym  zachwytem  pochylają  się  na  przykład 
nad kiełkującą z ziemi trawką i nad pyszniącym się kształtem 
i  barwą kwiatem,  a  także nad opadającym z drzewa  liściem. 
Chcą utrwalić i w ten sposób jakby zatrzymać niepowtarzalną 
chwilę  i  jej piękno. Cała  rzeczywistość –  zarówno w słońcu, 
jak i w szarości - może stać się tematem do wiersza, obrazu czy 
muzyki. Życie ma swoją wielką dramaturgię, nawet gdy toczy 
się  całkiem zwyczajnie.  Jest  ono wpisane w o wiele większą 
kompozycję, niż to widać na co dzień gołym okiem. Jest o wie-
le wspanialszym „utworem”, niż może to oddać najbardziej ge-
nialne dzieło sztuki. Dlatego warto z pietyzmem przyjmować 
i przeżywać każdą chwilę dnia. Warto tworzyć i cenić dzieła, 
które ją cenią i chwalą. Warto odkurzać stare fotografie... Jed-
nakże te chwile byłyby istotnie małe i niewarte wspomnienia, 
gdyby nie były wpisane w tę Rzeczywistość, która je przerasta. 
Nasze  ograniczone w  czasie,  i  przez  różne okoliczności  oraz 
warunki, życie jest wydzielonym, niewielkim skrawkiem zie-
mi,  jednak należącym do wielkiego kontynentu. Nasze ziem-
skie życie  jest częścią życia wiecznego –  jego etapem prena-
talnym.

Czasem „wiercimy” się w tym naszym życiu niezadowoleni 
z jego okoliczności, które wciąż się nam wydają zbyt małe dla 
nas. Frustrujemy się, nie dostrzegając, że istnieje o wiele mniej-
szy dystans między najbardziej pogardzanym zajęciem a szczy-
tem ludzkiej sławy, niż między życiem ziemskim a wiecznym. 
Z perspektywy wiecznej Rzeczywistości nie ma znaczenia, co 
robiliśmy w życiu (czy to było zaszczytne czy nie), ale jak to 
robiliśmy – czy odcisnęliśmy na naszym zaangażowaniu ludzki 
ślad.

Tak więc, patrząc na stare fotografie czy obrazy, zachwyca-
jąc się wierszem czy poematem..., ceńmy je  jako uchwycenie 
czegoś, co było (jest) zaledwie preludium do symfonii wieczno-
ści. Gdybyśmy zatrzymali się na minionej chwili wyłącznie jak 
na czymś utraconym; gdybyśmy płakali nad jej utratą, jak się 
płacze nad trumną, istotnie pogrzebalibyśmy ją w jej wartości. 
Jej przemijanie nie jest klęską, lecz drogą ku życiu.

Nasza nostalgia za młodością i wszystkim, co się z nią wią-
że, nie może nas pochłonąć i opanować. Nie możemy sądzić, 
że tylko wtedy, gdy jesteśmy w pełni sprawni i aktywni, nasze 
życie ma wartość. Albo też, że nic nas już lepszego nie może 
spotkać. To krótkowzroczne widzenie. Pełnia naszego życia nie 
skupia się na latach naszej młodości, lecz w czasie wiecznego 
życia. Nasze  przemijanie  jest  jednocześnie  rodzeniem  się  ku 
życiu wiecznemu. I jako takie ma swoją wartość. Wartość życia 
i przemijania tkwi w Życiu.

Danuta Mastalska
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„Ostateczna walka Jezusa 
z szatanem odbędzie się 

o rodzinę.”

To  były  słowa  prorocze  siostry  Łucji, 
która jako dziewczynka rozmawiała z Mat-
ką  Boską  Fatimską.  6  października  2019 
Akcja Katolicka ze Szczawnicy zorganizo-
wała wyjazd popierający Marsz dla Życia i 
Rodziny w Nowym Sączu. Ze Szczawnicy  
uczestniczyło w nim 10 osób. Marsz  roz-
począł się mszą w Bazylice świętej Małgo-
rzaty. Ulicami miasta szło około 11 tysięcy 
ludzi. U wiele z nich  można było zobaczyć 
w  ręku  różaniec.  Razem  modlono  się  o 
bezpieczeństwo naszych  rodzin. Modlono 
się za tych, którzy są daleko od zasad De-
kalogu. Modlono się  tłumnie, aby poczuć 
moc Ducha Świętego. 

Trasa  przemarszu  obejmowała  około  2 
kilometrów. Drogą  ludzie  szli  całymi  ro-
dzinami,  z małymi  dziećmi w wózkach  i 
niesionych  na ramionach  rodziców. Były 
też  babki i ich wnukowie. Młodzież into-
nowała  pieśni,  które  potem  podejmował 
tłum.

Końcowym  punktem  Marszu  było 
Sanktuarium  świętej  Rity.  Marsz  został 
zakończony rodzinnym piknikiem i poczę-
stunkiem: napojami i  ciepłymi potrawami.

Uczestnikami były osoby,  którym dro-
gie  są  zasady  istnienia  rodziny  z mamą  i 
tatą  oraz  dziećmi,  wg  przykazań  katolic-
kich i w zgodzie z prawdą naszych przod-
ków i tradycjami rodzinnymi.

Elżbieta Zawalska-Czajka

Krzyk ciszy

Anna Dobrzyński z domu Gąsie-
nica, rodem z Jaworek, autorka wier-
szy i prozy poetyckiej wydała w tym 
roku swój pierwszy tomik. 

Anna,  rocznik  1960,    ukończy-
ła  Technikum  Hodowli  Zwierząt  w 
Nawojowej, pracowała w Zakładach 
Mięsnych  w  Nowym  Sączu  do  lat 
90.  XX wieku,  czyli  do  czasu,  gdy 
placówkę zlikwidowano. Od czasów 
szkolnych  pisała  „do  szuflady”.  W 
1996r.  debiutowała  na  łamach  na-
szego  pisma. Po  latach  przerwy,  od 
2007r. pisze na nowo. 

W życiu wiele przeszła. Podróżowała po świecie, pragnąc od-
naleźć spokój i szczęście. Była we Włoszech, Portugalii, Anglii i 
USA. Odnalazła tam ponownie Boga i otworzyła się na świat.

Tomik jej wierszy i prozy nosi znamienny tytuł „Krzyk ciszy”. 
Wydawnictwo liczy 120 stron, na których znalazło się ok. 80 wier-
szy. Resztę stanowi proza. Zawartość tomiku to, jak sama autorka 
mówi: „opis życia kobiety po  traumatycznych przejściach, która 
pewnego dnia poprzez wiersze i prozę odnajduje swój świat”. 

„Krzyk ciszy” będzie można nabyć w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Poniżej jeden z utworów, który znalazł się w tomiku.

„Słodka Jedynka” w „Jedynce”
(Rozmowa z p. Elżbietą Wiercioch, mamą Pawła chorego na 

cukrzycę typu 1 wspierającą działania Stowarzyszenia „Słodka 
Jedynka”)

- Kiedy stowarzyszenie powstało i czym 
się zajmuje?

Stowarzyszenie  w  obecnej  formie 
powstało  dwa  lata  temu,  natomiast 
idea pomagania osobom zmagającym 
się z chorobą zrodziła się w 2014 r. Z 
pomocy korzysta ok. 7  tysięcy osób. 
Główną  misją  jest  pomoc  dzieciom 
i  młodzieży  chorym  na  cukrzycę  typu 
1  ale  także  ich  rodzicom  i  opiekunom. 
Działalność  Stowarzyszenia  skupia  się  przede 
wszystkim na zapewnieniu dzieciom lepszych warunków do ży-
cia, zabieganiu poprzez różnorakie inicjatywy społeczne do wpro-
wadzania zmian legislacyjnych, mających na celu poprawę egzy-
stencji osób chorych oraz ich rodzin, a także organizowanie akcji 
edukacyjnych  jak  ta  najbliższa,  ponieważ w wielu  przypadkach 
nieświadomość społeczna, lęk oraz brak podstawowej wiedzy na 
temat danej choroby często jest powodem dyskryminacji i odtrą-
cenia tych osób. Konieczne jest zwiększenie świadomości wśród 
społeczeństwa  na  temat  choroby.  Nie  tylko  wśród  osób,  które 
spotkały się z  tą chorobą, ale przede wszystkim wśród pozosta-
łej jego części. Cukrzyca może dotknąć każdego. Im prędzej bę-
dziemy potrafili dostrzec pierwsze symptomy tym większa szansa 
na  uniknięcie  niebezpiecznych  powikłań.  Badania  pokazują,  że 
czworo  na  pięciu  rodziców  miałoby  problemy  z  rozpoznaniem 
choroby. Rzeczywistość bywa bardzo trudna. Rodziny często nie 
stać jest na wykupienie koniecznych do funkcjonowania dziecka 
leków,  bo  pracuje  tylko  jeden  rodzic,  a  drugi musi  czuwać  nad 
monitorowaniem stanu zdrowia dziecka, podawaniu mu leków o 
odpowiedniej  porze  itd. Dziecko,  zwłaszcza małe,  samodzielnie 
nie zważy sobie odpowiedniej porcji posiłku, nie zmierzy pozio-
mu cukru we krwi, nie poda insuliny. Codzienne życie wymaga 
specjalnej diety, nieustannego czuwania nad poziomem cukru.

 - Pani sama jest matką takiego dziecka?
Tak, syn Paweł ma obecnie 10  lat, a choroba została u niego 

wykryta dwa lata temu i radykalnie zmieniła nasze życie. Dołą-
czyliśmy do stowarzyszenia „Słodka    Jedynka”, bo ono pomaga 

Sekunda

Gdybym potrafiła 
na jedną sekundę 
zatrzymać czas.
Uśmiechem powitałabym 
słońce, 
oświecające nasze 
dni,- ukochałabym 
każdego napotkanego 
człowieka- każdemu 
wręczyłabym kwiat róży.
Niestety
ta sekunda już minęła,
minęła i już nie wróci.
Nie powrócą marzenia,

nie powrócą me tchnienia.
Oby następna sekunda 
była piękna, była 
z nami 
była w bólu,
była co dnia
Była słońcem, była
wiatrem, - co owiewa
nasze twarze i przenosi 
przed ołtarze.
By sekundą tą maleńką
były dłonie nasze,
Był smak wzruszenia,
Była łza,
Było jedno oko Boga.

Krzyk ciszy
Anna Dobrzyński
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wszystkim dzieciom chorym na  cukrzycę 
typu pierwszego, a także młodzieży, która 
już  osiągnęła wiek  pełnoletności. Wraz  z 
mężem, staramy się pomagać w jego dzia-
łalności.  O  ile  nam  wiadomo,  na  terenie 
Szczawnicy i w najbliższej okolicy nie ma 
więcej dzieci z orzecznictwem tej choroby, 
a  przynajmniej  –  zgłoszonych  w  szkole. 
Niezbędna  jest  także  wśród  nauczycieli  i 
pracowników  szkoły  podstawowa  wiedza 
o takiej chorobie ucznia, żeby w razie po-
trzeby zauważyć jego nietypowe zachowa-
nie i umieć mu pomóc.

- Jakie objawy mogą świadczyć o tym, 
że dziecko jest chore na cukrzycę typu 
pierwszego?

My nie  od  razu właściwie  zinterpreto-
waliśmy  objawy  świadczące  o  chorobie. 
Nasz syn przechodził  infekcję ucha  i my-
śleliśmy, że jest osłabiony po tej chorobie, 
po  przyjęciu  antybiotyku.  Z  czasem  za-
uważyliśmy natomiast,  że nie ma apetytu 
i  chudnie,  że  bardzo  dużo  pije  i  -  co  za 
tym  idzie  -  bardzo  często  korzysta  z  toa-
lety.  Zaobserwowaliśmy  też  większe  po-
denerwowanie, problemy z nauką oraz ze 
wzrokiem. Poszliśmy do lekarza rodzinne-
go. Wypisał nam skierowanie na badania, 
których wyniki nie pozostawiały złudzeń. 
Święta Bożego Narodzenia spędziliśmy w 
szpitalu i tak to się zaczęło. Najważniejsze, 
że  nie  doszło  do  żadnych  powikłań,  bo 
trzeba wiedzieć, że wysoki poziom cukru 
we  krwi  prowadzi  m.in.  do  uszkodzenia 
nerek, oczu czy mózgu.

 - Jak wygląda dzień dziecka chorego na 
cukrzycę typu 1?

Rano,  kiedy wstanie,  poza  oczywiście 
rutynowymi  czynnościami  dnia  codzien-
nego  mierzymy  poziom  cukru  we  krwi. 
Tę  czynność  powtarzamy  obowiązkowo 
przed każdym posiłkiem, a czasami także 
pomiędzy w zależności od samopoczucia. 
W dalszej kolejności jest podanie insuliny 
szybkodziałającej (zazwyczaj wstrzykiwa-
nej do brzucha)  i  zjedzenie  śniadania. Te 
dwie  czynności  są  ze  sobą  ściśle  powią-
zane,  ponieważ  konieczne  jest  ustalenie 
odpowiedniej dawki insuliny, a ta zaś za-
leży od obfitości posiłku, który jest prze-
liczany wg  specjalnych  proporcji  na  tzw. 
wymienniki  węglowodanowe  (w  skrócie 
WW).  Drugie  śniadanie  i  obiad  syn  za-
zwyczaj  je  w  szkole.  Za  każdym  razem 
kontaktuje się ze mną, aby dokładnie usta-
lić ilość insuliny do podania. Po przyjściu 
ze szkoły Paweł je jeszcze podwieczorek i 
kolację. Zazwyczaj w ciągu dnia jest to 5 
posiłków. Ważne jest, aby były one mniej 
więcej  w  równych  odstępach  czasu,  po-
nieważ  działanie  insuliny  szybkodziała-
jącej  jest ograniczone do ok. 3-4 godzin. 
Poza tym osoby chore raz dziennie muszą 
przyjmować  insulinę  długodziałającą  do 

24  godzin.  W  naszym  przypadku  odby-
wa się to wieczorem. Przed pójściem spać 
dodatkowo sprawdzamy poziom cukru we 
krwi,  aby  mniej  więcej  przewidzieć  jak 
może  zachowywać  się  organizm  nasze-
go  syna.  Niemniej  jednak  rodzice  dzieci 
chorych na cukrzycę nigdy nie przesypia-
ją spokojnie ani jednej nocy. Trzeba mieć 
świadomość tego,  iż cukrzyca typu 1 jest 
chorobą  bardzo  nieprzewidywalną.  W 
ciągu  dnia mogą występować  częste wa-
hania  poziomu  cukru,  od  bardzo  niskich 
w przypadku, których trzeba podać coś na 
dosłodzenie do bardzo wysokich, kiedy to 
stosuje  się  dawkę  korygującą,  obniżającą 
poziom glukozy. Jedne i drugie są bardzo 
niebezpieczne  dla  życia  i  zdrowia. W  tej 
codziennej  terapii  i  kontroli  bardzo  po-
maga  nam  elektroniczny  system  ciągłego 
monitorowania glikemii tzw. CGM. Dzię-
ki niemu mamy systematyczny podgląd na 
to, co się dzieje z naszym synem. Szacuje 
się,  iż dziecko chore na cukrzycę rocznie 
zranione jest świadomie nawet 6000 razy. 
Sposobem  na  ograniczenie  ilości  ukłuć 
jest stosowanie pompy insulinowej, jednak 
jej koszt jest dosyć duży, a lista osób ocze-
kujących na refundację jest długa. Pierw-
szeństwo, co zrozumiałe mają niemowlęta 
i małe dzieci. My w obecnej chwili jeste-
śmy zapisani i czekamy na swoją kolej.

Do  problemów  natury medycznej,  do-
chodzą  często  problemy  psychologiczne. 
Takie  dziecko  jest  często  załamane,  ma 
dosyć takiego życia, buntuje się przeciwko 
rodzicom,  przeciwko  stałemu  podawaniu 
leków, ma poczucie krzywdy, dlaczego go 
to  spotkało. A  tu nie ma  innego wyjścia, 
bo  choroba  jest  nieuleczalna.  Do  końca 
życia trzeba się zmagać z ograniczeniami 
i do nich przyzwyczaić. I stąd takie ważne 
jest orzecznictwo lekarskie i odpowiednia 
ilość  punktów,  by  dziecko  miało  status 
osoby niepełnosprawnej, którą rodzic musi 
się opiekować. Jak dotąd badania wykazu-
ją, iż cukrzyca typu 1 nie jest dziedziczna, 
i należy do chorób autoimmunologicznych 
z  rodziny  autoagresji  tzn.,  że  organizm 
sam siebie atakuje. Może dotknąć każde-
go. Jak na razie jest to choroba nieuleczal-
na.  Statystyki  pokazują,  że  w  ostatnich 
25  latach  zachorowalność  zwiększyła  się 
czterokrotnie. Każdy dzień można powie-
dzieć to nieustanna walka, z której można 
wyjść zwycięsko trzymając się zasad.

- Państwo się nie poddajecie, włącza-
cie się w akcje Stowarzyszenia, by ludzie, 
nawet ci, których choroba nie dotknęła, o 
niej wiedzieli.

Tak,  staramy  się  czynnie  przyczyniać 
do tej działalności. 14 listopada obchodzo-
ny  jest  Światowy Dzień Cukrzycy  i  z  tej 
okazji Stowarzyszenie  „Słodka    Jedynka” 
organizuje w wielu szkołach na terenie ca-
łej Polski, w  tym  także w Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Szczawnicy specjalną akcję 
edukacyjną  dotyczącą  cukrzycy.  Jesteśmy 
bardzo  wdzięczni  Dyrekcji  oraz  gronu 
pedagogicznemu,  za  wyrażenie  zgody  na 
zorganizowanie tego wydarzenia uświada-
miającego  dzieciom  i  młodzieży,  a  także 
rodzicom i nauczycielom, czym jest ogól-
nie cukrzyca, uznana w 2006 r. przez ONZ 
za  pierwszą  niezakaźną  epidemię  współ-
czesnej cywilizacji.

- Co się będzie podczas tej akcji działo 
w szkole?

Będziemy  mieć  specjalne  stoisko,  do 
którego  każde  dziecko,  każdy  rodzic  bę-
dzie mógł podejść i wziąć ulotki informu-
jące  o  chorobie.  Dostępne  będą  również 
inne  materiały  informacyjne  i  upominki. 
Nasza  pani  pielęgniarka  szkolna  będzie 
bezpłatnie  wykonywać  badanie  poziomu 
cukru,  by  sprawdzić,  czy  nie  mamy  pro-
blemu  zdrowotnego.  Być  może  dla  nie-
których  wynik  takiego  pomiaru  stanie 
się  impulsem do  dokładnego  przebadania 
stanu  zdrowia  i  podstawą  do  rozpoczęcia 
leczenia, o ile coś nas zaniepokoi. Chcemy 
podkreślić, że „Słodka  Jedynka” nie zbie-
ra  datków  na  pomoc  konkretnemu  dziec-
ku.  Taką  działalność  prowadzą  fundacje. 
Nasze  Stowarzyszenie  traktuje  problem 
globalnie  i  skupia  się  na  pomocy wszyst-
kim  potrzebującym  i  na  uświadomieniu 
społeczeństwu  wagi  problemu.  Wykorzy-
stywane w tym celu są różnorodne środki 
medialne  m.in.  internet,  radio,  materiały 
reklamowe itp. Ważne jest, aby każdy zdał 
sobie sprawę, iż dbałość o prawidłowo zbi-
lansowane  odżywianie  oraz  promowanie 
zdrowego  trybu  życia  zwłaszcza,  kiedy 
chodzi o nasze dzieci, prowadzi do lepsze-
go samopoczucia, przyczynia  się do osią-
gania przez nie  lepszych wyników czy  to 
w  nauce  czy  też  w  innych  sferach  życia. 
Zdrowe  i  szczęśliwe  dzieci  to  zdrowsze 
kolejne pokolenia i szansa na lepsze jutro. 
Bardzo istotną rolę odgrywają tutaj rodzice 
i  najbliższa  rodzina. W  tych małych  spo-
łecznościach  wszystko  się  zaczyna  i  jest 
impulsem do dalszych działań. Międzyna-
rodowa Federacja Diabetologiczna, ustana-
wiając globalny motyw na  lata 2018-2019 
chce  tym  samym  zwrócić  uwagę  opinii 
społecznej na  rolę  rodziny, która ma bez-
pośredni wpływ na życie chorego. Zwraca 
także uwagę na rolę rodziny, która razem z 
pacjentem “choruje”, wspiera go i zmienia 
styl życia, a hasło “Cukrzyca – w rodzinie 
siła!” jest najlepszym podsumowaniem. 

Wszystkiego będzie można dowiedzieć 
się 14 listopada podczas Światowego Dnia 
Cukrzycy,  w  szczawnickiej  „Jedynce”. 
Serdecznie zapraszamy!

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Alina Lelito
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Życie na biegunach

Obiecuję  sobie,  że 
mimo  braku  czasu  na 
to,  co  ważne,  znajdę 
go  choć  tyci  tyci  na  re-
gularne  pisanie.  Nie 
pamiętam,  żebym  w 
ostatnich  dniach  grzała 
grzbiet  pod  kraciastym 
kocem,  jak  koń  pod 
wełnianą  derką,  sącząc 
ziołową herbatę z cierp-
kim  imbirem. Od kiedy 
pracuję  w  Zakopanem 
tygodnie lecą jak liście z 
drzew, wieczorów nie starcza na czytanie, poranki za krótkie na 
ćwiczenie psa z głową w dół. Psy też niedopieszczone, stęsknione, 
pobudzone  czekają,  bo  coś  czują,  tylko  nie wiedzą  jeszcze,  co, 
jak, i gdzie.

Tymczasem do nowego domu wkrada się pierwsze życie. Su-
fit nabiera kolorków, ściany się burzą od zmian. Pokoje marzną 
w przeciągu, wiatrołap  łyka świeży  tlen.  Już oczami wyobraźni 
ubieram drewniane wnętrze, na allegro i wśród ludzi szukam szaf, 
krzeseł,    naftowych  lamp. Chylę  czoła,  by  nie  uderzyć w  niski 
strop,  dłonią  chwytam  mosiężną  klamkę  i  wdycham  stuletnią 
woń. Widzę się w tętniącej nowością kuchni, myślami wybiegam 
w szczęśliwą dal. Już lustro paruje w łazience, Dejzi wyje do księ-
życa, kiedy  leżę w przykrótkiej wannie  z widokiem na  falującą 
linię horyzontu.

Za drewnianą przybudówką pagórkowaty teren lekko zmienia 
swój  dawny  kształt.  To  tam  będzie  psie  szaleństwo,  to  tam  za-
mieszkają wszystkie  z moich  czy naszych najukochańszych  łap. 
Po miesiącach tułaczki i oceanach gorzkich łez świat wokół mnie 
wydaje się nieprawdopodobnie realny i piękny. Co najmniej jakby 
wreszcie opadły tumany kurzu i szara mgła. Niepewnie stąpam po 
nowym gruncie, bo przecież tak dawno ze szczęściem nie byłam 
za pan brat. Czas je na nowo oswoić, nadać mu jakieś imię, wziąć 
na  długi  spacer,  na  kawę,  zanim  znów mu  się  zaufa  na  dobre  i 
uwierzy, że to nie żart.

We wsi, w której zamieszkam, panuje sielski spokój, są ludzie 
mili i serdeczni, jest łąka z pasikonikami, które grają na smycz-
kach z traw. Jest sklep jeden czy dwa, są tartaki na co drugim rogu, 
jest inaczej niż w Jaworkach, są łąki u stóp domowego ogródka, są 
zające, lisy, sarenki, jest gęsty jak nutella las.

Kasia Kołodziejska

PO PRZERWIE WAKACYJNEJ 
– ŁAPIEMY  WIATR  W  ŻAGLE

Ledwo  przebrzmiały  fanfary  inaugurujące 
nowy  rok  akademicki    naszego,    Pienińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a my  już  łapie-
my wiatr w żagle. Z tym wiatrem  to różnie bywa, 
stąd  rejs  naszej  żaglówki  z  napisem  „PUTW” 

bywa czasem zagrożony… Jest w nas jednak coś takiego, że łatwo 
się nie poddajemy i udaje nam się z pomocą Bożą i ludzką prze-
zwyciężyć  trudności.

W  roku  akademickim 2019/20    kontynuujemy zajęcia  rucho-
we  na basenie i w sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu 
(nordic walking), zajęcia komputerowe, kurs języka angielskiego, 
rękodzieło  –  witraże.  Nasz  chór  uniwersytecki  systematycznie 
doskonali  swoje umiejętności wokalne  i wzbogaca  repertuar. W 
październiku oprócz wykładu z literatury i botaniki, które wygło-
sili wspaniali naukowcy, mentorzy, erudyci -  profesorowie Anna 
Mlekodaj i Ludwik Frey, uczestniczyliśmy w warsztatach kosme-
tyczno – pielęgnacyjnych  i psychologicznych  (czyli było coś dla 
ciała i dla ducha).

A co w listopadzie? Już w pierwszym tygodniu mnóstwo atrak-
cji. Poza systematycznymi zajęciami oferujemy  spotkanie z Masz-
talskim  w  ramach 
śm iechoterapi i , 
wyjazd  do Krako-
wa  na  VI  Forum 
Seniora,  wykład 
„Sekretne  życie 
pszczół”  i  pchli 
targ, z którego do-
chód pozwala  roz-
szerzyć  wachlarz 
zajęć  oraz  czasa-
mi  „utrzymać  się 
na  powierzchni”. 
Sporo  propozycji?  
A  więc  ….”Ża-
gle  w  górę!  Niech 
nam sprzyja dobry 
wiatr!”

B.N.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Polska cała

Krótki spacer po Bydgoszczy 

W  ubiegłym  miesiącu  upłynęło  40  lat  odkąd 
wyemigrowałam  z  Polski.  Teraz  przyjeżdżam  tu 

często,  i  choć większość  czasu  spędzam w Szczawnicy,  to  za-
wsze staram się trochę zwiedzać nasz piękny kraj. We wrześniu, 
podczas mojego pobytu na Kujawach, a byłam tu pierwszy raz w 
życiu, miałam okazję odwiedzić miasto Bydgoszcz. Wybrałam 
się tam wraz z cała grupą biorąca udział w dorocznym zjeździe 
artystów i miłośników sztuki, o którym pisałam w poprzednim 
numerze. Nie sposób jest w jeden dzień zwiedzić za wiele, ale 
udało  się  nam  zobaczyć  najciekawsze  i  najpiękniejsze  zakątki 
tego miasta,  zatem opiszę  to,  co najbardziej podobało mi  się  i 
zostało w mojej pamięci.  

Bydgoszcz  to  miasto  powiatowe,  największe  miasto  woje-
wództwa  kujawsko-pomorskiego,  jest  jednym  z  największych 
miast  w  Polsce,  na  ósmym  miejscu  pod  względem  zaludnie-
nia, ma około 400 tysięcy mieszkańców. Położone jest nad rze-
ką Brdą i Kanałem Bydgoskim, a od wschodu graniczy z Wisłą. 
Jego najpiękniejszym zakątkiem jest Wyspa Młyńska, położona 
w obrębie staromiejskim, między rzeką Brdą i jej odnogą Mły-
nówką. Ma ona około 6,5 hektara powierzchni. Niektórzy nazy-
wają tą wyspę sercem Bydgoszczy. Jest tu bardzo dużo zieleni, 
jest  tu  park  z  zadrzewionymi  alejami,  dużo  trawników,  plaża 
usypana piaskiem przywożonym z Kołobrzegu, oraz malowni-
cze kaskady tzw. Międzywodzia i jest to ulubione miejsce odpo-
czynku dla mieszkańców miasta. 

Wyspa Młyńska zwana była dawniej Wyspą Królewską. Znaj-
dują  się  tu  stare młyny,  spichrze,  oraz magazyny zbożowe pa-
miętające czasy średniowiecza. W latach 1594 r. do 1688 r. na 
wyspie  funkcjonowała mennica,  która  zasłynęła  z wybitych  tu 
dukatów Zygmunta III Wazy o nominale 100, być może najwięk-
szych złotych monet w historii Europy. Stare, zabytkowe budyn-
ki porozrzucane po  całej wyspie nadaja  jej  historycznego cha-
rakteru. W dawnych spichrzach i młynach mają obecnie siedzibę 
bydgoskie  muzea.  W  kamienicy  z  przełomu  XVIII  i  XIX  w. 
mieści  się Europejskie Centrum Pieniądza z wystawą dotyczą-
cą mennicy bydgoskiej oraz pieniądza w Europie. We wnętrzu 
dawnego Czerwonego Spichrza  zajmuje Galeria  Sztuki Nowo-
czesnej. Dawny dom młynarza służy dziś jako centrum informa-
cyjne, a w centralnej części Wyspy mieści się tzw. Dom Leona 
Wyczółkowskiego, muzeum  poświęcone wyłącznie dorobkowi 
tego artysty. 

Leon Wyczółkowski to polski malarz, grafik i rysownik, ży-
jący w latach 1852–1936, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. 
Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. W ostatnich 
latach  swego  życia  związany  był  z  Bydgoszczą. W  zamian  za 
dary jakie przekazał Muzeum Wielkopolskiemu, otrzymał dwo-
rek w Gościeradzu pod Bydgoszczą. Po śmierci artysty, którego 
grób znajduje się we Wtelnie koło Bydgoszczy, jego żona Fran-
ciszka,  przekazała  miastu  ponad  400  prac,  szkicowniki  oraz 
pamiątki  osobiste  i wyposażenie pracowni.   Prace Leona Wy-
czółkowskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w War-
szawie i w Krakowie, ale to Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy 
posiada największą kolekcję jego dzieł, w salach wystawowych 
oraz archiwach zgromadzono tu około 700 jego prac; w tym pra-
ce olejne, pastele, akwarele, tempery, tusze, rysunki oraz liczne 
grafiki. Muzeum na Wyspie Młyńskiej mieści się w budynku o 

dwóch kondygnacjach, na każdym piętrze znajdują się po dwie 
sale wystawowe. Prace prezentowane są tematycznie; np. w tzw. 
„salonie niebieskim” oglądać można portrety, w tym kilka por-
tretów własnych, widoki miast oraz motywy górskie, natomiast 
w  „salonie  zielonym”  znajdują  się  głównie  prace  powstałe  na 
Ukrainie, związane z pracą i życiem ludu, to te prace przedsta-
wiające ludzi pracujących w polu, orkę czy kopanie buraków są 
najbardziej  znane  i  charakterystyczne  dla  tego  artysty.    Prace 

Wyczółkowskiego można oglądać także spacerując po Bydgosz-
czy, gdyż na ulicach miasta umieszczone są tablice, przedstawia-
jące reprodukcje wybranych 10 dzieł artysty, wraz z ich opisami. 

Spacerując po Wyspie Młyńskiej oraz okolicy Starego Ryn-
ku,  zwróciłam uwagę na oryginalne  rzeźby. Na Wyspie Młyń-
skiej znajduje się postument z globem ziemskim, upamiętniają-
cy 18. południk, który przebiega przez Bydgoszcz, a  jego linia 
na  Starym Rynku  zaznaczona  jest  na  złoto. W  pobliżu mostu 
im.  Jerzego  Sulimy-Kamińskiego  nad  rzeką  Brdą  zawieszona 
jest  bardzo  oryginalna  rzeźba  balansująca,  autorstwa  Jerzego 
Kędziory,  nazwana  „Przechodzący  przez  rzekę”,  odsłonięta  1 
maja 2004  roku,  z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Przedstawia  ona młodego mężczyznę  z  przepaską  na  biodrach 
przechodzącego po linie rozpiętej nad rzeką, w prawej ręce trzy-
ma żerdź, a w lewej strzałę, na prawym ramieniu niesie on rzym-
skie sandały. Podobne sandały ma także posąg Łuczniczki, która 
jest  również  jednym z  symboli Bydgoszczy. Ponoć mężczyzna 
„Przechodzący  przez  rzekę”  to  adorator  pięknej  „Łuczniczki”, 
który przenosi przez Brdę strzałę wypuszczoną przez tą piękną 
dziewczynę  na  drugi  brzeg  rzeki.  Pomimo  że  rzeźba mężczy-
zny waży 50 kilogramów i ma 2,2 metra wysokości, utrzymuje 
ona pozycję pionową, środek jej masy znajduje się w centralnym 
miejscu 100 metrowej liny, na której wisi. „Przechodzący przez 
rzekę” jest uznawany za jeden z najbardziej udanych przykładów 
nowoczesnej rzeźby w Bydgoszczy.

Po  drugiej  stronie  mostu  Jerzego  Sulimy  -  Kamińskiego, 
schodząc  na  nadrzeczne  bulwary  Brdy,  zauważyłam  rzeźbę 
„Flisaka”. Zamyśliłam się, wspominając  flisaków znad Dunaj-
ca. W rzeczywistości,  rzeźba  ta nawiązuje do  flisaków, którzy 
spławiali na tratwach drewno, a przedstawia postać kartografa i 
inżyniera Ferenca Flórián Csáky, Większość zachowanych map 
XVIII-wiecznej  Rzeczypospolitej  jest  jego  dziełem.  Autorem 
tego pomnika jest lokalny artysta Michał Kubiak.

Choć mój  pobyt w Bydgoszczy,  był  krótki,  to  cieszę  się  że 
odwiedziłam  to miasto,  a  teraz  będę  planować  co  zwiedzić w 
Polsce w następnym roku. 
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże

Giant’s Causeway – Grobla Olbrzyma 
jeden ze skarbów Irlandii Północnej

To jeden ze skarbów natury jakimi może poszczycić się Irlan-
dia  Północna.  Znajduje  się  na  Liście  Światowego  Dziedzictwa 
UNESCO od 1986 roku. To wyjątkowe miejsce tworzą kolumny 
skał bazaltowych, powstałe po wybuchu wulkanu. Na terenie Gro-
bli Olbrzyma znajduje się ich około 40 tysięcy.

 A dlaczego właściwie jest to Grobla Olbrzyma? Legenda głosi, 
że  jest ona dziełem właśnie  irlandzkiego olbrzyma, który został 
wyzwany na pojedynek  przez szkockiego olbrzyma. Aby dostać 
się do Szkocji  i nie mocząc się w oceanie, wybudował on grob-
lę i dzięki niej mógł przedostać się na teren przeciwnika „ o su-
chej nitce”. Gdy jednak zobaczył swojego rywala, przeraził się on 
jego wielkością i wrócił z powrotem do siebie. Tam wymyślił, że 
przebierze się za dziecko. Gdy szkocki olbrzym przyszedł za nim 
do Irlandii przeraził się  jeszcze bardziej  jak  tylko zobaczył owe 
dziecko.  Jak wielki byłby zatem dorosły olbrzym,  skoro  ten  już 
jest tak wielki? Postanowił więc uciec szybko do Szkocji, rąbiąc 
za sobą groblę, aby irlandzki potwór nie mógł za nim przybiec. 

Historia ciekawa, tym bardziej, że po stronie szkockiej na Wy-
spie Staffa znajduje się grota Fignal’s Cave, o takiej samej struk-
turze skalnej…

Tym razem pogoda nam nie sprzyja i jest dość pochmurnie i za-
razem trochę deszczowo. Naszego kampera parkujemy przy dro-

dze niedaleko atrakcji, jak wiele innych aut i zmierzamy ścieżką w 
stronę grobli. Do pokonania mamy spory kawałek schodów w dół, 
gdyż znajdujemy się na klifie a skały położone są  tuż pod nim. 
Część  turystów podąża za nami,  inni  idą w stronę Visitor Cen-
tre. Tam dostępny jest autokar, który podwozi bezpośrednio pod 
atrakcję.  Przechodząc  przez  centrum  turystyczne  trzeba wnieść 
jednak opłatę. 

Zachwyceni idealnym kształtem skał nie możemy się nadziwić 
jak dokładna potrafi być matka natura!

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

Pejzaże i kwiaty 
Anny Malinowskiej

W  październiku  w  Małej  Galerii  kawiarni 
Eglander  Caffe  w  Szczawnicy  podziwiać  można  było  wystawę 
prac  Anny  Malinowskiej.  Artystka  jest  prezesem  Pienińskiego 
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Rodem  z Lublina,  od wielu  lat mieszka  i  tworzy w Szczaw-
nicy.  Jest  absolwentką  filologii  polskiej Wydziału Nauk Huma-
nistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W zakresie 
malarstwa kształciła się pod kierunkiem znanego lubelskiego ar-
tysty Zygmunta Bartkiewicza. Uprawia malarstwo olejne. W swo-
ich pracach często stosuje technikę impastu, nakładając wypukłe 

warstwy  farby  na  powierzchnię  obrazu  za  pomocą  szpachli. W 
kręgu jej zainteresowań pozostają kwiaty, zwłaszcza te zebrane w 
barwne bukiety i zdobiące wazony, martwe natury, portrety oraz 
pejzaże. 

Na październikowej ekspozycji nie mogło zabraknąć barwnych 
kwiatów, pojawiło się także dużo pejzaży architektonicznych  - za-
budowy uzdrowiskowej oraz sielskiej, a także przepiękne górskie 
krajobrazy. Po raz pierwszy artystka pokazała także swoje obrazy 
olejne malowane nie tylko szpachlą, ale i pędzlem. Jej prace cha-
rakteryzują  się  świetną kompozycją, umiejętnością przedstawie-
nia  ciekawych  szczegółów,  stonowaną  kolorystyką  i wyczuciem 
formy.

Na wernisaż wystawy Anny Malinowskiej  do  Eglander Caf-
fe przybyli członkowie TPSP, sympatycy jej talentu oraz rodzina. 
Było dużo gratulacji i szczerych życzeń na dalszą drogę twórczą.

A.L.fot. Anna Niezgoda

fot. Anna Niezgoda
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Z notatnika botanika
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Dobry, zły, brzydki
Pod takim tytułem wyświe-

tlano  włosko-hiszpański  spa-
ghetti western z 1966 r. w re-
żyserii Sergia Leone. Film ma 
trzech bohaterów określanych 

tytułowymi przymiotnikami, natomiast kolejny 
odcinek  naszego  serialu  „Z  notatnika  botani-
ka”, ma  tylko  jednego bohatera. W zależności 
od  sytuacji może  on  być  albo  dobry  albo  zły,  
jednak trudno powiedzieć czy jest brzydki (czy 
ładny), bowiem  -  jak wiadomo  - o gustach  się 
nie dyskutuje.

Bohaterem tej opowieści jest jeden z gatun-
ków  traw  (Poaceae, Gramineae),  perz właści-
wy  (Elymus repens),  którego  naukowa  nazwa 
zmieniała  się  kilka  razy.  Najpierw  zaklasy-
fikowano  go  do  rodzaju  Triticum  (pszenica)  i 
zwał  się Triticum repens (nazwa nadana przez 
„samego” Karola Linneusza 1707-1778). Potem 
został przeniesiony przez  francuskiego botani-
ka Palisot de Beauvois  (1752-1820) do  rodzaju 
Agropyron, ale w użyciu pozostaje jeszcze inna nazwa dla tej ro-
śliny, mianowicie Elytrigia.  Jednakże we współczesnej  polskiej 
literaturze  botanicznej  przyjęto  nazwę Elymus repens,  traktując 
pozostałe jako synonimy. Okazuje się  że w naszym kraju perz ma 
także wiele  lokalnych,  ludowych  nazw,  jak:  biały  perz,  pyrnik, 
psia  pasza,  korzenica,  osecz,  rolnica,  trawa  aptekarska,  psi  ząb, 
także manna ogrodowa. 

Występuje w Europie i Azji, na obszarach o klimacie kontynen-
talnym i subkontynentalnym. W Polsce to gatunek bardzo pospo-
lity, na niżu i w niższych położeniach górskich. Masowo zarasta 
ugory  i  nieużytki  rolne,  ale wchodzi  też na  siedliska naturalne, 
np. w zarośla albo na obrzeża lasów. Rośnie na wszystkich typach 
gleb, rzadziej na piaszczystych, ponieważ preferuje gleby ciężkie 
i żyzne.

Również  w  Pieninach  jest  pospolity,  dochodząc  do  600  m 
n.p.m.;  wyżej  mniej  częsty.  Spotyka  sie  go  głównie  na  polach 
uprawnych,  poboczach  dróg,  na  skarpach,  ale  także  na    śródle-
śnych łąkach. Co ciekawe, w XIX-wiecznej literaturze botanicznej 
z tego terenu był, co prawda, podawany, ale nie nazbyt często.

Powiedzmy teraz dlaczego określiliśmy perz antropomorfizu-
jącym słowem „zły”. Otóż, wszyscy posiadający ogródki lub bodaj 
skrawek pola wiedzą, jak niezwykle żywotną rośliną jest ta roz-
łogowa trawa. Rozrasta się bardzo bujnie i może dorastać do 150 
cm, a poszczególne osobniki, które wyrastają z jednego rozłogu 
wykształcają niekiedy do 50 pędów kłosonośnych. Dzieje się tak 
dlatego, że rozwinięte rozłogi ciągle przyrastają, a ich końce ob-
umierają. Gdy do tego z rozłogów zaczną wyrastać liście i pędy, 
wydaje  się,  że  roślin  jest więcej niż w  rzeczywistości. W upra-

wach rolniczych, w ogrodach, a niekiedy w uprawach leśnych perz 
jest  traktowany jako uciążliwy chwast, najbardziej konkurencyj-
ny dla roślin uprawnych i stanowi w Polsce zagrożenie dla blisko 
80% gruntów ornych. W sezonie wegetacyjnym na powierzchni 

1 ha może wytworzyć nawet do 42 ton świeżej 
masy! Dzieje  sie  tak m.in.  dlatego,  że wpraw-
dzie rozsiewa się przez ziarniaki, ale jedna rośli-
na produkuje ich stosunkowo niewiele (do 100), 
a do tego kiełkują one wiosną z głębokości nie 
większej niż 5 cm. Jednakże głównie rozmnaża 
się poprzez rozrost podziemnych rozłogów. Roz-
przestrzeniają  się  one  w  górnej,  mniej  więcej 
20-centymetrowej warstwie gleby, a jeśli nawet 
zostaną pocięte podczas prac agrotechnicznych, 
na  zaledwie  2-3-centymetrowe  fragmenty,  to 
wystarczy, aby się bujnie rozmnażał. Do „złych” 
cech perzu dodajmy i to, że roślina jest odporna 
na mróz sięgający do -40OC, dobrze znosi nawet 
6 tygodniowe zalewy i suszę (na szczęście, roz-
łogi wyciągnięte na powierzchnię dość  szybko 
zamierają) oraz  -  jak wykazano  - kłącza  żywe 
i martwe wytwarzają substancje chemiczne ha-
mujące wzrost pszenicy i żyta. Jak go zwalczać? 
Jedną z metod nie chemicznego zwalczania, jest 
ugorowanie zaperzonych pól, głębokie przyory-

wanie rozłogów lub ich wyrywanie i zasuszanie.
Ale  -  jak wspomniano  -  perz może  być  także  „dobry”!  Jako 

odporny na deptanie,  jest  cenną  trawą przeciwerozyjną  i  nadaje 
się do zadarniania skarp, zboczy, jak też do zakładania trawników 
użytkowych. Ponadto ze względu na korzystny skład chemiczny 
i walory smakowe  jest cenioną  trawą pastewną, chętnie zjadaną 
zwłaszcza przez konie. Używany również przez ludzi. O jego wy-
korzystaniu  jako  pokarmu  pisał  już Teofrast  z  Erezu  (IV/III w. 
przed Chr.)!  Przede wszystkim  jednak  to ważna  roślina  leczni-
cza. Surowcem jest kłącze, które ma działanie moczopędne, prze-
ciwbakteryjne,  przeciwgorączkowe,  odtruwające,  także  obniża 
poziom cholesterolu i tłuszczów we krwi, uszczelnia i wzmacnia 
naczynia  krwionośne,  uelastycznia  tkankę  łączną  i  przyspiesza 
gojenie  ran. Stosowany  jest wewnętrznie,  jako napary  i odwary, 
a  zewnętrznie  w  postaci  okładów  z  wyciągów wodnych  np.  na 
schorzenia  skórne oraz  żylaki odbytu. Świeżymi kłosami perzu 
okładano niekiedy miejsca po ukąszeniu przez żmiję. Nie darmo 
w dawnych czasach, w Chinach, rannym żołnierzom robiono po-
słania z perzu. Perz ma również zastosowanie w kuchni, jako na-
miastka kawy, do produkcji piwa, jako składnik mieszanek zioło-
wych lub dodatek do potraw z kaszy. Jak widać lista dobrych cech 
tej rośliny jest dość długa.

A co z trzecim określeniem perzu - „brzydki”? Cóż, z powodu 
jego złych właściwości można uznać, że jest „be” - czyli brzydki. 
Ale z wyglądu prezentuje się całkiem nieźle - wysoki, gładki, z 
okazałym, spłaszczonym kłosem. Jak to trawy! Cechuje go subtel-
ne, ukryte piękno. Poza tym, może warto uczyć się od perzu... nie-
ugiętości, aby móc powtórzyć za Janem I. Sztaudyngerem: „Nie 
daje się perz/ ja też”.  
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