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We wtorek, 3 marca br., na stoku 
Areny Narciarskiej w Jawor-
kach rozegrano organizowa-

ne pod patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgody 
„Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Sportowe-
go Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim”.

Organizatorami mistrzostw było Powia-
towe Centrum Kultury w Nowym Targu, 
Arena Narciarska Jaworki-Homole oraz 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

Na starcie stanęło ponad 72 zawodni-
ków, którzy rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych.

Zwycięzcy od I do VI miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast 
laureaci zajmujący lokaty od I do III otrzy-
mali dodatkowo okolicznościowe statuetki. 
Nagrody zwycięzcom wręczył Burmistrz - 
Pan Grzegorz Niezgoda oraz Pan Lucjan 
Malinowski. Zawody prowadziła Pani Ja-
dwiga Piotrowska. W składzie jury: Pan 
Lucja Malinowski – Sędzia, Pan Ryszard 
Barnaś – Asystent Sędziego oraz Pani Ja-
dwiga Piotrowska.

Wyniki:
 

Grupa I Chłopcy
I miejsce – Michał Niegłos
II miejsce – Bartosz Nosal
III miejsce – Tomasz Szczepaniak

Grupa I Dziewczęta
I miejsce – Samanta Sułek
II miejsce – Aniela Ziemianek
III miejsce – Nikola Dyda

Grupa II Chłopcy
I miejsce – Błażej Plewa
II miejsce – Mateusz Szczepaniak
III miejsce – Maksymilian Plewa

Grupa II Dziewczęta
I miejsce – Paulina Słowik
II miejsce – Oliwia Sułek
III miejsce – Ewa Bochnak

Grupa III Chłopcy
I miejsce – Paweł Poremba
II miejsce –Paweł Symela
III miejsce – Szczepan Hebda

Grupa III Dziewczęta
I miejsce – Anna Madeja
II miejsce – Aleksandra Macanowicz
III miejsce - Klara Kołodziejska

Najlepsza Zawodniczka
Paulina Słowik

Najlepszy Zawodnik
Błażej Plewa

Gratulujemy!
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Zarząd  SGURP zwrócił się z pismem do pana 
Mateusza Morawieckiego o podjęcie pilnych prac 
związanych ze złagodzeniem w uzdrowiskach nega-
tywnych skutków finansowo -gospodarczych wywo-
łanych efektem koronawirusa.

-jak poniżej-

Uzdrowiska po prostu zamarły.  
Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było!

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP zaapelował 
do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów o podjęcie 
pilnych prac związanych ze złagodzeniem w uzdrowiskach nega-
tywnych skutków finansowo-gospodarczych wywołanych efek-
tem koronawirusa. 

Uzdrowiska to w zdecydowanej większości  miejscowości,  
które funkcjonują wyłącznie w oparciu o lecznictwo uzdrowisko-
we i szeroko rozumianą turystykę. Jest oczywiste, że wszelka inna 
aktywność gospodarcza jest ściśle powiązana z głównymi funk-
cjami uzdrowiska i stanowi ich uzupełnienie. Jest to gastronomia, 
transport, różnego rodzaju usługi, handel, kosmetologia, fryzjer-
stwo, usługi typu spa i wellness itp. realizowane przez mikro oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy te bez działalności pod-
stawowej (lecznictwo i turystyka) praktycznie przestają funkcjo-
nować z dnia na dzień. Oznacza to, że kiedy zamiera działalność 
podstawowa,  zamiera także działalność gospodarcza w całym 
uzdrowisku. 

W 45 uzdrowiskach pracuje ok. 17, 5 tys. osób, a w otoczeniu 
uzdrowiskowym (turystyka, handel, usługi itd.) pracuje ok. 80 tys. 
osób.  

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują 
narastające kłopoty lokalnych firm związane z kosztami pono-
szonymi z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności, w tym 
kosztami osób zatrudnionych w nich na etatach i utrzymaniem 
obiektów. Wielkie problemy finansowe dotykają osób  zatrudnio-
nych na umowach śmieciowych oraz ich rodzin, a także jedno-
osobowych firm działających na rynku, zwłaszcza w usługach i 
branżach objętych największymi ograniczeniami wynikającymi z 
wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Obawiamy się 
także o dalszy los dużych obiektów sanatoryjnych, hoteli, pen-
sjonatów i innych obiektów turystycznych i lokali gastronomicz-
nych,  gdzie z mozołem tworzono specjalistyczna bazę osobową 
(lekarze, pielęgniarki, dietetycy, personel kuchni, administracji), 
lokalową  i sprzętową.

Uzdrowiska po prostu zamarły i trzeba znaleźć sposób jak im 
pomóc, bo za chwilę w bardzo trudnej sytuacji postawione także 
zostaną gminy uzdrowiskowe, których dochody podatkowe gwał-
townie się skurczą. 

Środowisko samorządowe z aprobatą przyjęło pierwsze pro-
pozycje pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Jednakże 
zwracamy uwagę, że w przypadku uzdrowisk te działania będą 
absolutnie niewystarczające. W innych gminach, ten problem bę-
dzie dotyczył niektórych branż i form działalności, natomiast w 
uzdrowiskach dotyczy on praktycznie wszystkiego, bo wszystko 
jest związane z uzdrowiskiem. Tu niestety nastąpiła kumulacja 
wszystkich negatywnych zdarzeń,  jakie mają miejsce w naszej 
gospodarce w dobie pandemii koronawirusa.

Źródło: SGU RP http://sgurp.pl/

#ZOSTAŃWDOMU, 
WNIOSEK CEIDG ONLINE

Mając na względzie konieczność zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa COVID-19, od dnia 25 marca br. (środa) na 
terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej  obowiązuje ograniczenie 
przemieszczania się poza wyjątkowymi sytuacjami, w związku z 
powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomi-
na, że wszystkie sprawy w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) można załatwić przez 
Internet. 

Konto w CEIDG założyć można przy użyciu darmowego Profi-
lu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

WAŻNE!
Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko 

uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości 
elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je kli-
kając w link, który wysłany zostanie na podany, przy rejestracji, 
adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk „podpisz i 
wyślij wniosek”). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru, które wysłane zostanie mailem.

Złożenie wniosku w kilku prostych krokach:
1. załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz
2. załóż konto w CEIDG
3. aktywuj konto (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej 

skrzynce pocztowej)
4. zaloguj się
5. przygotuj wniosek
6. podpisz i wyślij wniosek

UWAGA!
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż wszyst-

kie wydrukowane i uzupełnione na właściwych formula-
rzach wnioski (druk CEIDG-1) w zakresie spraw związanych  
z działalnością gospodarczą, składane do skrzynki poczto-
wej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby  Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica, zostaną zrealizowane  
w późniejszym terminie. Powodem zmian jest brak możliwości 
potwierdzenia tożsamości składającego wniosek do CEIDG – 
obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Ponadto przypominamy, iż zgłoszenie zmiany, zawieszenia, 
wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospo-
darczej, przedsiębiorca może dokonać w dowolnym terminie (na-
wet z datą wsteczną) tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczy-
wistym stanem rzeczy.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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WYPALANIE   TRAW   ZABIJA!
LUDZI - ZWIERZĘTA - ŚRODOWISKO

NIE WYPALAJ 
– NIE ZABIJAJ

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody art. 131, za-
bronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków oraz 
traw na skarpach kolejowych i przydrożnych rowach.

Spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest zabro-
nione. W myśl art. 191 Ustawy o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012 r.,  ten, kto wbrew zakazowi określonemu 

w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega 
karze aresztu lub grzywny.

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w 
ogródku lub na działce, może zostać ukarana manda-
tem w wysokości 

do 500 zł.

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego  w związku 
z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 

dla bezpośredniej obsługi klienta

Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy informuje, że w związ-
ku z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica dla bezpo-
średniej obsługi klienta załatwia tylko sprawy pilne np. rejestra-
cja zgonu w terminach uzgodnionych telefonicznie pod nr telefonu 
18 2622203 wew. 27 lub 23.

Informacja dotycząca rejestracji zgonu
W sprawie rejestracji zgonu prosimy o przygotowanie nastę-

pujących dokumentów:

1. karta zgonu wypełniona przez lekarza stwierdzającego zgon,
2. dowód osobisty osoby zmarłej,
3. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
4. informacje dodatkowe nie wynikające z dowodu osobistego, 

a w przypadku zgłoszenia zgonu przez pełnomocnika (np. zakład 
pogrzebowy) upoważnienie (druk upoważnienia/ informacji w za-
łączeniu).

Powyższe dokumenty należy włożyć do koperty w celu prze-
kazania urządnikowi.

Pod wyżej wymienionymi numerami pracownicy USC będą 
udzielać informacji i porad odnośnie realizacji spraw obywateli w 
okresie ograniczenia bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego. Ograniczenia w dostępie do świadczonych usług są 
podejmowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mie-
szańców, aby powstrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 Prosimy również kontaktować się z nami za pośrednictwem 
e-maila usc@szczawnica.pl

Informacja dotycząca ślubów cywilnych
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy informuje, że zaplano-

wane śluby nadal będą odbywały się w terminach wcześniej za-
planowanych.

Niemniej jednak w związku z zaistniałą sytuacją i warunkami 
lokalowymi, apelujemy o ograniczenie liczby zaproszonych gości 
na ceremonię zawarcia związku małżeńskiego do  4 osób.

Z kolei osoby zainteresowane rezygnacją z terminu ślubu lub 
zmianą terminu ślubu, proszone są o złożenie pisemnej prośby 
do Urzędu Stanu Cywilnego w Szczawnicy odpowiednio: poprzez 
ePUAP, e-mail usc@szczawnica.pl lub wrzucając taką prośbę do 
skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do Urzę-
du od ul. Świętego Krzyża.

Formalności związane z nowo planowanymi uroczystościami 
będą załatwiane w późniejszym terminie. Na chwilę obecnę nie 
planujemy i nie rezerwujemy terminów ślubów cywilnych.

Składanie wniosków o wydanie 
dowodu osobistego

W związku z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski 
o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie 
elektronicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało wideo-poradnik jak 
skorzystać z e-usługi składania wniosku o wydanie dowodu 
osobistego:

https://www.youtube.com/watch?v=dGJWUFxUSSE
Adresy e-usług do składania wniosków o wydanie dowodu oso-

bistego:
- dla osoby dorosłej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-do-

wod-osobisty
- dla dziecka lub podopiecznego: https://www.gov.pl/web/gov/

uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego
Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z wymo-

gami dotyczącymi zdjęć do dowodu osobistego: https://www.gov.
pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez In-
ternet konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowa-
nego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego.

Instrukcja zdalnego zakładania profilu zaufanego dostępna 
jest w poradniku Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.youtu-
be.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU
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Miêdzy nami, gó ra la mi...8 marca zorganizowaliśmy wyjazd do Kalwarii Zebrzydow-
skiej na Drogę Krzyżową. Był to piękny dzień, nie tylko ze wzglę-
du na pogodę, ale przede wszystkim ze względu na niepowtarzal-
ny charakter tej uroczystości.  Licznie uczestniczący członkowie, 
mieszkańcy Szczawnicy i goście w zadumie i skupieniu przeszli 
Drogę Krzyżową i modlili się w czasie Mszy Świętej. 

W tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie życzymy przede 
wszystkim dużo zdrowia. Łączmy się duchowo i modlitewnie, aby 
świat pokonał szalejącą pandemię.  

 Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzymy mieszkańcom i 
gościom Szczawnicy zdrowych i spokojnych Świąt. Niech Zmar-
twychwstały Jezus zsyła Wam łaski i wnosi radość do Waszego 
rodzinnego życia. 

Wszystkim kwietniowym Solenizantom i Jubilatom życzy-
my zdrowia i nadziei, która przyniesie wiele słońca, a z nim 
szczęście i wiele optymizmu.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Z przykrością informujemy,  że ze 
względu na epidemię koronawirusa, nie 
będziemy w tym roku organizować tra-
dycyjnego weekendu majowego. Mamy 
nadzieję, że planowane wydarzenia Lata 

Pienińskiego odbędą się bez zakłóceń.
   Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i … 

do spotkania na wspólnych zabawach w bezpieczniej-
szym czasie.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy

Na czas pandemii coronawirusa wspomnienie 
epidemii cholery z 1855 r. Józef Szalay, tak zrela-
cjonował tamten czas:

Spomniałem, że lato tego roku 1855 będąc piękne i pogod-
ne, rokowało dla Szczawnicy pomyślny czas kąpielowy, co się 
też urzeczywistniać poczęło albowiem już w pierwszej połowie 
lipca zgromadziło się 150 partyi gości. Ale niestety w tem sa-
mym czasie grasująca już od kilku tygodni w kraju nieszczęsna 
cholera i rozszerzająca się coraz więcej przez liczne pochody 
wojska, także w Szczawnicy zjawiać się poczęła. Zwlekli tę za-
razę Żydzi, uciekając do Szczawnicy przed wybuchłą zarazą w 
Tarnowie. I tak w Szczawnicy zapadła na nią najpierw we wsi, 
w domu pisarza zakładowego Noworyty, Żydówka tarnowska 
Filkelsteinowa. Skąd się tem łatwiej przeniosła do zakładu, iż 
pisarz Noworyta i jego ludzie codziennie po kilka razy  przy-
bywali z domu jego cholerą zarażonego do zakładu. Wnet więc 
tak w zakładzie jak poprzednio we wsi, cholera rozszerzać się 
poczęła, na którą mieszkańcy nie tylko wsiowi, ale i goście 
licznie zapadali.

 Lecz gdy z początku nie była złośliwą – nikomu jeszcze nie 
zagrażała śmiercią, a raczej po każdym lekkim zachorowaniu 
następowały na zdrowiu polepszenia to jednak niedługo trwał 
taki stan choroby.  

Już po wsi poczęli niektórzy włościanie na cholerę umierać 
i tam nawet jeden z gości padł pierwszą ofiarą: Pan Janowski 
z Jasielskiego – staruszek 80 letni. Przeniesiona ta zaraza z 
domu pisarza Noworyty – w jego drugie mieszkanie oznaczone 
dla niego przy zakładzie, i to w niem najpierw zachorowała 
służąca Pani Podgórskiej z Jasła. Gdy tej już było lepiej za-
chorowała sama Pani Podgórska i w dn. 24 lipca na cholerę 
umarła. Tego samego dnia, także drugi gość: Pani Hupkowska 
nie zachowując przepisanej diety, w cholerze życie zakończy-
ła, a w dniu następnym u Noworyty we wsi Pani Hendlowa z 
Krakowa  swe cierpienia w cholerze opłaciła życiem. Te więc 
nieszczęsne wypadki śmierci stały się faktem, że goście prawie 
wszyscy zacząwszy od 27 lipca w kilka dni potem powyjeżdża-
li i Szczawnicę w najpiękniejszej lata porze opuścili. Równie 
klęska dla zakładu była ta, że od chwili wybuchnięcia cholery 

w kraju zaprzestano pić wszędzie wodę szczawnicką, więc dla 
niej w najlepszym czasie po prostu nie było dalszego odbytu. 

Po wyjeździe, tak przedwczesnym gości, sam pozostałem z 
małym gronem familii mojej w Szczawnicy. Znękany z pracy i 
żalu po tylu nieszczęsnych wypadkach spoglądałem smętnym 
okiem na skutki śmiertelne niszczącej jeszcze cholery między 
włościanami, która panowała żarłocznie prawie do końca lip-
ca. W początku sierpnia już się uśmierzać poczęła i tylko tu i 
ówdzie słyszano, że ktoś jeszcze zachorował. Aż tu znowu 9 
sierpnia nastąpiły dwa wypadki śmierci w domu Lustyga na 
jego dzieciach, które dały powód mojej siostrze Annie Reichel-
towej, że przechodząc obok domu wspomnianego Lustyga do 
niego wstąpiła i tam zatrzymując się dłużej zarazem cholery 
tknięta została. Zachorowała na nią 10 sierpnia i w kilkudnio-
wym cierpieniu, mimo wszelkiej rady i pomocy lekarskiej dn. 
17 sierpnia umarła. 

Matka najukochań-
sza moja będąc nie-
zmordowanie czynna 
przy ratowaniu zacho-
rzałej córki, równie 
na cholerę zapadła i 
zachorowawszy rano 
dnia 24 sierpnia w dniu 
tem samym wieczór o 
8 godzinie, zakończyła 
życie. W jakim stanie 
znękania na ciele i du-
szy znajdowałem się 
ówcześnie w Szczaw-
nicy każden poświad-
czy, któren mnie błą-
kającego widział.   

Ciekawostki  z Muzeum Pienińskiego
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Szymon Szczepaniak 22.03

Franciszek Adam Czerwiec - 29.03

Pola Adamowska - 29.03

Odeszli do wieczności:

Śp. Emilia Błażusiak 01.03.20

Śp. Józef Franciszek Ciesielka - 06.03

Śp. Alina Stanisława Kwaśniewicz - 12.03

Śp. Andrzej Michał Klos - 20.03

Śp. Wanda Maria Wejers - 24.03

Śp. Tadeusz Machlowski - 21.03 

Kronika Towarzyska
Składamy serdeczne podziękowania p. Wojciechowi Hebdzie z firmy F.P. H.W. Womag za 

ufundowanie masek wielokrotnego użytku na potrzeby Straży Miejskiej oraz OSP Szczawnica.
Komendant Straży Miejskiej Jerzy Janowicz oraz pracownicy
Naczelnik OPS Szczawnica Łukasz Mastalski wraz z druhami

Gratulujemy oddolnej inicjatywy zaangażowania się w ideę szycia maseczek na potrzeby 
szpitali i ośrodka zdrowia oraz starszych osób PP. Marcie Polaczyk, Danucie Polaczyk, Małgorza-
cie Janowicz, Annie Gębali, Małgorzacie Kostrzy, Lucynie Guszkiewicz i Majce Bogdan, a także 
Paniom z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Perła ” w Szczawnicy.

Redakcja gazety „ZDG”

Drodzy Parafianie, szanowni towarzyszący 
nam duchowo Goście!

Wielki Tydzień w tym roku ma szczególny charakter. Ograni-
czenia wynikające ze stanu epidemii nie pozwalają na wspólno-
towe przeżywanie tych najważniejszych świąt w kościele, jedynie 
za pośrednictwem mediów. Z naszego kościoła będziemy transmi-
tować liturgię poprzez profil Facebook, do którego jest również 
dostęp poprzez stronę internetową (czerwony lnik TRANSMISJA 
NA ŻYWO). Codziennie transmitujemy Mszę Świętą wieczorną 
i Różaniec o 20.30. Ponadto wszystkie Msze Święte niedzielne 
o zwyczajnych porach. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej 
Środy chcemy zaproponować transmitowane mini-rekolekcje dla 
dorosłych i młodzieży (dzieci były zachęcane, aby uczestniczyły 
w internetowych rekolekcjach organizowanych przez naszą diece-
zję). Nauka rekolekcyjna będzie w czasie Mszy Świętych o godz. 
19.00, następnie będzie podana propozycja modlitwy po Mszy 
Świętej a na koniec Różaniec o 20.30. W ostatnim dniu, czyli w 
środę, zgodnie z opublikowanym na naszej stronie Dekretem Księ-
dza Biskupa, przeżyjemy liturgię pokutną. Pomożemy przeżyć ją 
w rodzinach. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości 
przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej 
formie, przypominamy o roli żalu doskonałego połączonego ze 
szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Dla 
tych, którzy nie będą mogli towarzyszyć nam w transmisji, i dla 
wszystkich innych, będzie na naszej stronie podany link do sto-
sownych materiałów pomagających przeprowadzić taką liturgię 
pokutną w domu. 

Wszystkim pracującym w parafii księżom bardzo Was brakuje. 
Ten brak będzie jeszcze bardziej dotkliwy od Wielkiego Czwartku 
do Wigilii Paschalnej, przeżywanej w nocy z soboty na niedzielę. 
W czasie Triduum Sacrum, na mocy dekretu ks. Biskupa, obrzędy 

będą odbywać się bez udziału wiernych – jedynie osoby konsekro-
wane i ograniczona do minimum asysta liturgiczna, składająca się 
z osób dorosłych. Początek tego świętego czasu i jego zakończenie 
zakomunikujemy biciem dzwonów. Całość liturgii każdego dnia 
będzie transmitowana, podobnie jak Nowenna do Bożego Miło-
sierdzia codziennie o godz. 15.00 od Wielkiego Piątku do Nie-
dzieli Miłosierdzia, a także Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o 
godz. 14.00. Aktualne Informacje będziemy podawać poprzez Fa-
cebook i stronę internetową parafii. Woda święcona do sobotniego 
błogosławieństwa pokarmów (którego trzeba będzie dokonać w 
rodzinach) baranki i paschaliki (na groby naszych bliskich) są do-
stępne w otwartym każdego dnia dla modlitwy i adoracji kościele. 
Składane przy okazji korzystania z tego rezerwuaru ofiary to jał-
mużna postna, podobnie jak wszelkie ofiary pozostawione w cza-
sie Wielkiego Postu w kościelnych skarbonkach, czy też przelane 
w tym czasie na konto parafialne. Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli nas ofiarami zarówno w kościele, jak i korzystając 
z podanego na stronie parafii numeru konta. Bóg zapłać! 

Ogarniamy Was naszą modlitwą, zachęcamy do dzielenia się 
miłością w rodzinie i sąsiedztwie w tym wyjątkowym czasie. Jej 
ostatecznym źródłem jest Jezus. Okres, w którym należy przyjąć 
Chrystusa w Komunii św. – czego wymaga od nas trzecie przyka-
zanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzie-
li Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.). Ufamy, że do tego czasu 
będzie to dla wszystkich możliwe. A tymczasem, zachęcamy do 
duchowej więzi i wspólnej modlitwy a także przeżywania reko-
lekcji, liturgii Wielkiego Tygodnia i Świąt przez Internet. Niech  
Zwycięzca śmierci będzie źródłem siły w codziennej walce o do-
bro, a przylgnięcie do Niego pozwoli przyoblec się mocą z wysoka 
w naszej pielgrzymce ku Światłu. Niech Pascha dokona się w nas, 
Jego Pascha!

ks. prob. Tomasz Kudroń
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1 marca obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto 
poświęcone upamiętnieniu żołnierzy an-
tykomunistycznego i niepodległościowe-
go podziemia. Z tej okazji w całej Polsce 
organizowana była już VIII edycja biegów 
pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem 
Wilczym. Także i w Szczawnicy, tym ra-
zem w  Jaworkach na Białej Wodzie, na 
terenie Jasielnika – własności p. Anny 
Kity, po raz kolejny odbył się bieg Tro-
pem Wilczym, którego organizatorem było 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
Szczawnica – Jabłonka. 

Na rozpoczęcie biegów odśpiewano 
hymn państwowy, a następnie wszystkich 
uczestników i gości przywitał dyrektor 
CKiW OHP Szczawnica – Jabłonka Jan 
Jurek. Do Jaworek przybyli m.in. poseł 
na Sejm RP Anna Paluch i senator RP 
Jan Hamerski, pod których Honorowym 
Patronatem odbywały się biegi, burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, radny 
powiatu nowotarskiego Tomasz Hamer-
ski, sołtys wsi Jaworki – Urszula Dulak, 
leśniczy Lasów Państwowych – Leśnictwo 
Jaworki – Jarosław Solecki. Dyrektor Jan 

Jurek przypomniał 
historyczne okolicz-
ności działania żoł-
nierzy niezłomnych 
po 1945 roku, w no-
wych realiach komu-
nistycznej władzy w 
państwie polskim. O 
ciężkim losie „nie-
złomnych z lasu” i 
ich bohaterskiej po-
stawie, a także ko-
nieczności kultywo-
wania pamięci wśród 
młodego pokolenia wspomnieli w swoich 
wystąpieniach zaproszeni goście. W tym 
roku specjalnie przypominane były losy 

rotmistrza Witolda Pileckiego, 
którego życiorys i dzieje przy-
bliżyła młodzież CKiW OHP.

Do biegów Wilczym Tro-
pem w tym roku zgłosiło się 
ok. 90 osób; 70 wystartowało 
na krótszym dystansie 1963m 
(jak rok śmierci ostatniego 
żołnierz wyklętego Józefa 
Franczaka PS. „Lalek”) i ok. 
20 biegło trasą 5.km, na tere-
nie Białej Wody. Mimo trud-
nych warunków, roztopione-
go śniegu, błota i padającego 
deszczu, wszyscy szczęśliwie 
dotarli na metę i otrzymali 

medale oraz pamiątkowe materiały. 

Wyniki:

Dystans 1963:

Kobiety:
1.Martyna Hryc 
2. Natalia Ligas
3. Aleksandra Janc
4. Karolina Hryc
5. Kinga Hełdak

Mężczyźni:
1. Błażej Knutelski
2. Damian Szczepaniak
3. Adam Kozik
4. Krzysztof Litwiak
5. Krystian Ziemianek

Dystans 5 km:

Kobiety:
1. Urszula Dulak
2. Anna Dulak
3. Gabriela Urban

Mężczyźni:
1. Kewin Dunaj
2. Karol Sioła
3. Miłosz Opiła 
4. Tomasz Kita
5. Kazimierz Jesionka

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundo-
wane i wręczone przez sponsorów: poseł 
na Sejm RP Annę Paluch, senatora RP 
Jana Hamerskiego, burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgodę, 
wójta  Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka (nieobecnego), radnego Powia-
tu Nowotarskiego Tomasza Hamerskiego, 
dyrektora CKiW Jana Jurka.

Na zakończenie wystąpiła Grupa Re-
konstrukcyjo - Historyczna „Żandarmeria” 
z krótkim pokazem akcji dywersyjnej.

Biegi odbywała się pod patronatem 
medialnym gazety „Z Doliny Grajcarka”, 
radio RDN Nowy Sącz, Tygodnik Podha-
lański, portal Pieninyinfo.

Ciepły posiłek i gorącą herbatę zapew-
nili organizatorzy, bezpieczeństwo na tra-
sach służby: GOPR - Grupa Podhalańska 
placówka w Szczawnicy, OSP Szczawnica 
i OSP Jaworki, Straż Miejska w Szczawni-
cy, nagłośnienie – MOK Szczawnica. 

Całość prowadził szczawnicki radny Ja-
cek Śliwiński.

Alina Lelito
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
W związku z pandemią koronawirusa odwołane zostały mar-

cowe posiedzenia Rady Powiatu Nowotarskiego oraz poszczegól-
nych komisji. W dniu 10 marca br. wziąłem udział w zorganizo-
wanej, w ślad za złożoną przeze mnie interpelacją, wizji terenowej 
na ulicy Szlachtowskiej. Sprawa dotyczy ewentualnej możliwości 
utworzenia  przejść dla pieszych na wysokości ulicy Maćka zza 
Ławy i wyżej, na wysokości tzw. „Potoku.” W wizji wzięli udział 
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica pan Grzegorz 
Czaja, pan radny Marek Słowik, przedstawiciele Policji oraz Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Liczę, że uda się po-
prawić bezpieczeństwo pieszych w tych  miejscach.

Wcześniej, tj. 4 marca przedstawiciele Powiatu Nowotarskie-
go starosta Krzysztof Faber oraz urzędujący członek Zarządu Po-
wiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec podpisali List Intencyjny 
dotyczący przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do współpracy 
w ramach realizacji Projektu „Małopolski Tele-Anioł”. To inno-
wacyjny projekt realizowany przez Województwo Małopolskie w 
partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem 
Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 
9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamo-
dzielnych oraz umożliwienie im bezpiecznego i jak najdłuższego 
pozostania w ich środowisku. Skierowany jest do mieszkańców 
Małopolski, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepeł-
nosprawność wymagają opieki lub wsparcia w wykonywaniu pod-
stawowych czynności dnia codziennego. W ramach projektu funk-

cjonuje Centrum Teleopieki umożliwiające wezwanie pomocy w 
przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa oraz 
wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. 
Rolą powiatu jest prowadzenie działań informacyjno-promocyj-
nych w celu dotarcia z informacją o projekcie do osób niesamo-
dzielnych oraz ich rodzin, a wzajemna współpraca przyczyni się 
do poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz jakości życia niesamo-
dzielnych Małopolan.

Pragnę poinformować, że zostają zmienione zasady obsługi 
Klientów w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu od dnia 
24.03.2020. Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości 
składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy 
ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro Obsługi Klienta w Staro-
stwie po wcześniejszym umówieniu terminu w systemie na stro-
nie: www.rejestracja.nowotarski.pl Odbiór decyzji oraz wgląd do 
dokumentów będą dokonywane w pokoju Biura Paszportowego 
po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją pandemii 
Covid-19 pozwolę sobie zaapelować, aby bezwzględnie stoso-
wać zalecenia władz wszelkich szczebli, jeśli to możliwe do po-
zostawania w domach. Jestem przekonany, że taka obywatelska i 
przede wszystkim mądra postawa pozwoli zminimalizować skutki 
pandemii.

Jednocześnie w związku ze zbliżającymi się Świętami Wiel-
kiej Nocy pragnę życzyć zdrowych, spokojnych i w miarę moż-
liwości rodzinnych Świąt oraz wszelkich błogosławieństw od 
Zmartwychwstałego Chrystusa w tym pięknym, ale wyjątko-
wo ciężkim czasie.

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

        
Tomasz Hamerski

  Radny Powiatu Nowotarskiego

W Nim zmartwychwstaniemy

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
przeżywamy w zaskakującym kontekście. Szczegól-
nie teraz stawiamy pytania o sens i cel naszego życia. 
Odpowiedź znajdujemy w Chrystusie. On przyszedł na 
świat, aby z nami umrzeć i zmartwychwstać. Swym 
zmartwychwstaniem dopełnił dzieła zbawienia. Wy-
konał wszystko, co Mu zlecił Ojciec i co sam pragnął 
wykonać. W zmartwychwstaniu jeszcze raz, i jakże 
dobitnie, ukazał nam miłosierdzie Ojca – Boga ży-
wych, a nie umarłych. Obudził naszą największą na-
dzieję – nadzieję na życie wieczne. Dał nam poznać, 
że zmartwychwstanie umarłych nie jest dziecinnym 
marzeniem, ale faktem. I tak jak On zmartwychwstał 
pierwszy, dzięki Niemu, my wszyscy zmartwychwsta-
niemy: w Nim zmartwychwstaniemy; w Nim już dziś 
żyjemy na wieki. On jest sprawcą i początkiem nasze-
go zmartwychwstania. Tryumf Jego życia nad śmiercią 
w zmartwychwstaniu stał się naszym udziałem. W Nim 
– Zmartwychwstałym – nasze ciało doznało prze-
istoczenia. Stało się ciałem nowym, niecierpiętliwym, 
doskonałym, pełnym chwały.

Jego grób stał się grobem dla wszystkim grobów; 
Jego śmierć stała się śmiercią naszej śmierci. Jego grób 
w poranek wielkanocny okazał się pusty – On w ten 
wielki dzień (Wielką Noc) opróżnił wszystkie nasze 

groby. Porzucił w swym grobie zbędne, ziemskie okry-
cie i wyszedł odziany blaskiem chwały Ojca. Taka jest 
również nasza droga – i my mamy pozostawić w gro-
bach to, co na ziemi służyło nam za okrycie, a przy-
odziać się w nową postać przemienionego człowieczeń-
stwa. W Misterium Paschalnym Chrystusa odnajdujemy 
siebie na nowo i w pełni. Z niego czerpiemy żywotne 
soki, konieczne do prawdziwego życia – teraz i w 
wieczności. W Nim: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. 
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, 
o śmierci, twój oścień?” (1 Kor 15, 56). 

Wielki tryumf okupiony wielkim cierpieniem na-
szego Zbawcy, Jego własną Krwią wylaną dla nas z 
serdecznej miłości. Dobrowolna ofiara miłości Niepo-
kalanego Baranka; dobrowolny dar miłosierdzia Ojca 
dla rodzaju ludzkiego. W Misterium Paschalnym życie 
starło się ze śmiercią, dobro ze złem – zwycięstwo 
Chrystusa pochłonęło całą piekielną moc zła. Zwycię-
ski, tryumfujący Baranek nosi na zawsze znamiona 
męki – znak swego zwycięstwa. On wciąż przywołuje 
nas, byśmy kontemplując Jego tryumf dotknęli tak-
że ran i przekonali się, że tak jak one, również Jego 
zwycięstwo jest prawdziwe; byśmy przestali być niedo-
wiarkami, a stali się wierzącymi. Byśmy promieniowali 
Jego zwycięstwem i radością, Jego chwałą. Byśmy się 
stali ludźmi prawdziwie paschalnymi: odnoszącymi już 
dziś tryumf zwycięstwa nad grzechem mieszkającym 

w nas – mocą żyjącego z nas Chrystusa. Mocą tego 
życia, które Chrystus w nas wszczepił. Entuzjazm i na-
dzieja paschalna ma nas prowadzić ku ostatecznemu 
zwycięstwu.

„Zdruzgotany” i zabity Baranek wstaje własną 
mocą z grobu pokonując jego nieprzejednaną otchłań. 
Wstaje swą mocą i jest wskrzeszony mocą Ojca – gdyż 
Syn i Ojciec zawsze i we wszystkim są jedno. Zmar-
twychwstanie to zarazem dzieło miłości Syna, Ojca i 
Ducha pochodzącego od Nich Obu.

Zmartwychwstanie Chrystusa staje się ostatnim ak-
tem pieczętującym powrót do Boga zagubionej ludzko-
ści. W zmartwychwstaniu Chrystusa wszyscy wracamy 
w ramiona Ojca zaznając pokoju i dobrodziejstwa Jego 
obecności. Chrystus w swym zmartwychwstaniu wyle-
wa na nas zdrój łask tryskający ku życiu wiecznemu, 
ku szczęściu życia z Bogiem. Pojednanie nieba z zie-
mią staje się faktem nieodwołalnym i ogarniającym 
każdego z nas „do szpiku kości”. Nie oznacza ono 
bowiem tylko zwyczajnego przebaczenia i pogodzenia 
się, ale dotyczy tego, co najgłębsze w nas, co stanowi 
naszą istotę. Odnosi się do tego, kim jesteśmy, a zara-
zem i do tego, że w ogóle jesteśmy, gdyż w nas samych 
nie znajdujemy żadnej racji własnego istnienia. Nasze 
życie trwa tylko dlatego, że ma swe „usprawiedliwie-
nie” w Bogu, i jedynie w Nim może przetrwać.

Danuta Mastalska
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Ewa Polak – Trajdos 
Marian Romuald Polak 
– twórczość w Muzeum Pienińskim

Ostatnią wystawą tematyczną, prezentowaną w Muzeum Pie-
nińskim od 14 grudnia 2019r., i to po raz pierwszy w nowym bu-
dynku wystawienniczym, wzniesionym przy parkingu za budyn-
kiem głównym Muzeum, była wystawa zatytułowana Ewa Polak 
– Trajdos i Marian Romuald Polak – twórczość.

Finisaż wystawy odbył się 7 marca br. i wśród zaproszonych na 
spotkanie gości Muzeum znalazł się także prof. Tadeusz Trajdos, 
znany historyk mediewista, doktor habilitowany nauk humani-
stycznych, profesor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
no-Pedagogicznej w Łowiczu, pracownik naukowy Instytutu Hi-
storii PAN, od 2010 profesor w IH PAN, miłośnik, popularyzator 
i wybitny znawca tematyki Spisza, Orawy i Pienin. Pan profesor 
jest darczyńcą Muzeum, który przekazał do jego zbiorów potęż-
ną, obejmującą ok. 200 egzemplarzy, kolekcję prac plastycznych 
swojej matki – Ewy Polak – Trajdos, dr historii sztuki, badaczki 
sztuki gotyckiej w Małopolsce  i na Spiszu, a także malarki i rzeź-
biarki oraz dziadka – Mariana Romualda Polaka – artysty mala-
rza i grafika, jednego z twórców polskiego znaczka pocztowego. 
To właśnie z tych prac została przygotowana ww. wystawa.

Wszystkich gości, a szczególnie gości honorowych – prof. Traj-
dosa z małżonką, przywitała dyrektor Muzeum Pienińskiego Bar-
bara Węglarz, która powiedziała m.in.. Pan prof. przekazał swój 
dar – spuściznę twórczość swego dziadka i mamy - w 2017r. Skła-
dają się nań: rysunki, szkice, obrazy, rzeźby ceramiczne i ostatni 
dar – ikona św. Filipa, będąca fragmentem ikonostasu z Jaworek, 
przekazana w 2018r. Pani dyrektor podkreśliła: znamienne, że 
wystawa dzieł matki i dziadka pana profesora otwiera działalność 
tej części Muzeum. Nasza placówka do tej pory nie miała Sali 
wystawowej. Ta wystawa już na zawsze pozostanie w annałach 
naszego muzeum, jako pierwsza, która się tu odbyła.

Pan prof. Tadeusz Trajdos rozpoczął swoje wystąpienie od 
słów: pragnę dać wyraz swojemu wzruszeniu, wdzięczności i ra-
dości, że doszło do tego wydarzenia, o które długo się staraliśmy. 
Pierwsze rozmowy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu pro-
wadzone były od 2014r., podczas których doszło do wspomnienia 
o klauzuli w moim testamencie, podpisanej rejentalnie, o daro-
wiźnie na rzecz Muzeum Pienińskiego tego zbioru. Ostatecznie 
w 2017r. doszło do tej darowizny dokonanej odrębnym aktem i 

właśnie te dzieła sztuki autorstwa mojej matki i mojego dziad-
ka, zostały przekazane do siedziby Muzeum Pienińskiego. Jestem 
szczęśliwy nie tylko z tego powodu, że do tego doszło, ale też i dla-
tego, że po raz pierwszy, razem z Państwem oglądam to wnętrze 
gotowe. Nie spodziewałem się, że będzie to tak jasna i wygodna 
do prezentowania malarstwa i rzeźby sala, a wiem też, że obok 
będzie się znajdował magazyn studyjny, w którym zgromadzone 
dzieła sztuki należące do kolekcji muzeum, będą chronione i po-
kazywane chętnym gościom. Składam na ręce Pani Dyrektor me 
gratulacje za ogromny postęp w możliwościach ekspozycyjnych 
Muzeum Pienińskiego. Następnie prof. Trajdos przeszedł do przy-
bliżenia życia i twórczości swego dziadka i swej matki (wystawę 
oraz biogramy artystów prezentowaliśmy już w nr 229 ZDG).

Podczas finisażu była okazja do obejrzenia prezentowanych 
prac. Na ekspozycję złożyły się akwarele, pastele, tempery, ob-
razy olejne Mariana Romualda Polaka i Ewy Polak - Trajdos o 
tematyce urbanistycznej, przyrodniczej, sakralnej, mitologicznej 
oraz autoportrety, a także akwaforty, litografie, staloryty artysty 
o różnorakiej tematyce i rzeźby w glinie Ewy Polak  - Trajdos. 

Spotkanie w Muzeum Pienińskim było jednym z ostatnich za-
planowanych wydarzeń kulturalnych, które zdążyły się odbyć w 
Szczawnicy przed ograniczeniami związanymi z wybuchem epi-
demii koronawirusa w naszym kraju. Szereg kolejnych, zarówno 
w Muzeum Pienińskim, jak i w innych placówkach kulturalnych 
miasta, musiało zostać odwołanych.

Alina Lelito

Liczymy na zrozumienie
Uprasza się o niedo-

karmianie łani, która 
spaceruje po osiedlu Po-
łoniny i XX. lecia oraz 
innych dzikich zwierząt 
podchodzących do ludz-
kich siedzib i śmietni-
ków. Niekontrolowane 
oswajanie dzikich zwie-
rząt zagraża ich normal-
nemu funkcjonowaniu w 
świecie przyrody.

Straż Miejska w Szczawnicy
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Warsztaty w pigułce
Rozmowa z p. Justyną Panfilewicz,  polską wokalistką rockową, 

kompozytorką, autorką tekstów i interpretatorką poezji śpiewanej, 
od 2015 roku  -  wykładowcą klasy wokalnej Warsztatów Muzycz-
nych w Muzycznej Owczarni-Jaworki.

 
- 9 lutego, zakończyła się tegoroczna zimowa tura Warsztatów 

Muzycznych w Muzycznej Owczarni. Ile osób wzięło w nich udział?
Około 64, z czego - chciałabym się pochwalić - dwadzieścia troje 

to byli wokaliści. 

- My spotykamy się dzień później, a warsztaty, jakby trwają da-
lej… Co takiego się tutaj wydarzyło?

Jeden z „ojców dyrektorów” warsztatów muzycznych, Piotr Le-
lito, mieszkający w Szczawnicy, zapytał mnie, czy zgodziłabym 
się zostać dzień dłużej i poprowadzić warsztaty dla młodzieży ze 
Szczawnicy i okolic. Z wielką chęcią zostałam, bo ilekroć pojawiają 
się na warsztatach, czy letnich, czy zimowych osoby ze Szczawnicy, 
wokaliści czy instrumentaliści, są to bardzo utalentowane osoby. 
Byłam więc szalenie ciekawa, jak duża grupa zdolnych młodych 
ludzi zbierze się dzisiaj i zebrało się… siedemnaście osób! Jestem 
bardzo z tego zadowolona.

 - W jakim wieku  są uczestnicy dzisiejszych zajęć? Czy mają już 
za sobą jakieś doświadczenie sceniczne?

Na oko trudno ocenić, ale po rozmowie wiem, że to uczniowie 
siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz młodzież liceal-
na. Nie pytałam każdego z osobna, czy miał okazję już występować, 
ale wśród zebranych dzisiaj młodych ludzi jest dwóch chłopaków,  
uczestników zimowych warsztatów, zresztą jest ich tylko dwóch, bo 
reszta to dziewczyny. Fabian (Kurnyta – dop. red.) brał udział w te-
gorocznej edycji The Voice Kids, Adaś (Adamczuk – dop. red.) po-
kazywał się już na lokalnych scenach, a są także dziewczyny, które 
brały udział w różnego rodzaju szkolnych i lokalnych imprezach 
artystycznych i konkursach.

- Jaki jest tok dzisiejszych zajęć?
To są warsztaty w pigułce. Jesteśmy właśnie po solidnej, dwugo-

dzinnej rozśpiewce, bo bardzo ważne jest rozgrzanie aparatu głoso-
wego do pracy. Obejmuje ona ćwiczenia dykcyjne, artykulacyjne, 
rozgrzewkę ust, rozgrzewkę języka, ćwiczenia oddechowe i potem 
przechodzimy już do ćwiczeń emisyjnych. Szybciutko omówiłam, 
jak nasz głos może działać, przyrównując go chociaż do skrzyni 
biegów w samochodzie, gdzie im wyższy bieg włączamy, tym szyb-
ciej auto jedzie i  silnik się nie męczy. To samo można zastosować 
do głosu; świadome wykonywanie konkretnych ćwiczeń, pod ką-
tem konkretnej głośności i barwy głosu, to dla mnie połowa suk-
cesu, jeśli chodzi o pracę nad warsztatem. Po rozśpiewce przecho-
dzimy do pracy nad utworem. Spośród wielu propozycji, wybrałam 
znaną młodzieżową piosenkę „Bo jak nie my, to kto?” Być może 
stanie się ona nawet hymnem tej grupy… Opracowałam trzygłos i 
będziemy za chwilę go wdrażać do pracy. Wydaje mi się, że na opa-
nowanie utworu wystarczą dwie godziny, żeby każdy zapamiętał, 
którym głosem śpiewa, a potem postaramy się go złożyć w całość i 
wykonać na scenie. I na tym zakończymy pracę w dniu dzisiejszym. 
Mam nadzieję, że młodzież tyle uwag i rad ode mnie dostanie, że 
będzie mogła nad nimi myśleć przy każdej innej piosence. 

 - Czy po samej rozśpiewca można już stwierdzić czy młodzież 
jest zdolna?

Wspólnie brzmią fenomenalnie. Mam nadzieję, że dodatkowo 
usłyszę to w pracy na piosence… Po pokonaniu pierwszego skrę-
powania usłyszałam już parę całkiem niezłych głosów. Jest  też za-
wsze część osób nieśmiałych, które potrzebują nieco więcej czasu 
do oswojenia się z nową sytuacją i otwarcia się. Nie wynika to z 
braku możliwości czy uzdolnień, tylko właśnie z nieśmiałości.

- Czy w tak młodym wieku, a może jeszcze młodszym, np. w 

pierwszych latach szkoły podstawowej, bo i takie dzieci spotykamy 
już zgłaszające się do różnego rodzaju talent  - shows, można wła-
ściwe ocenić, czy dziecko ma talent i nadaje się do występowania 
na scenie?

Jak najbardziej. Na przykład z dziesięciu zgłaszających się do 
takiego programu 13.latków,  część będzie już na tak zawodowym 
poziomie, jeśli chodzi o kontrolowanie głosu i świadome prowa-
dzenie melodii, że spokojnie mogliby już płyty nagrywać czy też 
startować na całym świecie w różnego rodzaju konkursach; a część 
jest takich, że słychać potencjał, ale jeszcze niedoszlifowany. Bar-
dzo łatwo jest te osoby odróżnić, tylko pozostaje kwestia, ile czasu 
wcześniej zostało poświęcone na ćwiczenie, albo też, z jakim talen-
tem ktoś się urodził. Ćwiczeniami można uzyskać naprawdę bardzo 
dużo, ale i tak pozostaje kwestia autentyczności, by pozostać sobą, a 
nie tylko kopiować innych artystów. I wcale nie jest powiedziane, że 
osoba o wąskiej skali głosu, ale niespotykanej barwie, niecodzien-
nej wrażliwości czy też ciekawym repertuarze, który w dodatku 
tworzy sama, nie odniesie wielkiego sukcesu. W muzyce wszystko 
jest możliwe, byle tylko świadomie wiedzieć, co chce się przekazać 
publiczności ze sceny i jakie emocje pokazać.

- Czy możne być za wcześnie, albo za późno na naukę śpiewu i 
na pracę nad głosem?

Może być raczej za późno niż za wcześnie. Pracuję także w 
szkole muzycznej w Łodzi, prowadząc indywidualną naukę śpiewu 
osoby w różnym wieku. Uczyłam więc pięciolatkę, a zaraz po niej 
panią w wieku 60+. O ile pięciolatka z całym entuzjazmem uczyła 
się wszystkiego, radośnie i ze świeżością podchodziła do wszelkie-
go rodzaju eksperymentów głosowych, o tyle dojrzała pani miała 
trudności z pokonaniem pewnego skostnienia, dawnych nawyków 
i naleciałości. Wiadomo, że dzieci przedszkolne można zachęcać 
do śpiewania, umuzykalniać, ale nie można do niczego zmuszać.  
To jeszcze nie czas na świadome śpiewanie.

- Wróćmy do naszej szczawnickiej ekipy. Czy widzi Pani w nich 
potencjał muzyczny?

Jak najbardziej! W grupie są silni. Ale dzisiaj dopiero zaczyna-
ją rozumieć, jak profesjonalne śpiewanie ma wyglądać.  Ja dopiero 
zaczynam wyjazdowe spotkania do Muzycznej Owczarni, a takich 
spotkań będzie więcej, i to nie tylko ze mną. Za miesiąc ma się 
pojawić Marcin Jajkiewicz, świetny wokalista i wykładowca śpie-
wu, znany szerzej z udziału w programie „Jaka to melodia?”. Może 
będą też inni. Chodzi o to, by młodzież miała kontakt z różnymi 
wokalistami i różnym spojrzeniem, podejściem do kwestii nauki 
śpiewu, pokonywania stresu itp. Z dzisiejszych zajęć, w każdym ra-
zie,  jestem bardzo zadowolona i wszystkim ich uczestnikom życzę 
szczerej radości z bycia na scenie.

 - Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na kolejnej, 
jubileuszowe - XL edycji Warsztatów Muzycznych w Muzycznej 
Owczarni już latem.

10 lutego br. rozmawiała Alina Lelito
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W związku z obecną sytuacją zawieszenia zajęć 
szkolnych oraz koniecznością zminimalizowania 
ryzyka ograniczamy również działalność naszego 

sekretariatu.

W nagłych i pilnych przypadkach jesteśmy do 
państwa dyspozycji w godzinach 7:00 – 12:00. Bardzo 

prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na 
numer szkoły  18 262 26 01 również w tych godzinach

Zapraszamy wszystkich rodziców do składania 
zgłoszeń i wniosków do klasy 1. W przypadku 

konieczności można skorzystać ze skrzynki pocztowej 
przy bramie szkoły

Przypominamy, że kontaktujemy się z uczniami 
przez Microsoft Office oraz Microsoft Teams 

w celu zdalnej nauki i pomocy 

Życzymy Państwu dużo zdrowia i mamy nadzieję 
na jak najszybszy powrót 

do normalnego funkcjonowania

Dyrektor Szkoły Paweł Sypek

Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej nr 2 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy

Od 25.03.20 do 10.04.20 roku, podczas gdy czasowo 
z powodu zagrożenia epidemiologicznego zostało ogra-
niczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, 

praca nauczycieli z uczniami odbywa się zdalnie. Nasza szkoła ko-
rzysta z platformy e- podręczniki, rekomendowanej przez MEN, 
platformy Microsoft Teams, Eduleo oraz z innych sprawdzonych 
programów, aplikacji, platform, materiałów dostępnych w Inter-
necie, telewizji, a także rozwiązań poszukiwanych i wskazanych 
przez nauczycieli. Tradycyjnie posługujemy się podręcznikami, 
ćwiczeniami i zeszytami. Niezbędnym narzędziem do pracy i ko-
respondencji jest e- dziennik.

Obecna sytuacja stanowi wyzwanie dla nas wszystkich: na-
uczycieli, uczniów i rodziców. Pedagodzy zostali zobowiązani 
do realizacji podstawy programowej, równomiernego obciąża-
nia uczniów zajęciami w danym dniu, a także uwzględniania ich 
możliwości psychofizycznych. Grono Pedagogiczne SP2 realizu-
je nauczanie według tygodniowego planu lekcji. W e- dzienniku 
wpisywane są tematy, skrócone scenariusze zajęć, ćwiczenia do 
wykonania, zadania domowe i inne ważne informacje. W sytuacji, 
gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu,  materiał do pracy zostaje 
mu przekazany w formie papierowej. Wychowawca telefonicz-
nie ustala z rodzicem pracę z dzieckiem. Narzędzia, dzięki któ-
rym komunikujemy się z rodzicami (opiekunami) i uczniami to: 
dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna e-mail, telefon, sms. 
Ocenianie pracy ucznia, jest zgodne z obowiązującymi w nowej 
rzeczywistości kryteriami. Istotnym czynnikiem jest  aktywność, 
obowiązkowość i terminowość zleconych zadań.  Zapewniamy 
każdemu rodzicowi i uczniowi możliwości konsultacji. Nauczy-
ciele są dostępni poprzez e-maile dziennika elektronicznego, sms, 
kontakt telefoniczny, komunikatory społecznościowe.

Szanowni Państwo, nauka zdalna w domu wymaga od jej 
uczestników bardzo dużej samodyscypliny i dobrze rozwiniętej 
motywacji wewnętrznej.

Mimo naszych starań, z przyczyn od nas niezależnych zdarza 
się, że realizacja zdalnego nauczania jest zakłócona lub niemożli-
wa. Jest to problem przeciążonych serwerów, lecz z dnia na dzień 
system się usprawnia i ulega modyfikacji. Uczniowie mogą więc 
uzupełniać sobie zadane treści w ciągu całego dnia i korzystać z 
pomocy nauczycieli, którzy starają się być jak najbardziej dla nich 
dyspozycyjni. Wymaga to od nas wszystkich cierpliwości i wyro-
zumiałości, gdyż tylko przy współpracy na płaszczyźnie rodzic 
– nauczyciel – uczeń można osiągnąć sukces.

Anna Szczepaniak – dyrektor szkoły SP2

Pamiętać o Nich to nasz obowiązek

2 marca uroczystym apelem, przygotowanym przez Samorząd 
Uczniowski, uczciliśmy pamięć Żołnierzy Niezłomnych.

W ten sposób włączyliśmy się w obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającym w dniu 1 marca. 
Pamięć o Nich jest naszym obowiązkiem, dlatego została przed-
stawiona krótka historia dramatycznych losów, przez lata zapo-
mnianych, bohaterów m.in.: Zygmunta Szyndzielarza, Hieronima 
Dekutowkiego, Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny oraz Ta-
deusza Kuncewicza.

Apel zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego.
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Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

- KORONAWIRUS - 

Duzo z Chin dziś sprowodzómy
To i wirus stomtónt mómy

Przysed tak sie rozzuchwalił
Siedzi nie kce iś dzie dali

Brónić sie trza rada w radzie
Cosnek teros jest w paradzie

Rzónd mi godo siedź w chałupie
Bedzies go mioł
  dzie ? ? ?
   w d...e

No to siedzo w dóma zyjo
I co kwila ronce myjo

Spokoju mi tys nie dajó
Córki co rus to sprowdzajó

Cy po świecie sie nie zonio
Prowdo godóm nie cygonio

Nie wio cy techniko majó
Wiedzó dziew jest ze sprowdzajó

Jak to widzo nie jo jono
Pusto w mieście wiecór rono

Só tys tacy co łodstajó
I łó niego nic nie dbajó

Chodzó dzie sie jó podobo
Ci to majó
 dzie ? ? ? 
  tó chorobo

Moze sie jó tak nie stonie
Wte dopiyro be płakonie

Boga prosić trzeba przecie
By go pómóg zniscyć w świecie

COVID-19, SZLACHTOWA, 
MARZEC 2020R.

Odsłona 1
11 marca 2020 - Rząd ogłasza zamknięcie szkół.
12 - 13 marca  - szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze – pusto, 

nie ma dla kogo ?!
25 marca 2020 -   przechodzimy do zdalnego nauczania, reali-

zującego podstawę programową, ocenianie. Tylko jak? Nauczy-
ciele pracują nad stworzeniem Platformy Microsoft 365, a przede 
wszystkim aplikacji Microsoft Teams. 

25 marca -  wchodzimy na nasza Platformę. Mamy To!
Spotkania online nauczycieli, do znudzenia, trzeba stworzyć 

narzędzia prawne, zaplanować pracę, ustalić wspólne strategie 
działania. Nigdy, tak sobie nie byliśmy potrzebni. Zmieniająca się 
sytuacja wymaga ciągłej wymiany informacji.

A co z Egzaminami Ósmoklasistów ? Decyzja o zawieszeniu 
lekcji nie wpływa na razie na terminarz obecnego roku szkolnego. 
Dla nich przede wszystkim organizujemy lekcje z  najważniej-
szych przedmiotów. Kto jak to, ale oni nie mogą stracić.

Brakuje laptopów dla dzieci, w tym samym czasie w jednej ro-
dzinie ma lekcje kilkoro uczniów. Trzeba pomóc rodzicom, którzy 
w okresie pandemii są największymi sprzymierzeńcami nauczy-
cieli. Każdego ranka odbierają od nas zadania i wspólnie reali-
zujemy nasze domowe komplety. Nic nie zrobilibyśmy bez nich.

Odsłona 2
 XXI wiek, a tu ta sama cerkiew, ta sama szkoła pamiętająca 

czasy Piłsudskiego, spowita mgłą samotności przez jakiegoś Ko-
ronawirusa. Pustka, a oni świadkowie historii otoczeni naturą tych 
samych gór i lasów w ciszy obserwują puste ścieżki ludzkich tęsk-
not za Bogiem i beztroską szkolnych lat. Nie słychać już wieczor-
nych  słów modlitwy, mieszających się z gwarem szkolnych dni. 
Wszystko zastygło w bezruchu, tylko w szkole czasami skrzypią 
te same stare schody. 

Szkoła bez uczniów? Czy to możliwe? Rozwój techniki, nauki i 
technologii doprowadza nas do takich porażek, gdzie wirus rządzi 
całym naszym życiem. A jednocześnie technologie informatyczne 
pomagają w  komunikowaniu się, pozwalają na naukę, nie może-
my przecież zastygnąć w bezruchu, musimy się rozwijać. Ciągle 
jesteśmy w szkole życia. Nauczyciele i uczniowie podejmują wy-
zwanie zdalnego nauczania, lekcje online, przechodzimy do wir-
tualnej rzeczywistości. Pracujemy w chmurach, pobieramy pliki, 
foldery, prezentacje, itp. Okazuje się, że arsenał tych narzędzi jest 
ogromny. Słyszymy jak mieszają się nasze głosy z dźwiękami  co-
dziennych rytuałów, gdzieś echo odbija niewyraźne  odpowiedzi 
dzieci,  lekcje prowadzone przez  innego nauczyciela. Uczniowie 
zdyscyplinowanie odpowiadają na pytania, inaczej byśmy się za-
kłócali, staramy się panować nad pulpitem, by nie zgubić się w 
labiryncie ikonek, znaków, bo przecież technika wymusza porzą-
dek. A jednak wciąż czujemy, że coś z nami jest nie tak, fascy-
nacja Internetem nie odbiera nam zwykłej tęsknoty za uczniami, 
kolegami, koleżankami. Brakuje tych grymasów na twarzy, zado-
wolenia, radości, zwykłych zabaw, wrzawy.

Po prostu bycia ze sobą! Szkoła bez uczniów? To niemożliwe!

Do  szybkiego zobaczenia!
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Pomnik Katyń w Toronto
 W 1980 roku, kiedy zbliżała 

się 40. rocznica zbrodni katyń-
skiej, w Polsce działała komunistyczna cenzu-
ra, która skutecznie blokowała wszelkie infor-
macje na ten temat. Nawet w krajach takich jak 
Kanada, czy Wielka Brytania, które nie były 
pod wpływami ówczesnego Związku Radziec-
kiego, zbudowanie pomnika katyńskiego nie 
było łatwym celem, gdyż władze tych krajów 
nie chciały narażać się radzieckiemu rządowi 
w Moskwie. Związek Radziecki jeszcze wtedy 
nie przyznawał się do winy, ale powszechnie 
obwiniał Niemców za wymordowanie blisko 
22 tysięcy obywateli Państwa Polskiego. Istniał 
już odsłonięty w 1976 roku obelisk z napisem 
“Katyń 1940”, na londyńskim cmentarzu Gun-
nersbury, ale emigranci polscy w Kanadzie oraz 
wielu mieszkających tu polskich naukowców i 
historyków, od lat dążyli do ujawnienia prawdy o Katyniu i pra-
gnęli godnie uhonorować pamięć ofiar tej ludobójczej zbrodni i 
zbudować pomnik na terenie miejskim, gdzie mógłby być widocz-
ny i uczęszczany przez mieszkańców miasta Toronto. Tak też pod-
czas XXIII Zjazdu Kongresu Polonii Kanadyjskiej w 1974 roku, 
zapadła decyzja o powstaniu pomnika, który ostatecznie został 
odsłonięty 14 września 1980 roku, pomimo sprzeciwu wielu am-
basad jak i ówczesnego premiera Kanady Pierre’a Trudeau (ojca 
obecnego premiera Justin’a Trudeau). Kanadyjscy senatorowie 
polskiego pochodzenia mogli wziąć udział w uroczystości odsło-
nięcia pomnika katyńskiego tylko jako osoby prywatne, a nie z 
ramienia rządu. W uroczystościach odsłonięcia pomnika uczest-
niczyło ponad 10 tysięcy osób, m.in. przybyły z Rzymu kardy-
nał Władysław Rubin.

Powróćmy tutaj do historii. Zaledwie kilka tygodni po wybu-
chu II Wojny Światowej, kiedy to wojska niemieckie zaatakowa-
ły nasz kraj, dnia 17 września 1939 roku, wojska ZSRR również 
dokonały zbrojnej napaści na Polskę, bez wypowiedzenia wojny, 
naruszając jej suwerenność. W ten sposób dokonano IV rozbioru 
Polski, która padła ofiarą dwóch totalitaryzmów: nazizmu i ko-
munizmu. Doszło wówczas do wysiedlenia setek tysięcy obywa-
teli Rzeczypospolitej, osadzenia ich w nieludzkich warunkach w 
obozach i więzieniach na terenie ZSRR, oraz do przymuszania ich 
do niewolniczej pracy. Około pół roku później, na mocy decyzji  
Biura Politycznego  Komunistycznej Partii ZSRR z 5 marca 1940 
roku, funkcjonariusze NKWD dokonali skrytobójczej zbrodni 
katyńskiej na blisko 22 tysiącach obywateli Państwa Polskiego. 
Masakra katyńska rozpoczęła się od egzekucji około 8 tysięcy 
członków Korpusu Oficerskiego, około 6 tysięcy wyższych funk-
cjonariuszy policji i blisko 8 tysięcy członków polskiej inteligen-
cji. Właściciele gruntów i fabryk, prawnicy, urzędnicy publiczni i 
członkowie duchowieństwa znaleźli się wśród ofiar. Morderstwa 
w Katyniu objęły 20 profesorów uniwersyteckich, 300 lekarzy, 
kilkuset prawników, nauczycieli i innych specjalistów, 100 pisa-
rzy i dziennikarzy oraz połowę polskiego korpusu oficerskiego, 
w tym 14 generałów, 24 pułkowników i 258 kierowników. Dziś 
wiadomo, że łączna liczba ofiar zbrodni katyńskiej liczy co naj-
mniej 21 768 osób. Pomordowani zostali zabici strzałem w tył 
głowy i zakopani w masowych dołach w Lesie Katyńskim oraz 
w innych miejscach zagłady na terenie ZSRR. Zbrodnia Katyńska 
to był umyślny, niszczycielski cios, obliczony na to, aby doprowa-

dzić nasz kraj do emocjonalnego zgnębienia i głęboką depresję 
psychiczną. Osoby, które były jej celem, po prostu zniknęły bez 
śladu, pozostawiając rodziny pozbawione informacji o ich losie 
lub miejscu pobytu. 

Kiedy w kwietniu 1943 roku Niemcy zajęli Smoleńsk, oficer 
wywiadu Rudolf von Gersdorf odkrył głęboką 
jamę w pobliskim Lesie Katyńskim. Sam nad-
zorował on wykopaliska, w których wziął udział 
także Polski Czerwony Krzyż, i ustalił, że zginęło 
tam około 4 243 polskich jeńców, każdy zastrze-
lony w tył głowy. To jego odkrycie doprowadzi-
ło ostatecznie do ujawnienia morderstwa ponad 
21 tysięcy polskich więźniów aresztowanych po 
rosyjskiej inwazji. Ustalono też, że wykonawcą 
rozkazu Stalina z 1940 roku, był major Wasilij 
Michajłowicz Błochin, który nadzorował maso-
we egzekucje, i który osobiście dokonał wielu ty-
sięcy mordów na niewinnych ludziach, używając 
niemieckiego pistoletu Walther kalibru .25, aby 
rzucić podejrzenia na nazistów. Później, za swoje 
haniebne czyny został on odznaczony przez rząd 
radziecki medalem Czerwonego Sztandaru za 
„umiejętności i organizację w skutecznym wyko-

nywaniu zadań specjalnych”, popadł w alkoholizm i popełnił sa-
mobójstwo w 1955 roku. Dopiero w 1991 roku Związek Radziecki 
ostatecznie przyznał się do winy w zbrodni katyńskiej, ale nawet 
wtedy wziął na siebie odpowiedzialność za jedynie 14,5 tysią-
ca zgonów i do dziś Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej 
utrzymuje pozycję niewinności.

W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej i jak 
co roku Polonia kanadyjska oddaje hołd jej ofiarom, składając 
kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem w Toronto, który był 
pierwszym takim pomnikiem na świecie. Pomnik ten został wy-
konany bezpłatnie przez kanadyjską firmę Milne & Nicholls, pod 
nadzorem autora jego koncepcji, polskiego emigranta z USA, ar-
chitekta, prof. Tadeusza Janowskiego. Jest to masywna, czarna, 
prostokątna struktura granitowa, rozdarta pęknięciem biegnącym 
nieregularnie wzdłuż pionowej osi centralnej. Mnie zawsze koja-
rzy się z rozdartym sercem. Na bocznych ścianach bryły pomni-
ka umieszczona jest dedykacja, z jednej strony po angielsku a z 
drugiej po polsku: „Pamięci 15 tysięcy polskich jeńców wojen-
nych, zaginionych w 1940 roku z obozów w Kozielsku, Starobiel-
sku i Ostaszkowie na terytorium ZSRR. Ponad cztery tysiące ofiar 
wymordowanych przez funkcjonariuszy tajnej policji sowieckiej 
odkryto później w masowych grobach w Katyniu pod Smoleń-
skiem“. W czasie odsłonięcia pomnika, w 1980 roku nie było jesz-
cze tak obszernych informacji na temat zbrodni katyńskiej, stąd 
taka inskrypcja. W chwili obecnej wśród Polonii toczą się starania 
o instalację nowej tablicy z uaktualnioną dedykacją. 

Pomnik znajduje się w południowo-zachodniej części Toronto, 
na niewielkim skrawku zieleni miejskiej, 226 metrów od brzegów 
jeziora Ontario przy ulicy King Street West, w pobliżu ulicy Ron-
cesvalles Avenue, uważanej za najbardziej polską ulicę w Toronto. 
W jej sąsiedztwie zamieszkuje wielu Polaków, którzy osiedla-
li się tu od początków XX wieku. Dla miejscowej społeczności 
polskiej jest to miejsce szczególnego znaczenia. Pod pomnikiem 
każdego dnia palą się znicze, a w rocznice zbrodni obchodzone 
są doroczne uroczystości ku czci pomordowanych, organizowane 
przez Kongres Polonii Kanadyjskiej w Toronto, z udziałem wielu 
organizacji polonijnych, organizacji weteranów i harcerstwa. Po-
lonia gromadzi się pod pomnikiem także przy okazjach takich jak 
Święto Konstytucji 3 Maja  oraz  Święto Niepodległości. Pomnik 
widoczny jest dla wszystkich z drogi szybkiego ruch Queen Eliza-
beth Way i jest ważnym symbolem polskości w Kanadzie.                
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Bieszczadzki  Everest
Pikuj? Cóż to jest? Takie pytanie za-

dałem mojemu przyjacielowi w czasie 
rozmowy o jego najbliższej wyprawie w 
szeroki świat. Odpowiedź trochę mnie 
zaskoczyła, myślałem że znam Biesz-
czady, ale o czymś takim nie słyszałem, 
a już na pewno o takim szczycie. Mój 
rozmówca wyjaśnił, iż szczyt ten znaj-
duję się po ukraińskiej stronie i tam wła-
śnie wraz grupą zapaleńców się wybie-
rają na zimowe wejście.

Tak… Odezwała się jakaś nuta w 
mej duszy podróżnika, a może by tak 
spróbować? Ukraina jest  mi po części 
znana, ale rejon tamtejszych Bieszczad to całkowite novum. Na 
moje nieśmiałe zapytanie – a może mógłbym? Udało się, mogłem. 
Już spakowany, obczytany i jak mi się wydawało przygotowany, 
czekałem na dzień wyjazdu. W końcu siedzę już w autokarze i w 
drogę!

Granicę przekraczamy w Krościenku ale nie nad Dunajcem, a 
w Bieszczadach  i już tutaj poczułem, że to ,,inny świat”; kontrole 
paszportowe, odprawy celne, pieczątki wbite w paszport. Jakie to 
już dla większości społeczeństwa obce. 

Rejon Zakarpacia to raczej teren niewielkich miast i małych 
malowniczych i biednych wsi, okraszonych w większości piękny-
mi cerkwiami z błyszczącymi złotem dachami. Chłonę to wszyst-
ko, zapisuję w głowie widoki tak mi bliskie a zarazem dalekie, już 
odchodzące …. Docieramy do celu, jesteśmy u podnóża szczytu, 
wierzchołka nie widać, sypie śnieg i słychać wycie wiatru, gdzieś 
tam w górze, ruszamy w nieznane.

Pikuj ma tylko 1 408m. Z naciskiem na ,,tylko”. Oglądałem 
masę fotografii z różnych wypraw na ten szczyt, piękne ukwieco-
ne połoniny, złotolistne jesienne rajdy zachwycały – a tu szarość 
opadającej mgły przysłania cały widok, zimno zabiera energię. 
Zapadając się po kolana w śniegu brniemy dalej. Dla mnie to już 
katorga. Nie przypuszczałem, że to taka wyczerpująca droga, ale 
dzięki wsparciu mojego towarzysza po kilku godzinach docieram 
na szczyt. Zatopiony w wirujących płatkach zmrożonego śniegu 

stoi oblodzony obelisk z pamiątkową tablicą. Obok niczym w bia-
łym kożuchu stoi figura Chrystusa. W dalszym planie tylko białe 
wirujące płaty śniegu, ale pomimo całego zmęczenia i przemarz-
nięcia jestem zadowolony.

Schodzenie było mniej wyczerpujące. Po dotarciu do pobliskiej 
wsi mogliśmy oglądać małe drewniane domy usadowione wśród 
owocowych drzew, musi być tutaj pięknie wiosenną porą.

Mimo złej aury jestem w stanie dostrzec urokliwość tych dzi-
kich i mało zamieszkanych gór, mimo widocznego niedostatku 
jest tutaj jakieś surowe piękno malutkich wiosek, małe przydrożne 
sklepiki oferują możliwość konsumpcji  na miejscu swoich wyro-
bów, w przydomowych sklepikach spotykałem tubylców siedzą-
cych przy nakrytych ceratą stolikach i prowadzących rozmowy. 
To robi na mnie wrażenie, ludzie spotykają się rozmawiają, wy-
mieniają uwagi na temat dziwnych turystów włóczących się w zi-
mie po Bieszczadach, częstują horyłką …..

Zachęcam wszystkich do odwiedzin Ukrainy, to miejsce god-
ne postawienia stopy, piękne dostatnie miasta i małe zapomniane 
wioseczki, piękne ,,wypasione wille” i przycupnięte małe drew-
niane domki w większości z wymalowanymi obrazami na głów-
nej ścianie zewnętrznej/ zwyczaj podobno zaczerpnięty z Austrii/ 
to właśnie jest, klimat Bieszczad Ukraińskich pomału już podle-
gających zmianom, ale jeszcze ciekawych dla ludzi szukających 
czegoś ulotnego, klimatycznego już po naszej stronie niedostęp-
nego….

Zbyszek ,,Highlander” Lach

„Sherlock Holmes i jego zagadki”
Spotkanie autorskie 
z Markiem Sikorskim 

Pisarze odgrywają w naszym życiu 
ważną rolę. To dzięki nim, za sprawą ich 
książek, przeżywamy chwile wesołe i te 
bardziej poważne. By uczcić ich niebaga-
telne znaczenie, 

3 marca po raz kolejny obchodzili-
śmy Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 
który ustanowiony został w 1984 r. przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy.

Z tej okazji Miejska Biblioteka Publicz-
na w Szczawnicy zaprosiła  na spotkanie 
autorskie   P. Marka Sikorskiego, autora 
wielu publikacji popularnonaukowych i 
utworów literackich  m.in. „Smok wawel-
ski w kręgu mitu i historii”, „Na tropach 
smoka Wawelskiego”, „Smoki i smokobój-
stwo, „Sherlock Holmes i jego zagadki”, 

„Zgubny urok. Opowieści osobliwe”. 
Spotkanie było  okazją do poznania au-

tora i  jego twórczości , dotyczyło książ-
ki: pt.”Sherlock Holmes i jego zagadki”. 
Wprowadzeniem do interesującej  prelekcji 
dla młodzieży i słuchaczy PUTW była hi-
storia postaci najsław-
niejszego detektywa 
- Sherlocka Holmesa. 
Autor w bardzo barw-
ny i ciekawy  sposób 
opowiadał o  kradzie-
ży greckiej amfory i 
o sukcesie jakim było 
odnalezienie sprawcy 
tej tajemniczej kra-
dzieży, jak również 
o metodzie dedukcji, 
która jest sposobem 
rozwiązywania zaga-
dek kryminalnych. 

Po prelekcji była 

możliwość zakupu książek  i otrzymania 
od autora dedykacji z autografem. Książki 
można także wypożyczyć w naszej Biblio-
tece.

                                                                                                           S.W.
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Anna Malinowska TPSP

Podróże małe i duże A może tak na Rigi?

Nad Jeziorem Czterech Kantonów królują przede wszystkim 
dwie góry – Rigi (1797 m n.p.m.) oraz Pilatus (2137 m n.p.m.). 
Choć jest zima, śniegu jest tu właściwie jak na lekarstwo. Dziś 
naszym celem jest szczyt Rigi, z łac. Regina montium oznacza-
jący Królową Gór. Cały masyw górski znajduje się w Kantonie 
Schwyz i cieszy się dość dużą popularnością wśród turystów. 

Ciekawostką jest fakt, że właśnie na Rigi Kulm została urucho-
miona pierwsza kolejka górska w Europie w 1871 roku (z Vitznau) 
a w 1907 roku kolejka zębata z Arth została pierwszą na świecie 
kolejką o standardowej szerokości, przekształconą na napęd elek-
tryczny. Oryginalna trasa z doliny Arth am See do Goldau już nie 
istnieje. Dziś dojechać tu można przede wszystkim 2 kolejkami 
zębatymi, z miejscowości Vitznau oraz drugą, mającą swój począ-
tek na stacji Arth-Goldau. Trzecia możliwość to kolejka linowa z 
miejscowości Weggis, ze wspaniałą panoramą na Jezioro Czterech 
Kantonów. 

My rozpoczynamy naszą wycieczkę właśnie od stacji kolejki w 
Weggis. W 10 minut gondolka wywozi nas o jakieś 1000 metrów 
prosto w górę do Rigi-Kaltbad, znanego z basenów mineralnych i 
ośrodka SPA.  Stamtąd prowadzi wiele szlaków, zarówno na Rigi 
Kulm jak i w inne ciekawe zakątki masywu Rigi. Choć w pier-
wotnym planie chcieliśmy wspinać się na szczyt z samego dołu, 
to po szybkim rozpoznaniu się w internetach, stwierdziliśmy, że 
tym razem robimy tą górę na luzaku i największe przewyższenie 
pokonamy właśnie kolejką ( jak zwykle żałujemy, że jeszcze nie 
zaopatrzyliśmy się w porządny przewodnik. Z Kaltbad spacer-
kiem w godzinę dostajemy się na Rigi Kulm a stamtąd ruszamy w 
stronę Rigi Scheidegg, ciągle mając przed sobą przepiękną pano-
ramę Alp, które tego dnia były naprawdę jak na wyciągnięcie ręki! 

Co rusz na drodze, która w zimowych warunkach normalnie 
zamienia się w sankostradę oraz drogę na rakiety śnieżne, poja-
wiały się „niedobitki”- duże płaty śniegu. Te skrupulatnie wyko-

rzystywał Czarek do wszelakich zabaw, tarzaniu się po śniegu, 
zjeżdżaniu na tyłku i rzucaniu w nas śnieżkami. Tak to jest gdy 
śnieg w zimie widzi się tylko w wysokich górach. 

Docieramy do jednej ze stacji kolejki zębatej wiodącej z Arth-
Goldau, a ponieważ mamy dziś bilet na wszystkie kolejki to prze-
jazd kolejką zębatą uznajemy za kolejną atrakcję dzisiejszego dnia 
i wsiadamy do niej, żeby znowu podwiozła nas pod sam szczyt. 
Słońce, w końcu przebiło się przez wysokie chmury i oblewa swo-
im blaskiem całe Rigi. Powoli robi się czas na powrót. Postana-
wiamy więc znowu wybrać jeszcze inny szlak, który prowadzi nas 
już w stronę Kaltbad.  

Nie spodziewaliśmy się, że cały masyw Rigi jest tak mocno 
skomunikowany kolejkami a przy tym znajduje się tam tyle róż-
nych pieszych szlaków, którymi można by wędrować cały dzień. 
To także całkiem spory ośrodek narciarski, gdzie nie brakuje wy-
ciągów, przede wszystkim tych orczykowych. Jedyne czego tej 
zimy tam zabrakło, to zdecydowanie śniegu!!! 

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

Obrusy 
w dobie 
wirusów

Artyści skupieni w oddziale szczaw-
nickiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, tak jak wszyscy działacze kul-
tury, są zamknięci w domach ze względu 
na zagrożenie epidemią koronowirusa, 
a ich działalność możemy oglądać tylko 
przez facebooka bądź inne internetowe 
publikatory. Pogrążeni w wirtualnej prze-
strzeni nie mamy możliwości uczestniczyć 
w towarzyskich spotkaniach, co nie zna-
czy, że twórcy bezczynnie tkwią w swoich 
domach. Oni czekają, tak jak wszyscy, na 
lepsze czasy. Marcowa wystawa Jadwigi 
Łuczak rozpoczęła się od wspólnego wer-
nisażu, który był możliwy jeszcze w realu. 
Szkoda, że artystyczne wytwory kombina-
cji szydełka i nici bez świadków ozdabiają 
ściany kawiarni Eglander Caffe, a ich prze-

znaczenie ogranicza się tylko do bezczyn-
nej ozdoby.

Inter arma silent musae (w czasie wojny 
milczą muzy)- jak mówi łacińskie przysło-
wie. Są więc w dzisiejszej rzeczywistości, 
podobnej do walki człowieka z niewidocz-
nym wrogiem, sprawy ważniejsze ponad 
artystyczne emocje.

Warto wspomnieć dotychczasowe doko-
nania naszej członkini. Od 2016 roku Ja-
dwiga Łuczak aktywnie uczestniczy w pra-
cach i działalności naszego Towarzystwa, 
współtworząc dobrą atmosferę współpracy 
i działań naszego oddziału. Pomysłowość 
wykazuje w różnych szydełkowych wytwo-
rach takich jak, obrusy, bieżniki, podusz-
ki, chusty, i drobne ozdoby tj. breloczki, 
wielkanocne jajeczka, zajączki lub zimowe 
bałwanki. W Szczawnicy mieszka od 1987 
roku. Urodziła się w Tuplicach, koło Żar, 
w województwie lubuskim. Od 1995 roku 
pracowała w miejscowym MOPS-ie, a po 
przejściu na emeryturę zajęła się szydeł-
kowaniem i wciąż idąc z duchem czasów 
adaptuje dawne wzory do nowych realiów. 
Na szydełku dzierga ozdoby, które chętnie 
nabywają turyści i kuracjusze. 

Życzymy Jadwidze dużo zdrowia i wie-
lu nowych pomysłów na szydełkowe pre-
zenty.



STRONA   23

Nr 331  -  KWIECIEŃ 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Z notatnika botanika
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Zagadka korony 
cierniowej 

Święta Wielkanocne to najważniejsze dni w 
roku dla wyznawców religii katolickiej. To czas ra-
dości – Chrystus Zmartwychwstał, ale poprzedzo-
ny okresem zadumy, zwłaszcza podczas rozważań 
męki i śmierci Zbawiciela. Z męką Jezusa bardzo 
mocno związane są krzyż i korona cierniowa, do 

których wytworzenia zostały użyte określone rośliny. Od dawna za-
stanawiano się – jakie? Bardzo często pytanie to dotyczyło gatunków 
roślin użytych do sporządzenia korony cierniowej. W Ewangeliach 
znalazły się tylko ogólnikowe określenia: wieniec z ciernia (Mateusz 
27,27-29 i Marek 15,16-19) oraz - korona cierniowa (Jan 19,1-5). Nato-
miast pierwsza pozabiblijna informacja o koronie cierniowej pocho-
dzi od Tertuliana (150-220?), teologa z Afryki Północnej: „Bowiem i 
Chrystus w swoim czasie niósł drzewo krzyża, przylgnąwszy ramio-
nami do jego rogów, a Jego głowa okolona została koroną cierniową.” 

Wymienia się kilka gatunków roślin, domniemanych dostarczy-
cieli cierni na koronę Chrystusa. Jednym z nich jest Calycotome 
villosa (rodzina bobowate, Fabaceae). To gatunek żółto kwitnącego 
krzewu, występującego na południu Izraela, w okolicach Jerozolimy, 
podobnego z pokroju do żarnowca. Jego pędy są bardzo gęsto po-
kryte ostrymi, długimi i trójdzielnymi cierniami. Drugim „podejrza-
nym” jest kolcowój europejski (Lycium europaeum) z rodziny psian-
kowatych (Solanaceae). Silnie ciernisty krzew lub drzewo, nawet do 
4 m wysokości, często używany jako żywopłot wokół pól i sadów na 
terenach od Morza Martwego po Liban. Są przypuszczenia, że jego 
gałązki mogły być wplecione w cierniową koronę Jezusa.

Trzecim gatunkiem, który jest podejrzany jako materiał, z które-
go wykonano koronę cierniową jest dwukolczak śródziemnomorski 
(Paliurus spina-christi, rodzina szakłakowate Rhamnaceae). Philip 
Miller (1691-1771), który opisał ten gatunek, nadał mu taką łacińską 
nazwę, ponieważ był wręcz przekonany, że koronę cierniową wyko-
nano właśnie z jego gałęzi. Krzew pochodzi 
z południowej Europy, a jego obecne stano-
wiska w stanie dzikim sięgają aż po Syrię i 
Górę Tabor, natomiast w uprawach dochodzi 
jeszcze dalej na południe. Przypuszcza się, że 
na tych terenach występował także w czasach 
Jezusa. Budowa morfologiczna pędów bez 
wątpienia predysponuje go do tego, aby upleść 
z nich koronę cierniową. Są cienkie, giętkie, o 
zygzakowatym kształcie, z dwoma cierniami 
u podstawy każdego liścia, z których jeden 
jest prosty, do 1 cm długości, a drugi krótszy, 
hakowato zgięty. 

Jednak większość badaczy wskazuje na 
trzy gatunki, które najprawdopodobniej po-
służyły do uplecenia korony cierniowej. Są to: 
przedstawiciel rodzaju krwiściąg (rodzina ró-
żowate Rosaceae) oraz  dwa gatunki z rodzaju 
głożyna (szakłakowate Rhamnaceae). Krwi-
ściąg ciernisty   (Sarcopoterium spinosum) 
jest krzewem do 60 cm wysokości, z gęsto 

rozgałęzionymi pędami, zakończo-
nymi na wierzchołku rozwidlonymi, 
prostymi cierniami. W Ziemi Świę-
tej występuje powszechnie, również 
niedaleko Jerozolimy. 

Pierwszy gatunek z rodzaju gło-
żyna to głożyna afrykańska (Zizi-
phus lotus), krzew lub niskie drze-
wo (do 2 m wysokości), rosnący na 
suchych terenach. Jego wiotkie pędy 
zaopatrzone są w niewielkie ciernie. 
Drugim gatunkiem jest głożyna cierń 
Chrystusa (Ziziphus spina-christi). 
Izraelscy badacze flory biblijnej są 
zdania, że hebrajskie słowo āţād z 
biblijnej Księgi Sędziów (9,14-15) 
odnosi się do tego właśnie drzewa, 
dość powszechnie spotykanego w 
północnym Izraelu. Jest potężne, 
z parasolowatą koroną i rozległym 
systemem korzeniowym. Na jego 
pędach, u podstawy każdego liścia 

wyrastają dwa ciernie, jeden, wyprostowany o długości do 1,5 cm, 
drugi, krótszy, hakowato zagięty. 

Spór uczonych botaników – z jakich roślin została wykonana ko-
rona cierniowa Chrystusa – pozostaje nierozstrzygnięty, m.in. dlate-
go, że obecnie jest to obręcz o średnicy ok. 21 cm, spleciona jedynie 
z suchych gałązek, ponieważ przez całe średniowiecze wyciągano z 
niej ciernie i przenoszono jako cenne relikwie do kościołów i klasz-
torów lub umieszczano w insygniach władzy. Niemniej korona cier-
niowa – element „broni Chrystusa”, arma Christi – pozostaje jednym 
z ważniejszych symboli zwycięstwa Zbawiciela nad śmiercią i złem. 
Dlatego z należytą czcią składajmy hołd Władcy świata nie tylko w 
świątecznym, wielkanocnym czasie. Błogosławionych Świąt Wielkiej 
Nocy!

Termin Biegów w Szczawnicy, które miały się odbyć 
25-26 kwietnia 2020r. został zmieniony. 

Szczegóły na facebookowym profilu: Biegi w Szczawnicy.
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Baby, ach te baby
Okazją do fantastycznej zabawy stał się I Szczawnicki Turniej 

Babski pt. Baby, ach te baby…, który na dwa dni przed Dniem Ko-
biet odbył się w Jazz Barze Dworku Gościnnego. Jego organizato-
rami było Miasto i Gmina Szczawnica, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Panie: Agnieszka Ciesielka i Joanna Oleksy.

Do współzawodnictwa stanęło osiem kobiecych pięcioosobo-
wych drużyn: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 
2, Sołectwa Jaworki, Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia 60+, Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Polskiego Stowarzyszenia 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Szczawni-
cy. A konkurencje wymyślone przez organizatorów były bardzo 
wszechstronne i wielce zabawne: kręcenie hula – hop, odgady-
wanie kalamburów, malowanie ust z zawiązanymi oczami drugiej 
osobie, plecenie warkocza, ubieranie gorsetu… manekinowi, ma-
lowanie paznokci… panom obecnym na sali, ubijanie piany, obie-
ranie jabłka, odpowiedź na pytania przewodniczącego Jury czy 
wreszcie ułożenie dowcipnego, rymowanego wiersza nt. imprezy. 

Zmagania pań, dopingowanych przez przybyłe fankluby, oceniało 
męskie Jury w składzie: Jerzy Pal – aktor i reżyser Teatru im. L. 
Solskiego w Tarnowie, Jan Świdroń – regionalista, publicysta i 
konferansjer z Orawy, Piotr Krzywdziński – lider i założyciel ka-
peli folkowej ”Ciupaga”, Bogusław Waksmundzki – wicestarosta 
Powiatu Nowotarskiego i Tomasz Moskalik – dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg w Nowym Targu. 

Po trzech godzinach wspaniałej rywalizacji i podliczeniu 
wszystkich punktów okazało się, że I miejsce i kwotę 2000 zł 
zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2; II miejsce i 1000zł – 
ekipa PSONI, III miejsce i 500zł – Sołectwo Jaworki, które przed 
konkursem ustaliło, że w razie wygranej którejkolwiek z drużyn 
– dzieli się wygraną po połowie z drużyną SP 2. Nagrody wręczył 
ich fundator – burmistrz Grzegorz Niezgoda, który wszystkim 
obecnym na Sali Paniom złożył najlepsze życzenia z okazji Dnia 
Kobiet i pogratulował sukcesu, świetnego humoru oraz doskona-
łego przygotowania i kreatywności!

Całość muzycznie i z humorem poprowadził Łukasz „Kudłaty” 
Różycki wraz z dyrektorem MOK – Krzysztofem Czają.

Alina Lelito


