
ISSN 1506-4328EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

UKAZUJE SIĘ OD WRZEŚNIA 1991r.

fot. Jerzy Janowicz

Życie kulturalne w kwietniu...

MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH Nr 332 - MAJ 2020

#ZOSTAŃWDOMU



2   STRONA  

MAJ 2020  -  Nr 332 MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH



STRONA   3

Nr 332  -  MAJ 2020WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Od 22 kwietnia w Urzędzie Miasta można skorzystać z obsługi w 

kasie oraz z biura dziennika podawczego w wydzielonym dla ob-
sługi petentów pomieszczeniu od strony parkingu (stare wejście do 
budynku). W pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na po-
trzeby dokonywania wpłat w kasie, złożenia pisma na dzienniku 
podawczym lub rozmowy z pracownikiem merytorycznym zajmu-
jącym się daną sprawą. W przypadku większej ilości osób prosimy 
o zachowanie obowiązujących odstępów pomiędzy osobami oczeku-
jącymi.

wsparcie z ZUS 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniej-
szenie obciążeń i zachowanie płynności 
finansowej w firmach to główne cele pa-
kietu regulacji, które składają się na Tar-
czę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą 
w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, 
które mają zapobiegać skutkom epidemii 
koronawirusa w Polsce, jest wsparcie re-
alizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w 
ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszają-
cych do 9 osób do ubezpieczeń społecz-
nych, ze składek za marzec, kwiecień i 
maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokry-
cie składek do ZUS od przedsiębiorców 
działających przed 1 lutego br. Zwolnienie 
dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracu-
jące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą 
skorzystać także samozatrudnieni z przy-
chodem do 15 681 zł (300% przeciętnego 
wynagrodzenia), którzy opłacają składki 
tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, ubezpie-
czenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno 
przedsiębiorca, jak i pracujące dla nie-
go osoby zachowają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych 
za okres zwolnienia ze składek. Przedsię-
biorcy opłacający składki na własne ubez-
pieczenia i osoby z nimi współpracujące 
zachowują prawo do świadczeń w razie 
choroby i macierzyństwa jeżeli były w do-
browolnym ubezpieczeniu chorobowym na 
1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzy-
stają firmy, które znajdowały się w trudnej 
sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowa-
ły należności, w tym składek pobieranych 

przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Świadczenie postojowe dla osób, któ-

re wykonują umowy cywilnoprawne 
(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 
zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i 
jest nieoskładkowane oraz nieopodatko-
wane. W przypadku wykonujących umowy 
cywilnoprawne, których suma przychodów 
z umów cywilnoprawnych w miesiącu po-
przedzającym miesiąc, w którym złożony 
został wniosek o świadczenie postojo-
we wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości sumy wynagro-
dzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania 
świadczenia jest, aby przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
nie przekraczał 300% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS 
na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z FUS obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umo-
wy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samoza-
trudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 
zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i 
jest nieoskładkowane oraz nieopodatko-
wane. Warunkiem uzyskania świadczenia 
jest, aby przychód w miesiącu poprzedza-
jącym miesiąc złożenia wniosku nie prze-
kroczył 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod-
stawie przepisów o emeryturach i rentach 
z FUS obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalno-
ści musi nastąpić przed 1 lutego br. Przy-
chód w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 
15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale 
świadczenie przysługuje także samoza-
trudnionym, którzy zawiesili ją po 31 
stycznia br. jeżeli przychód z tej działal-
ności z poprzedniego miesiąca nie prze-
kroczył 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod-
stawie przepisów o emeryturach i rentach 
z FUS obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w for-
mie karty podatkowej, którzy korzystają 
ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają 
świadczenie postojowe w wysokości 1300 
zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opła-
ty prolongacyjnej – odroczenie terminu 
płatności lub rozłożenie na raty należno-
ści z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników 
składek. Dotyczy składek za przedsiębior-
cę i pracujące dla niego osoby. Nie ma zna-
czenia od kiedy płatnik prowadzi działal-
ność. Nie ma też znaczenia wielkość jego 
firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samo-
zatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 
2020r. Dzięki uldze można opłacić składki 
do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik 
złoży wniosek przed terminem płatności 
składek, nie poniesie żadnych kosztów 
związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po 
terminie opłacania składek, ZUS naliczy od-
setki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o 
wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane 
przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłaca-
nia składek,

RSP-C – wniosek o świadczenie posto-
jowe dla umów cywilnoprawnych (wypeł-
nia zleceniodawca lub zamawiający),

RSP-D – wniosek o świadczenie posto-
jowe dla prowadzących działalność,

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu 
składek (odroczenie terminu płatności lub 
rozłożenie na raty należności z tytułu skła-
dek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne onli-
ne - na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
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to polskie święto państwowe, które obchodzone jest na pa-
miątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Ustanowiono 
je w 1919 roku, a ponownie przywołano w 1990. Dzień ten jest 
dniem wolnym od pracy. 

Uznaje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i 
drugą na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. - no-
woczesną, spisaną konstytucją, czyli aktem o najwyższej mocy 
prawnej w państwie.

W tym roku w Szczawnicy, w związku z panującą sytuacją, 
obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja nie odbyły się tak 
uroczyście jak odbywały się od wielu lat. 

Władze samorządowe, Związek Podhalan oraz  Ochotnicza 
Straż Pożarna w składzie: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
- Pan Grzegorz Niezgoda, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan 
Kazimierz Zachwieja, Prezes Pienińskiego Związku Podhalan – 
Pani Elżbieta Wiercioch oraz Przedstawiciel OSP Szczawnica 
- Pan Mariusz Szczepaniak złożyli symboliczne wiązanki oraz 
zapalili znicze pod pomnikiem poległych partyzantów Armii 
Krajowej na Przysłopie a także przy grobie tragicznie zmarłej 
rodziny Fijas oraz Dychała. 

Ponadto Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
i Sekretarzem UMiG Szczawnica złożyli wiązankę oraz zapalili 
znicze pod Pomnikiem Pamięci na Starym Placu Kościelnym, 
by oddać hołd wszystkim, którzy walczyli za Ojczyznę.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 



STRONA   5

Nr 332  -  MAJ 2020WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Szczawnica,  05 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  podaje do publicznej wiadomości, iż 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 05 maja  2020 
r. do  26 maja 2020 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej 
do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym :
1. działka ewid. nr 239/1 o powierzchni 

0.2171 ha położona w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 288  o powierzch-

ni 1.3212 ha położonej w Jaworkach przy 
ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na  cele 
rolnicze na okres 3 lat

3. część działek ewid. nr 528/30 i 528/32 
o powierzchni 0.0060 ha położonych w 
Szczawnicy przy ul. Flisackiej z prze-
znaczeniem na zieleniec przydomowy 
oraz chodnik prowadzący do działki 
wnioskodawcy na okres 3 lat

4. działkę ewid. nr 277 o powierzchni 
1.9448 ha położoną w Jaworkach przy 
ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

5. część działki ewid. nr 31/8 o powierzch-
ni 0.0015 ha położonej w Szlachtowej  
przy ul. Sielskiej z przeznaczeniem na 
zieleniec przydomowy na okres 3 lat

6. działki ewid. nr 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 
60,61, 62, 65, 66, 68, 69 o powierzchni 

23.6550 ha położone w Szlachtowej przy 
ul. Berech z przeznaczeniem na cele 
rolnicze związane z wypasem owiec na 
okres 24 lat

II. Sprzedaży w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego:
1. działka ewid. nr 218/4 o powierzchni 

0.0880 ha położona w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda objęta księgą wieczystą 
nr NS1T/00089078/8

2. działka ewid. nr 218/5 o powierzchni 
0.0800 ha położona w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda objęta księgą wieczystą 
nr NS1T/00089078/8

3. działka ewid. nr 218/6 o powierzchni 
0.0800 ha położona w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda objęta księgą wieczystą 
nr NS1T/00089078/8

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty.
 

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz 2010, z późn. zm.), w przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w 
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w przypadku kiedy:

1. Nieruchomość zamieszkała jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu 
zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale.

2. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczy-
nu liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale.

3. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjne a jest na niej prowadzona działalność (dzia-
łalność niehandlowa) – tzw. nieruchomość mieszana obowiązują dwie metody:
•    od mieszkańca - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale,
•    od powierzchni - iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki określonej w uchwale.
 

Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w powiązaniu z wysokością stawek tej opłaty

Metoda naliczenia opłaty

za m3 zużytej wody od jednego mieszkańca za m2 powierzchni lokalu

Zbieranie odpadów w sposób selektywny 
/brak kompostownika/ 6,90 zł 20,70 zł 1,35 zł

Zbieranie odpadów w sposób selektywny 
/kompostownik/ 6,20 zł 18,60 zł 1,10 zł

Niewypełnienie obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny 20,70 zł 62,10 zł 4,10 zł

Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy ustalono również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (uwzględnione w powyższej tabeli) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 
1) 0,70 zł za m3 zużytej wody – dla właścicieli nieruchomości które są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 
2) 2,10 zł od jednego mieszkańca – dla właścicieli nieruchomości które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 
3) 0,25 zł za m2 powierzchni lokalu – dla właścicieli nieruchomości tzw. mieszanych z części nieruchomości na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy zastosowaniu metody będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu służącego do 
prowadzenia działalności.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku 
– uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komu-
nalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach).

Numer konta do wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
29 1020 2892 0000 5602 0732 1393 Bank PKO BP SA w Szczawnicy
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Ulica Skotnicka i Skotnicka boczna w 
trakcie realizacji pierwszego etapu inwe-
stycji w tym terenie Szczawnicy, czyli pra-
ce przy wykonaniu sieci gazowej.

W kolejnych tygodniach będą realizo-
wane:
1. odtworzenia nawierzchni asfaltowej 

w dolnym odcinku na całej długości 
uprzednio rozkopanej i szerokości od osi 
jezdni do krawężnika,

2. odtworzenie nawierzchni asfaltowej w 
górnym odcinku w szerokości zerwane-
go pasa asfaltu ale tylko dla zabezpie-
czenia przejazdu na okres do przyszłego 
roku - w związku z planowaną realizacją 
na całej szerokości nawierzchni asfalto-
wej,

3. odtworzenia nawierzchni w ulicy Skot-
nickiej bocznej z kostki betonowej dla 
umożliwienia dojazdu do posesji w 
związku z planowaną realizacją prze-
budowy nawierzchni w drugiej połowie 
tego roku z nowej kostki na całej szero-
kości,

4. wymiana sieci wodociągowej w ulicy 
Skotnickiej bocznej w najbliższych tygo-
dniach,

5. rozbudowa sieci wodociągowej do pla-
nowanej stacji podnoszenia ciśnienia 
wody w sąsiedztwie źródła wody Pito-
niakówka w najbliższych tygodniach,

6. remont kanalizacji burzowej w ulicy 
Skotnickiej bocznej w najbliższych tygo-
dniach.

Wyżej wymienione prace muszą zostać 

ukończone przed realizacją projektu zwią-

zanego z przebudową ulicy Skotnickiej na 

który pozyskane zostały środki finanso-

we z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych Dalsza realizacja robót w 

ramach projektu planowana jest w drugiej 

połowie 2020 roku oraz w 2021 roku ich 

ukończenie.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

KOLEJNE ETAPY PRAC PRZY 
BUDOWIE SIECI GAZOWEJ 

W SZCZAWNICY

Tegoroczny wniosek Miasta i Gminy 
Szczawnica do programu „Kapliczki Ma-
łopolski 2020” o udzielenie pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego z terenu 
województwa małopolskiego podejmują-
cych prace konserwatorskie jest związany 
z I etapem remontu przydrożnej kapliczki 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Jaworkach. 
Wnioskowana kwota pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Małopolskiego to 
24 959,27 zł.

Kapliczka domkowa - ludowa architek-
tura rusnacką. Według informacji księdza 
Hury powstanie kapliczki powinno mieć 
miejsce w okresie przed rokiem 1850. Ta-
kie datowanie potwierdza schematyzm die-
cezji tarnowskiej z 1983 roku, gdzie czas 
budowy kapliczki określono na I połowę 
XIX wieku. Tymczasem Ksiądz Zbigniew 
Kołodziej potwierdził, że kapliczka zosta-
ła postawiona przez rodzinę Burciów fun-
dacja ta miała miejsce w 1929 roku i jest 
to właściwa data jej powstania. Przyczyna 
fundacji kapliczki nie jest jasna. Zachował 

się zapis ,że kapliczkę postawiono przy 
„cudownym” źródle, dziś nieistniejącym, z 
którego woda miała właściwości lecznicze. 

Według innej wersji kapliczka powsta-
ła jako wotum dziękczynne za uratowanie 

gruntu od zabrania przez powódź. Rów-
nież pojawiają się zapisy, że powstała ona 
jako kapliczka graniczna, wyznaczająca 
początek wsi, albo też, że zbudowano ją 
w intencji powstrzymania epidemii cho-
lery lub w ramach rywalizacji z osiedlem 
Hromczakówka.

Kapliczki  Małopolski  2020
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Uchwały podjęta na 

XXI zwyczajnej 
sesji w dniu 

27 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XXI/130/2020 w sprawie  
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica w trybie 
bezprzetargowym,

Uchwała Nr XXI/131/2020 w sprawie Re-
gulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta i Gminy Szczawni-
ca,

Uchwała Nr XXI/132/2020 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XXI/133/2020 w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych przed-
szkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Szczawnica,

Uchwała Nr XXI/134/2020 w sprawie 
zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2020,

Uchwała Nr XXI/135/2020 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Uchwała Nr XXI/136/2020 w sprawie 
przekazania skargi do rozpatrzenia przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Jaworki - aktualny stan prac przy reali-
zacji ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy 
Kościelnej do drogi w kierunku tzw. „Sta-
rego”. Planowany termin zakończenia - 31 
maja 2020.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do włączenia się w prowadzoną przez Mi-
nisterstwo, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, kampanię informa-
cyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Celem akcji jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji 
zakupowych, szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe infor-
macje oraz materiały dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie www.polskasma-
kuje.pl w zakładce „Produkt polski”.
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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 niskoemisyjne ogrze-
wanie– podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, 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 spełnia-
jące wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryj-
nego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Więcej informacji o wymaganiach 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, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, ko-
tłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno 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 wyma-
gania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera doku-
mentacja 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 wójtowie, 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 przypadku podmiotów pro-

wadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z które-

go korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowa-
nia 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 uchwa-
łą antysmogową.

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” spełniającego kryteria 
wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka ener-
getyczna, 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” spełniające-
go 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
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- Lubisz gry logiczne, za-
gadki umysłowe, łamigłówki, 
krzyżówki?

- Rozrywki umysłowe, łami-
główki, zagadki, gry logiczne 

czy krzyżówki były i są moją pasją od dzieciń-
stwa. Bakcyla rozwiązywania zagadek umy-
słowych zaszczepiła we mnie moja śp. Mama, 
która uwielbiała rozwiązywać krzyżówki.

-  Czy ćwiczysz, trenujesz swój umysł 
świadomie po to, by się  nie starzał,  czy to 
dla Ciebie forma rozrywki? 

- Rozwiązując wszelkiego rodzaju łami-
główki traktuję to przede wszystkim jako for-
mę rozrywki. Jednak zapewniam, że rozrywka 
ta mimo woli ćwiczy umysł i pamięć. Zachę-
cam seniorów do podejmowania prób ćwicze-
nie umysłu poprzez rozwiązywanie krzyżówek 
i innych łamigłówek. Nie należy zniechęcać 
trudnościami  i niepowodzeniami na początku, 
z czasem zaczniecie odczuwać przyjemność. 
Odświeżamy umysł i „szare komórki” bez 
wspomagania lekami i chemią.

- Domyślasz się, dlaczego drążę ten te-
mat? Najpierw krzyżówki, łamigłówki, aż 
wreszcie udział w teleturnieju, tak?

-  No, chyba tak...W latach 90-tych brałem 
udział w teleturnieju „1000 pytań” prowadzo-
nego przez Wojciecha Pijanowskiego w stacji 
Polsat. Już wtedy chciałem sprawdzić swoją 
wiedzę przed kamerami  i mikrofonami telewi-
zyjnymi na tle współuczestników. W teleturnie-
ju tym wśród 8 uczestników doszedłem do fina-
łu.  Doświadczenia tam zdobyte procentowały 
i procentują do dzisiaj. Nie odczuwam strachu i 
tremy przed kamerą i mikrofonem.

- Skąd zainteresowanie udziałem akurat 
w teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, gdy jest 
tak wiele programów tego typu? 

- „Jeden z dziesięciu” to teleturniej bazujący 
na wszechstronnej wiedzy ogólnej i pewnej do-
zie szczęścia. Uważam, że w innych teleturnie-
jach typu „Postaw na milion” czy „Milionerzy” 
większy nacisk położony jest na szczęście niż na 
wiedzę. Z kolei w teleturnieju „Va banque” oprócz 
wiedzy potrzebny jest refleks i umiejętność szyb-
kiego zdefiniowania pytania. Tak więc postawi-
łem na „1 z 10” aby sprawdzić swoją wiedzę.

- Czy  była to samodzielna decyzja, czy 
potrzebowałeś zachęty, dopingu?

- Decyzja o udziale w teleturnieju dojrzewa-
ła od jakiegoś czasu. Większość oglądających 
program telewidzów na pytania zadawane przez 
pana Tadeusza Sznuka z reguły zna odpowiedź. 
Denerwujące jest, że uczestnik na wydawałoby 
się proste pytanie nie zna odpowiedzi. Prawda 
jest taka, że na zadane pytanie zna się odpo-
wiedź lub nie. Jak kiedyś powiedział p. Tadeusz 
Sznuk: „Nie każde pytanie trafia na odpowied-
niego uczestnika”. Dochodzi jeszcze stres, ostre 
światło reflektorów, kamera, mikrofony – część 
wiedzy ulatuje. Rodzina oraz znajomi podczas 
wspólnego oglądania teleturnieju (oglądam go 
regularnie) zachęcali mnie do wzięcia w nim 
udziału. W ubiegłym roku podjąłem decyzję o 
wzięciu udziału w teleturnieju.

- Jakie są etapy za-
kwalifikowania  się do 
takiego  programu?

-Aby znaleźć się w 
studio trzeba najpierw zgłosić swój akces na 
stronie internetowej programu. W zależności od 
liczby chętnych w danym regionie organizowa-
ne są eliminacje w Warszawie, Krakowie, Po-
znaniu lub Gdańsku. Ja byłem na eliminacjach 
w Krakowie. Eliminacje odbywają się w formie 
rozmowy organizatora z kandydatem do udzia-
łu w teleturnieju. Organizator zadaje 20 pytań i 
aby przejść eliminację trzeba odpowiedzieć na 
16. Pytania są z różnych dziedzin: literatura, 
sport, mitologia, historia, fizyka, chemia, geo-
grafia, instrumenty muzyczne, polityka, fauna 
i flora, dania i napoje. Przykłady: jaką literą 
oznacza się przyspieszenie ziemskie? Z jakiego 
materiału zbudowane są kastaniety? Jakiego 
ptaka uratowała Calineczka? Jakie imiona nosili 
polscy malarze bracia Gierymscy? Jaką dyscy-
plinę sportową uprawiają I. Świątek i H. Hur-
kacz? Czy rtęć jest metalem? Co było wcześniej 
odrodzenie czy barok? Czas odpowiedzi nie jest 
ograniczony, ja odpowiedziałem na 19 pytań 
poprawnie. Na zakończenie testu organizator 
informuje o zakwalifikowaniu się do teleturnie-
ju. Okres oczekiwania na nagranie to ok. 1 rok. 
Eliminacje przeszedłem w dniu 31 marca 2019 r. 
a nagranie odbyło się 29 lutego 2020 r. (emisja 9 
kwietnia 2020 r.) w studio TVP Lublin. Zapro-
szenie otrzymałem na początku lutego.

-  Na czym polegało przygotowanie uczest-
ników do stawienia się przed kamerą? Czy 
była to tylko troska o wizaż osób biorących 
udział w rywalizacji, czy również była chwila 
na bliższe zapoznanie się, nawiązanie jakichś 
nici sympatii?

- Przed wejściem na nagranie uczestnicy do-
pełniają formalności, wypełniając różne ankie-
ty z danymi i zgody na prezentację swojego wi-
zerunku. Potem następuje losowanie stanowisk. 
Następnie uczestnicy proszeni są do garderoby 
i pokoju choreograficznego w celu przygotowa-
nia swojego wyglądu na potrzeby obiektywu 
kamery telewizyjnej. Ponieważ jednocześnie 
mogą pracować 2 wizażystki jest możliwość 
porozmawiania z innymi uczestnikami ocze-
kującymi na swoją kolej „upiększenia”. Skorzy-
stałem z tej okazji   i nawiązałem konwersację 
z kilkoma współuczestnikami. Okazało się, iż 
jedna z zawodniczek pochodząca z Krosna była 
na eliminacjach w Krakowie. Od razu zrobi-
ło się miło i sympatycznie. Wtedy jeszcze nie 
odczuwało się atmosfery napięcia i zdenerwo-
wania, atmosfera była luźna pozbawiona nutki 
współzawodnictwa. Inni uczestnicy mówili 
skąd przyjechali, czym się zajmują na co dzień, 
gdzie byli na eliminacjach. Po dokonaniu ko-
smetyki wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
na krótki film instruktażowy mówiący o regu-
laminie i zasadach obowiązujących w studio. 
Do tego czasu można było kibicować uczestni-
kom -ze mną była żona i syn. Nagranie odbywa 
się bez udziału publiczności, po zdeponowaniu 
telefonów komórkowych. Początkowo nagrania 
odbywały się z udziałem publiczności, jednak 
zrezygnowano z tego (podobno publiczność 
podpowiadała) Publiczność może oglądać na-
granie w specjalnym pomieszczeniu. Nagranie 
odbiera się bez dźwięku, ze względu na zacho-
wanie „czystej gry” (możliwość podpowiedzi z 

zewnątrz przez urządzenia nadawczo-odbior-
cze). Po wejściu do studia najpierw pan Tade-
usz Sznuk, który jest człowiekiem o bardzo 
ciepłym usposobieniu, stara się rozładować na-
piętą atmosferę, dodając otuchy uczestnikom. 
Później technicy zakładają uczestnikom mi-
krofony, kierownik produkcji informuje o tym, 
że każdy z uczestników przedstawi swoją wizy-
tówkę (imię, nazwisko, skąd przyjechał, zawód, 
zainteresowania). Wbrew pozorom nie jest to 
proste (trzeba przyjąć odpowiednią postawę, 
mówić do kamery w sposób wyraźny i najlepiej 
z uśmiechem na ustach) niektórzy musieli po-
wtarzać nagranie wizytówki kilkakrotnie.

Po nagraniu wizytówek zaczyna się gra. Pan 
Tadeusz przed rozpoczęciem rozgrywki udzie-
lił rady: „Proszę dokładnie słuchać pytań, one 
nie są trudne”. Zastosowałem się do tej uwagi i 
po poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie 
stres uleciał. Ciekawostka – p, Sznuk również 
popełnia błędy, potrafi się przejęzyczyć, pomy-
lić trafną odpowiedź z błędną, więc również nie 
jest całkowicie uodporniony na stres. Jednak 
swoim urokiem osobistym i doświadczeniem 
potrafi rozluźnić atmosferę i być w równej mie-
rze przychylnym każdemu graczowi.

- Gdy rozpoczynał się program i zoba-
czyłam, że Ty, nasz kolega Adam Piątek bę-
dziesz występował z nr 5. to od razu wzięłam 
to za dobrą wróżbę. Pomyślałam: „Będzie to 
występ, co najmniej  na piątkę”. A Ty pamię-
tasz, co pomyślałeś, gdy pan Tadeusz Sznuk  
ogłosił początek gry?

- Szczerze mówiąc nie skojarzyłem na po-
czątku numeru mojego stanowiska z występem 
na „piątkę”. Po nagraniu syn zwrócił uwagę, że 
nagranie odbyło się 29 lutego i Adam Piątek 
startował na stanowisku 5 (nomen omen). Czy 
występ wyszedł na „5” niech ocenią to inni, za-
wsze mogłoby być lepiej. Niemniej dotarcie do 
finału odcinka uważam za swój mały sukces. 
Branie udziału w nagraniu programu telewizyj-
nego i potem oglądanie w telewizorze to duża 
przyjemność i satysfakcja.

Cieszą również zdobyte nagrody. Każdy z 
finalistów otrzymuje zegarek firmy Adriatica 
oraz  w zależności od ilości zdobytych punktów 
- odkurzacz, wolnowar lub zestaw kosmetyków. 
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dłu-
gopis z nadrukiem „JEDEN Z DZIESIĘCIU”.

- Czy jesteś zadowolony ze swojej telewi-
zyjnej przygody, czy masz zamiar ją jeszcze 
powtórzyć?

- Natura ciągnie wilka do lasu. W teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu” mogę wziąć udział dopie-
ro za dwa lata. Rodzina i znajomi kuszą – może 
„Koło fortuny” lub „Familiada”? Czas pokaże.

Warto było zaprezentować swoją wiedzę i 
Szczawnicę na antenie TVP.

Rozmawiała Bożena Nowak

Teleturniej „ Jeden z dziesięciu” od kuchni 
/wywiad z Adamem Piątkiem/
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Działania OSP Szczawnica w czasie epidemii
W czasie, gdy COVID-19 rozprzestrzenia się w 

kraju i na świecie, a rząd wprowadza kolejne ograni-
czenia, OSP Szczawnica niezmiennie działa dla dobra 
mieszkańców. W związku z tym prosimy, aby przed 
strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, 
gdzie występował koronawirus oraz faktu, że ktoś 
przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia za-
rażenia. Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udziele-
nia pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i 
rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontak-
tu z koronawirusem. Jeśli tylko będziemy o zagroże-
niu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji 
na wirusa spokojnie sobie poradzimy, zapewniając 
bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i strażakom.

Nasza jednostka od marca bieżącego roku miała do 
czynienia z kilkoma poważniejszymi zagrożeniami. 
Oto krótkie sprawozdanie z przebiegu działań naszej 
jednostki.

3 marca o godzinie 7:03 do Stanowiska Kiero-
wania Komendanta Powiatowego w Nowym Targu 
(SKKP) wpłynęło zgłoszenie: we wsi Szlachtowa 
płonie budynek gospodarczy. Na miejsce zdarzenia udały się za-
stępy OSP Szlachtowa, OSP Szczawnica oraz patrol policji.  Po 
przybycia na miejsce zdarzenia okazało się, iż pożarem objęty jest 
wolnostojący budynek gospodarczy, niezamieszkany, nieznajdują-
cy się w bliskim sąsiedztwie z innymi budynkami. Po lokalizacji 
i ugaszeniu pożaru przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórko-
wych i zabezpieczających. 

9 marca o godzinie 19:08 dyżurny pełniący służbę w Stano-
wisku Kierowania Komendanta Powiatowego w Nowym Targu 
otrzymał wezwanie: pożar budynku gospodarczego, samochodu 
osobowego ulica Kwiatowa, Szczawnica. Przybyły na miejsce 
zastępy OSP Szczawnica lokalizują ognisko pożaru i przystępują 
do natychmiastowych działań. Epicentrum znajduje się w zwar-
tej budowie, narażone są najbliższe domostwa. Do akcji dołączają 
jednostki JRG Nowy Targ oraz OSP Jaworki, OSP Szlachtowa, 
OSP Krościenko, OSP Kąty, OSP Tylka, OSP Tylmanowa, Ze-
spół Ratownictwa Medycznego oraz Policja. Dzięki szybkiej re-
akcji oraz sprawnemu dowodzeniu płomienie nie rozprzestrzeniły 
się na większym obszarze. Działania straży pożarnej polegały na 
podaniu prądów wody w natarciu na płonący budynek, samochód 
oraz domy mieszkalne znajdujące się najbliżej. W wyniku poża-
ru spłoną samochód osobowy oraz  budynek gospodarczy wraz z 
mieniem. Uszkodzeniu uległy budynki znajdujące się najbliżej epi-
centrum pożaru oraz najbliżej zaparkowany samochód osobowy.

Przedostatni dzień kwietnia, osiem minut po północy, spo-
kojny sen strażaków ochotników przerwała syrena strażacka. 
Wyruszają pojazdy terenowe. Jednostki z OSP Szlachtowa oraz 
policja. Nad Słoną Młaką w Szlachtowej na tzw. Wale płonie ba-
cówka oraz zabudowania gospodarcze należące do miejscowego 
bacy. Po przybyciu na miejsce zastępy przystąpiły do dogaszania 
zgliszczy. Budynki spłonęły doszczętnie, teren został dogaszony i 
zabezpieczony. Na szczęście, gdy wybuchł pożar, w bacówce nie 
było nikogo. Podejrzewa się podpalenie.

Inne działania wykonywane na naszym terenie to dwie inter-
wencje związane z nieudanymi próbami samobójczymi, kilka 
wyjazdów o mniejszej skali zagrożenia, w tym pożar sadzy w 
przewodzie kominowym, oraz kilka  z kategorii AF (alarmy fał-
szywy) były to najczęściej sygnały z instalacji systemu sygnaliza-
cji pożarowej.

W opisywanym okresie miały również miejsce trzy wyjazdy te-
renowe, były to pożary poszycia leśnego. Niska wilgotność ściół-

ki leśnej oraz wiatr mogą przyczynić się do szybkiego rozprze-
strzeniania się nawet małych zalążków ognia! Przypominamy 

o zakazie wypalania traw, które 
prowadzi do nieodwracalnych, nie-
korzystnych zmian w środowisku 
naturalnym – ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje bardzo 
pożyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asymilacja 
azotu z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. 
Apelujemy o rozwagę i zdrowy 
rozsądek!

W drugiej połowie kwietnia nasi 
druhowie zostali oddelegowani do 
usunięcia żmii z posesji prywatnej. 
W większości takich przypadków 
należy zgłosić się do lekarza wete-
rynarii posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. Oczywiście, w po-
dobnym przypadkach nie odmówi-

my pomocy. Należy przy tym pamiętać, że żmije znajdują się pod 
ochroną. Należą do Skarbu Państwa, więc nie można ich kaleczyć 
albo zabić, żadnym wypadku nie należy próbować usuwać żmij 
na własną rękę. To gady jadowite. Kiedy dojdzie do ukąszenia, 
należy obmyć ranę i zaciągnąć opaskę uciskową powyżej miejsca 
ukąszenia. Trzeba też niezwłocznie wezwać pogotowie i w ciągu 
24h od ukąszenia podać surowicę. Nie wolno rozcinać ran, wy-
sysać jadu ani podawać osobie ukąszonej jakichkolwiek płynów.

Zagrożenia pożarowe lasów!!!
W związku z występującą na terenie całego kraju niską wil-

gotnością ściółki leśnej na terenie województwa małopolskiego 
został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich prze-
bywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk 
i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu 
zabronione jest:

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wy-

znaczonych do pobytu ludzi.
W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych 

szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu za-
grożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i do-
stosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tyl-

ko drogami oznakowanymi drogowskazami.
Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w 

lasach:
0 - brak zagrożenia,
I - zagrożenie małe,
II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet 

w miejscach wyznaczonych.

Warto pamiętać, iż to człowiek odpowiada za ponad 90% po-
żarów lasów!

(Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowym Targu)

 Marcin Mastalski
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
W kwietniu bieżącego roku, w związku z pandemią covid-19, 

posiedzenia poszczególnych komisji oraz Sesja Rady Powiatu od-
bywały się w formie zdalnej, za pośrednictwem specjalnej aplika-
cji. Brałem udział w obradach wszystkich trzech komisji, których 
jestem członkiem, tj. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisji Kultury, Promo-
cji i Rozwoju. W czasie obrad Komisji Zdrowia wysłuchaliśmy 
przedstawionego przez Dyrektora Marka Wierzbę podsumowania 
działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu za rok 2019 w aspekcie prowadzonych 
inwestycji  oraz realizowanych projektów w ramach Funduszy Eu-
ropejskich. Następnie Dyrektor omówił plan inwestycyjny szpita-
la na rok 2020 oraz przedstawił informację o sytuacji finansowej 
instytucji. Oczywistym jest, że pandemia covid-19 odciśnie swoje 
piętno również na naszym, powiatowym szpitalu.

30 kwietnia wziąłem udział w kolejnej XVIII Sesji Rady Po-
wiatu Nowotarskiego. Podjęliśmy uchwałę, która podnosi wy-
nagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowa-
dzących rodzinne domy dziecka w powiecie nowotarskim. Taka 
forma opieki nad dziećmi z oczywistych względów jest lepsza niż 
ta instytucjonalna, stąd też nie dziwi jednomyślność radnych. 

Następnie podjęliśmy rezolucję w sprawie wyznaczenia dyżu-
rów lekarza orzecznika ZUS lub Komisji Lekarskiej w Nowym 
Targu. Podobną rezolucję podjęła wcześniej Rada Powiatu Ta-
trzańskiego.

W kolejnym punkcie sesji wysłuchaliśmy sprawozdania Komi-
sji Rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie prawidłowości dzia-
łalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.

Na koniec przedstawiono sprawozdanie z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2019. Wynika z niego, że w ubiegłym roku 
Powiat Nowotarski rozdysponował między wnioskodawców 71 
tys. zł. W związku z powyższym zachęcam organizacje pozarzą-
dowe z naszego terenu do ubiegania się o wsparcie różnego rodza-
ju wydarzeń, imprez etc. również z budżetu powiatu.

Przypominam, o zmienionych zasadach obsługi Klientów w 
Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Zachęcam Państwa 
do korzystania z możliwości składania wniosków elektronicznie 
za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także 
Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówie-
niu terminu w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl 
Odbiór decyzji oraz wgląd do dokumentów będą dokonywane w 
pokoju Biura Paszportowego po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W związku z pandemią covid-19 na terenie naszego powiatu 
zorganizowano 2 ośrodki kwarantanny instytucjonalnej, dla osób 
które nie mają możliwości odbycia kwarantanny w warunkach do-
mowych. W obu przypadkach są to obiekty OHP, jeden w Jabłon-
ce na Orawie, a drugi to budynek internatu przy szczawnickim 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Z informacji uzyskanej 
od Starosty Nowotarskiego wynika, że z kwarantanny w szczaw-
nickim obiekcie skorzystało dotychczas około 50 osób.

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

Tomasz Hamerski

Radny Powiatu Nowotarskiego

Na pytania Mieszkańców 
Szczawnicy i Czytelników, 
czym zajmuje się Straż Miej-
ska w dobie koronawirusa, 
otrzymaliśmy odpowiedź:

16.03. 2020r. – działamy w „nowej rze-
czywistości”. Zamknięcie Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica i biura Straży Miej-
skiej w związku z epidemią koronawirusa

19.03. – Interwencja w sprawie pozosta-
wionego na promenadzie OKNA. Ustalo-
no sprawców, którzy okna nie donieśli na 
miejsce, „zmęczeni” jego wagą…

- zgłoszenie o łani przebywającej w 
rejonie oś. Połoniny i Dwudziestolecia. 
Mieszkańcy dokarmiają ją. Nie wolno tego 
robić!

22.03. – zauważyliśmy gęsty dym wy-
dobywający się z komina budynku GS. Po-
informowaliśmy Straż Pożarną. Zapaliły 
się sadze. Zabezpieczaliśmy miejsce zda-
rzenia i kierowaliśmy ruchem.

23.03. – kontrolowaliśmy sklepy, punk-
ty sprzedaży, apteki, obiekty pod kątem 
przestrzegania ograniczeń wprowadzo-
nych w związku z epidemią koronawirusa

24. 03. i 17.04. – pomoc pracownikom 
MGOPS w Szczawnicy w dostarczaniu 

żywności dla mieszkanki ul. Języki/Bere-
śnik w starszym wieku i niepełnosprawnej

25.03. – dokonaliśmy kontroli osób star-
szych pod kątem czy nie potrzebują pomo-
cy w związku z ograniczeniami wprowa-
dzonymi przez sytuację epidemiczną

26.03. – wspólnie z pracownikami 
MGOPS w Szczawnicy zrobiliśmy zakupy 
dla mieszkańców ul. Przysłop, które do-
starczyła im Szczawnicka Grupa GOPR

- interwencja w sprawie ograniczonego 
przejazdu na ul. Maćka zza Ławy w związ-
ku z pracami prowadzonymi przy gazyfi-
kacji Szczawnicy. Pracownicy usunęli po-
jazdy i odblokowali przejazd.

- interwencja w sprawie odpadów (płyta 
MDF) wrzuconych do Grajcarka na wyso-
kości cmentarza przy promenadzie. Spraw-
ca ukarany.

27.03. – anonimowe zgłoszenie o po-
bycie na terenie MiG. Szczawnica 3 osób 
narodowości romskiej, których zamiarem 
było popełnienie przestępstwa (kradzież 
mienia). Informację przekazano Policji, 
trwał pościg, po którym podejrzani zosta-
li zatrzymani i zostały przedstawione im 
zarzuty popełnionych przestępstw (zakaz 
przemieszczania się, niezastosowanie się 
do sygnałów dawanych przez policjanta).

- interwencja w sprawie spalania odpa-

dów zielonych na terenie Uzdrowiska
Od 31.03. – dostarczamy posiłek dla 

osób przebywających na kwarantannie w 
budynku OHP przy ul. Szlachtowskiej 75B

- wspólne patrole z funkcjonariuszami 
policji z komisariatu w Krościenku n.D 
(kontrole osób przebywających na kwa-
rantannie oraz przestrzeganie zakazów/ 
ograniczeń wprowadzonych w związku z 
epidemią)

6.04. i 10.04. – interwencje w sprawie 
segregacji odpadów (styropian w żółtych 
workach powinien być w odpadach zmie-
szanych) + popiół w pojemnikach na od-
pady zmieszane (dajemy go do oddziel-
nych worków na popiół – bolączka osiedli 
mieszkaniowych) + terminowe wystawia-
nie odpadów (nie wcześniej niż będą od-
bierane, gdyż psy, lisy rozrywają worki). 
Pouczono i przeszkolono sprawców.

Od 17.04. – przyjmowaliśmy zamówie-
nia na maseczki dla seniorów 70+, które 
następnie im dostarczaliśmy

23.04 – interwencja w sprawie powsta-
łych w jezdni dziur w związku z gazyfika-
cją Szczawnicy. Zostały zasypane.

Na bieżąco umieszczanie plakatów i 
ogłoszeń na tablicach informacyjnych MiG 
Szczawnica.
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Gwiazda nadziei
Ojciec Święty, Benedykt XVI, w swej ostatniej encyklice, nazwał 

Maryję Gwiazdą nadziei. Zauważył, że wszystkie te osoby, które żyły 
w sposób prawy, są gwiazdami dla naszego życia, są światłami nadziei. 
Dodał też: „Któż bardziej niż Maryja mógłby być gwiazdą nadziei dla 
nas – Ona, która przez swoje «tak» otwarła Bogu samemu drzwi nasze-
go świata...”?

Przezwyciężyła lęk przed tak wielkim zadaniem, zaufała Bogu i na-
dziei, którą On przez Nią chciał ofiarować światu – nam wszystkim. 
Pragnęła, by ta jedyna Nadzieja ludzkości – Zbawiciel – narodziła się 
nam. Ona poczęła dla nas tę Nadzieję i dlatego Benedykt XVI nazwał 
Ją również Matką naszej Nadziei.

Jako nasza Matka pragnie, by nadzieja, którą przynosi Chrystus, zro-
dziła się i wzrosła w naszych sercach, by zaowocowała w naszym życiu. 
Nadzieja bowiem Chrystusowa nie jest tanim pocieszeniem, ale głębo-
ko dotyczącą nas rzeczywistością. Każdy z nas przecież potrzebuje tej 
nadziei. Potrzebujemy jej szczególnie teraz, gdy zupełnie niespodzie-
wanie zostało przeorganizowane nasze życie, poddane różnym rygo-
rom. Ale nie one są największym obecnie utrapieniem, lecz powód, dla 
którego zostały wdrożone. Niebezpieczeństwo błyskawicznie (i często 
w ukryciu) rozprzestrzeniającej się epidemii, to rzeczywiste zagrożenie, 
z którym musimy się teraz liczyć i przed którym musimy się chronić.

I także w tym niebezpieczeństwie Chrystus jest i pozostanie naszą 
Nadzieją. Pokładamy nadzieję w Jego Miłosierdziu - i papież Franci-
szek zachęcił nas, by w tym czasie zarazy oddać Polskę Miłosierdziu 
Bożemu i wstawiennictwu św. Jana Pawła II. Nasze życie i zdrowie jest 
przecież bardzo ważne. Jednakże najważniejszą w nim sprawą jest zba-
wienie. Nie możemy o tym zapominać także w obecnym czasie - na-
wet tym bardziej w tym czasie zagrożenia dla życia. Nie możemy dać 
się opanować i przygnieść lękowi, wpatrywać się tylko w niebezpie-

czeństwo. Nie. Potrze-
bujemy podnieść swój 
wzrok ku niebu - ku 
naszej niezawodnej i 
wiecznotrwałej Na-
dziei, która znajduje 
się w Chrystusie. A 
Maryja, jako Gwiazda 
Nadziei, wskazuje nam 
na Niego.

Sobór Watykań-
ski II nazwał Maryję 
„znakiem nadziei i 
pociechy” – Jej znak 
(gwiazda) rzuca światło 
również na nasze życie. 
Zapewnia nas, że także my możemy dojść do szczęśliwej wieczności, 
do nieba – tam gdzie Maryja została już przed nami wzięta z ciałem i 
duszą. Możemy tam dojść niezależnie od ziemskich trudności, utrapień 
czy nieszczęść. Ta właśnie nadzieja jest też dla nas wielkim pociesze-
niem w obecnej sytuacji.

Tak zatem Maryja, Gwiazda naszej nadziei, wskazuje nam, że mamy 
pokładać nadzieję w Chrystusie, w którym znajduje się nasze zbawie-
nie. To pokładanie w Nim nadziei to nie tylko odruch serca, lecz po-
dążanie za Nim całym życiem, codziennym postępowaniem. A więc 
jest to przeżywanie życia w sposób prawy, w wierności Bogu i Jego 
przykazaniom, w miłości do Boga. To życie otwarte na Boga i oddane 
Mu na wzór Maryi. Tego właśnie uczy nas nasza Matka i Nauczycielka 
– Gwiazda nadziei prowadząca nas do Chrystusa, wskazująca i oświe-
cająca nam drogę do Niego.

Danuta Mastalska

Ciąg dalszy zarazy w Pieninach 

Ciekawostki  z Muzeum Pienińskiego

Andrzej Dziedzina Wiwer

-  Ł ODY JDŹ   B I YDO  -

Biyda domierziała chopa
Złapoł jó jak kawoł snopa
Zacół grzmocić ło klepisko
Mos ze - bezecne biydzisko

Móci biydó - jas grzmi wkoło
Widzis jak to jest wesoło
Pocuj jak sie cłowiek cuje
Kiedy tak go - fto scutkuje

Tłók biydó kielo sie dało
Jas w biydzie cosi trzescało
Wreście biyda het łobito
Łostow ze mnie - piyknie pyto

Nima gópiw rzyk chop na to
Byś mie ty zaś biła za to
Łodyjdź - pusco dajo słowo
A jak nia - bijo na nowo

Dajo słowo - biyda joncy
Nie bedo cie sarpać wioncy
Puścił chop - a biyda w nogi
I do dziś ma spokój błogi

Poezja 

spod ka
pelusza

Proboszcz parafii krościeńskiej zapisał w 
księgach, iż już w styczniu 1831 r. nadeszła 
smutna wieść, „w Rosyi bardzo zaraźliwa 
choroba imieniem cholera dokąd z Persyi 
przybyć miała, coraz bliżej się rozszerza, 
strach i okropne spustoszenie wszędzie roz-
pościera i szybkim krokiem bez wszelkiego 
oporu się ku Galicyi zbliża”. W lutym epi-
demia „Galicyą opanowała. Ta mordercza, 
zaraźliwa choroba w krościńskiey parafii 
naypierwey w miasteczku Krościenku, w 
najbliższym przy kościele domu u pewnego 
Piotra Cwiertniewicza pod nr. 139 i u An-
toniego Pałki pod nr. 127 
wybuchła i tymże jako 
pierwiastkom swoim pa-
smo dni życia przecięła”.

Dosięgła również pro-
boszcza parafii, lecz jak 
sam napisał „Najwyż-
szy uratował mię z tej 
toni”. Wielu pomarło pod-
czas tej epidemii, która 
trwała w miasteczku od 
sierpnia do końca paź-
dziernika. W tym czasie 
mieszczanie krościeńscy 
„z pobożności zaczęli 
stawiać kaplicę na polu 
pod Ociemnym zwanym i 

Przemienieniu Chrystusa Pana poświęcili” 
… Jednak budowa nie została szybko ukoń-
czona „Mury wprawdzie wyprowadzone 
lecz ukończenie tego małego kościółka 
na lepsze czasy zostawione” – zanotował 
ówczesny proboszcz ks. Karol Tomanek. 
A już w następnym roku 1832 zarówno 
Krościenko, jak i Szczawnicę nawiedziła 
kolejna zaraza „febrą nerwową” zwana, na 
którą, jak odnotowały kroniki kościelne 
pomarło więcej osób niż podczas chole-
ry, „to złe aż do Zielonych Świątek 1833r. 
trwało”.

Widok Krościenka z 1847 r. rys. Bogusz Stęczyński (Biblioteka Polona)
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii 
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament Chrztu św. przyjęła:
Anna Gaździak – 18 .04.2020r.

Połączyli się Sakramentem 
małżeństwa:

Bartłomiej i Natalia Gaździak  - 
18.04.2020r.

Odeszli do wieczności:
Zyta Gucwa – 4.04. 2020r.
Rozalia Błażusiak – 8.04.2020r.
Wiesław Wiercioch- 12.04.2020r.
Wincenty Różycki – 24.04.2020r.

Liczba osób mogących brać udział 
w liturgii w naszym kościele to na 
obecnym etapie 36.

Wiadomości z Parafii  
Matki Boskiej Pośredniczki Łask 

w Szlachtowej:

Sakrament Chrztu św. przyjęła:
Jagoda Lidia Malinowska – 

19.04.2020r. – Szlachtowa

Odeszli do wieczności:
Józef Garwol – 23.04. 2020r. Jaworki
Adam Józef Tokarczyk – 23.04.2020r. 

– Jaworki

Sakrament I Komunii Świętej 
w parafii został przeniesiony na 
27.09.2020r.

Zgodnie z przepisami państwo-
wymi w świątyni oprócz osób posłu-
gujących może przebywać 1 osoba 
na 15m2. W kościele w Szlachtowej 
– 20 osób (307,52m2), a w Jaworkach 
30 osób (458,4m2). Należy mieć za-
słonięte usta i nos. Poza kościołem 
obowiązują zasady poruszania się w 
przestrzeni publicznej, a więc zakry-
te usta i nos, odległość min. 2 metry, 
dzieci poniżej 13 roku życia tylko 
pod opieką osoby dorosłej. Należy 
również pamiętać, że cały czas obo-
wiązuje zakaz zgromadzeń.

W związku z trwającą epidemią 
koronawirusa nadal wszyscy wierni 
Diecezji Tarnowskiej otrzymują dys-
pensę od udziału w niedzielnej Mszy 
Św. do odwołania.

Kronika Towarzyska

Nasza parafia i koronawirus   

Sytuacja nas, parafian szczawnickich, w 

czasie restrykcji antywirusowych jest taka 

jak w całej Polsce i praktycznie możemy 

uczestniczyć w Mszach Świętych i nabo-

żeństwach nie w kościele, lecz poprzez in-

ternet stacjonarny lub komórkę, telewizję. W 

ten sposób możemy uczestniczyć w Mszach 

Świętych  celebrowanych w naszej świątyni, 

przez naszych kapłanów, poprzez parafial-

ny profil na platformie społecznościowej 

Facebook. W całym kraju parafianie mają 

podobnie. Czym się wyróżnia Szczawnica? 

Ano tym, że  w parafii naszej prowadzone 

są inwestycje wartości ponad dwóch mi-

lionów złotych i oczywiście nie cała suma 

jest refinansowana. Różnego rodzaju pomoc 

państwa dla przedsiębiorstw, instytucji, pra-

cowników nie przewiduje pomocy kościo-

łom. Aby inwestycja mogła być realizowana, 

po prostu potrzebne są pieniądze, pieniądze 

własne parafii. Sposoby ich uzyskiwania 

przez pandemię zostały mocno ograniczone. 

Dlatego znajdźmy jakiś sposób, by księdza 

Proboszcza nie pozostawić samego. Parafia 

ma konto bankowe, sekretariat parafialny 

jest czynny, a my przecież nigdy nie pozo-

stawaliśmy obojętni …..

 Aleksander Majerczak

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej za codzienną 
współpracę, zrozumienie i wysiłek, jaki wkłada w wykonywaną pracę

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Szczawnicy

Z przyjemnością informujemy, iż nasz 
redakcyjny kolega Stanisław Błażu-
siak zaprojektował logo ogólnopol-

skiej akcji, podczas której sędziowie sądów 
powszechnych zbierali datki na rzecz walki 
z pandemią.  Sędziowie z okręgu nowosą-
deckiego zebrali ponad 21.000 złotych, za 
które kupili 7.000 maseczek, które trafiły do 
sześciu szpitali w najbliższej okolicy. W ca-
łej Polsce sędziowie zebrali na ten cel ponad 
600.000 złotych.

Do kondolencji dołącza się redakcja gazety 
Z Doliny Grajcarka.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy 
otrzymał środki w wysokości 210 000 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu 
na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy”. Dotację udało się pozyskać w ramach programu „Infrastruktura domów 
kultury” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Środki zostaną przeznaczone głównie na zakup mobilnej sceny plenerowej. Scena 
tego typu skonstruowana jest w formie przyczepy samochodowej, co znacznie ułatwia 
transport, skraca czas montażu oraz jego koszt. Możliwe jest szybkie postawienie sceny 
np. przy szkołach, na boiskach, na placu przy kolei linowej czy na Placu Dietla. Scena, 
która do tej pory była użytkowana przez MOK nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jej 
naprawa znacznie przekracza jej wartość. 

Za zaangażowanie w pozyskanie środków dziękujemy Panu Senatorowi Janowi 
Hamerskiemu.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
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UWAGI SPOD ZNAKU PANDEMII 
Rozpatrując pandemię w świetle Miłosierdzia Bożego można uznać, 

że jest ona miłosierną łaską, pomocą dla gnębionego Kościoła. Proszę 
nie myśleć płytko, że pomocą może być tylko coś wyłącznie przyjemne-
go. Ileż istnień ludzkich uratowano dzięki gorzkim lekarstwom, nieprzy-
jemnym zabiegom na żywo lub bolesnym operacjom i trudnej rekonwa-
lescencji? Pan Bóg pomagał pierwszym chrześcijanom w ich wzroście 
liczebnym, dopuszczając na nich przez pierwsze 300 lat prześladowania 
i męczeństwa, które okazały się najlepszą „reklamą” wiary w Chrystusa. 
Krew męczenników zdobywała nowych wyznawców, których nic innego 
by nie przyciągnęło do chrześcijaństwa. Uznali, że skoro tak dużo ludzi 
dobrowolnie szło na męczarnie, publiczne pożeranie na żywo przez dzi-
kie zwierzęta, to wiara w Chrystusa musi być prawdziwa, bo nie oddaje 
się życia z byle jakiego powodu. Także w Polsce i Europie Bóg poma-
gał chrześcijanom bolesnymi wojnami. Przykładami mogą być obrona 
Jasnej Góry przed protestantyzmem (Szwedzi), Wiednia przed islamem 
(Sobieski), Warszawy przed bolszewizmem (Cud nad Wisłą). O słuszno-
ści przypuszczenia, że pandemia może być pomocą dla Kościoła wydają 
się świadczyć dobre jej skutki. Oto niektóre z nich.

Wskazanie na konieczność poszanowania życia. Z powodu pandemii 
zmarło dotąd na świecie ok. 250 tys. osób. A w ostatnich latach co roku 
umierało 40 mln osób i nie powodowało to takiego alarmu, jaki jest teraz. 
Dlaczego? Bo byli to ludzie bezbronni w łonach własnych matek. Jaka 
tu logika? Kalego? Ich wolno zabijać, a nas nie? Dlaczego ich życie ma 
mniejszą wartość od naszego? Z powodu naszego wygodnictwa i samo-
lubstwa? Tacy jesteśmy? Im nie pozwoliliśmy (jako ludzkość) żyć, a sami 
przestrzegamy wszystkich rygorów, mających oddalić od nas śmierć. Co 
się z nami stało? Uwierzyliśmy, że każdego dnia można się zarazić i moż-
na umrzeć? A przecież tyle razy słyszeliśmy dotyczące śmierci słowa: 
„Nie znacie dnia ani godziny” i zadufani w nasz dobrobyt i osiągnięcia 
medycyny puszczaliśmy to mimo uszu. A teraz uwierzyliśmy, że jeste-
śmy bez względu na nasz status równi wobec śmierci i nosimy maseczki, 
które uzmysławiają to, że wobec Boga jesteśmy skażeni grzechem wszy-
scy. I pozamykaliśmy się w mieszkaniach jak Żydzi przed Paschą, bo na 
zewnątrz przechodził Anioł śmierci… Piękna nauczka dla nas! Żaden 
ludzki kaznodzieja nie potrafiłby w tak krótkim czasie i równocześnie na 
całym świecie wywołać takiej przemiany myślenia i postępowania ludzi. 
Odnosi się wrażenie, że to Pan Bóg głosi nam rekolekcje…

Widać kolejny dobry owoc pandemii. Czyż nie tworzy się Polska so-
lidarna w pełnieniu miłosierdzia poprzez posłuszną rządowi samodyscy-
plinę i pełną poświęcenia pracę służb oraz wolontariatu na froncie walki 
z zarazą? Ich praca jest walką skutkującą także utratą własnego życia 
w czasie ratowania życia innych. Czy to nie jest wzrost ilości postaw 
chrześcijańskich?

Do kolejnego dobra doszło dzięki „ogołoceniu” świąt z czynności 
drugorzędnych: przygotowania i święcenia palm, pokarmów, rodzinnych 
odwiedzin z górami jadła na stołach, pisanek, śmigusa… Dla zbyt wie-
lu ludzi stanowiło to JEDYNĄ istotę świętowania tak, jak dla małego 
dziecka istotą uczestniczenia w uroczystościach odpustowych jest kupie-
nie na straganie cukierków, zabawek, a nie uzyskanie odpustu zupełnego. 
I wreszcie niektórzy się ocknęli: gdy brakło materii i wesołości powierz-
chownej, znalazło się miejsce na duchowość i refleksję. Zrozumieli, że 
jedyną istotą świętowania jest duchowa radość z faktu Zmartwychwsta-
nia Pana, a nie spotkania rodzinne.

Dobrodziejstwem jest poczucie dużego dyskomfortu przez osoby re-
ligijne pragnące spowiedzi i Komunii św. w budynku kościoła. Te gorą-
ce i niezrealizowane pragnienia posiadają o wiele większą wartość, niż 
przyjmowanie tych sakramentów w kościele w sposób mało pobożny, 
rutynowy. Poza tym, wiele osób zrozumiało po raz pierwszy na czym 
polega żal za grzechy DOSKONAŁY i Komunia św. DUCHOWA oraz 
skorzystało z tych duchowych aktów.

Regularna rodzinna modlitwa w domach przy telewizorze, kompute-
rze lub radiu w łączności duchowej z celebransami i tysiącami Polaków 
modlących się na całym świecie w tym samym czasie czy nie stanowi 
Kościoła domowego?1. To było i jest pięknym przeżyciem duchowej więzi 
w rozproszeniu fizycznym oraz siły w słabości i ograniczeniach. Warto 
by to zjawisko wykorzystać do tworzenia w parafiach Kościołów domo-
wych, trwających po pandemii.

Doprawdy, mamy za co Bogu dziękować, a jeśli ktoś nie dostrzegł 
ani jednego promyka dobra, to niech też dziękuje, bo Bogu należy za 
wszystko dziękować, także za zło, choć On nie jest jego autorem, ale je 
dopuścił.

Nie dziękowanie Bogu za to, co odczuwamy jako zło, zaprzecza 
szczerości prośby z „Ojcze nasz”: „bądź wola Twoja”. Wypowiadając ją 
nie ograniczamy Boga, czyli jeśli Jego wolą będzie dopuszczenie zła, 
to znaczy, że o to zło prosimy. Niegrzecznie jest nie dziękować za to, 
o co się prosiło. Nie dziękowanie za zło jest także sprzeczne ze słowa-
mi: „Jezu ufam Tobie”. Jeśli mocno ufam to niezależnie od tego, czy 
przeżywam dobro czy zło. Ponadto Biblia nakazuje dziękować za zło: 
„w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża”. I jeszcze 
ostrzeżenie: Izraelici po przejściu z niewoli egipskiej przez Morze Czer-
wone zaczęli nie dziękować Bogu, ale na Niego narzekać, bo na pustyni 
było im gorzej, niż w niewoli. „Lud zaczął szemrać przeciw Panu narze-
kając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan zapłonął gniewem. Zapalił się 
przeciw nim ogień Pana” (Lb11,1). A ten gniew Boga objawił się tym, że 
ci, którzy szemrali, nie doszli do celu, który osiągnęli dopiero ich potom-
kowie. Ale na wymianę pokoleń trzeba było czterdziestu lat. Dlatego tak 
długo trwała ich wędrówka po pustyni (błądzenie) do celu oddalonego o 
ok. trzysta kilometrów. Gdyby nie szemrali, ten dystans mogliby lekko 
pokonać w ciągu kilku tygodni, nawet z kobietami, dziećmi i bydłem.  
I Bóg też tak początkowo chciał, ale „zapłonął gniewem”, bo oni chcieli, 
żeby zaraz po wyjściu suchą nogą z Morza Czerwonego było im dobrze, 
a że tak nie było to narzekali na Boga.

Istnieje realna obawa, że teraz Bóg będzie prowadził świat pośród 
wirusów tak, jak Żydów pośród piasków pustyni. Obawę tę rodzi świado-
mość, że niektórzy zamiast pokornie nie szemrać ani przeciw Bogu, ani 
przeciw decyzjom rządu walczącego z epidemią, nie rezygnują z walki 
z Bogiem. Dalej są zdolni do bluźnierstw, publicznego łamania krzyży, 
targania Biblii, bestialskiego mordowania chrześcijan, przeprowadzania 
aborcji, do kontynuowania niesakramentalnych związków małżeńskich, 
do regularnego nieuczęszczania w święta do kościoła, do pijaństwa i 
praktykowania innych nałogów itd. Nie zdają sobie sprawy z tego, że 
to m.in. z ich powodu Pan Bóg doświadcza świat. Świadczy o tym nie 
tylko apel Matki Boskiej w Fatimie o modły i umartwienie się w intencji 
tych oligarchów światowego zła, którym nawet do głowy nie przyjdzie 
myśl, żeby się nawrócić do Boga, ale także prośba Jezusa powiedziana 
św. Faustynie, aby każdego dnia nowenny przed niedzielą Miłosierdzia 
Bożego modliła się i pokutowała za poszczególne grupy jawnogrzeszni-
ków zatwardziałych. To dla Pana Jezusa jest istotne! Trzeba zatem, aby 
każdy wierzący wymyślał dla siebie i realizował umartwienia ofiarowa-
ne za grzeszników. Można zrezygnować z dozwolonych, niegrzesznych 
a miłych dla siebie przyzwyczajeń; można, a nawet trzeba przeprosić się 
z kimś, kogo oddziela od nas gniew; można, a nawet koniecznie trzeba 
zrezygnować z alkoholizmu, nikotynizmu itp. A te wszystkie trudy ofia-
rować Bogu z modlitwą o opamiętanie się grzeszników. Dlaczego tak 
bardzo rzadko są zamawiane msze św. w intencji nawrócenia się zatwar-
działych grzeszników? Można w nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego 
i nabożeństwach fatimskich położyć główny nacisk na sprawę nawraca-
nia się świata do Boga. W dobie pandemii mogłyby to być nabożeństwo 
wybitnie pokutne, ekspiacyjne. Można pokutowanie propagować w ma-
łych grupkach znajomych na wzór modlitwy za księży, tzw. Margaretek, 
aby jedna osoba nie musiała codziennie pokutować lecz to pokutowanie 
można rozłożyć na poszczególne dni tygodnia, dla każdej osoby wyzna-
czyć jeden dzień. Można się zorganizować w liczne i poważne grupy 
poprzez Internet czy telefony. Chyba niedoścignionym przykładem jest 
w tej sprawie p. Magdalena Buczek, która dawno, jako dziecko zakładała 
dzięki radiu mnóstwo podwórkowych kółek różańcowych dla dzieci w 
całej Polsce. Można nie wychodząc z domu zmieniać świat! I o to tu 
chodzi: pokuta, post i modlitwa są lekarstwami dla świata, przed któ-
rymi drżą najpotężniejsze demony, a Miłosierdzie Boże wylewa zdroje 
łask. Polacy mają szczególny powód do wielkiej, narodowej pokuty. Te-
raz trudno wymyślić formę takiej zbiorowej pokuty, bo trwa pandemia, 
ale marzy się tu coś na wzór nie tak dawnej akcji „Różaniec do granic”. 
Trzeba, by Polacy pokutowali, bo nadal mamy te same wady narodowe, 
które były ponad 50 lat temu wymienione w ponawianych przez sługę 
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ślubach Jasnogórskich. Ślubo-
waliśmy jako Naród, a ślubowań nie spełniliśmy. I jak tu nie pokutować? 
Trzeba posłuchać nawoływań Biblii „Zarządźcie święty post, ogłoście 
uroczyste zgromadzenie (…), między przedsionkiem a ołtarzem niechaj 

Pisz¹ do nas...
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płaczą kapłani, słudzy pańscy, niech mówią: przepuść Panie ludowi swo-
jemu…” (Joel 2, 12-18). Przepuść, a nie  oddal utrapienia. Używając 
terminologii militarnej trzeba stwierdzić, że bronimy się przed złem wo-
łając „Boże zmiłuj się nad nami”, ale nie atakujemy zła ofiarując Bogu 
posty i ekspiacyjne modlitwy. Samą obroną, zła nie pokonamy.

Do dziś pamiętam wyraz twarzy szczawniczan, którzy na przeło-
mie lat 50.i 60. ub. w. w czasie Gorzkich Żali, klęcząc na obu kolanach, 
wołali do Boga: „… od powietrza, głodu, ognia i wojny…, od nagłej i 
niespodziewanej śmierci… zachowaj nas Panie”. Każde wezwanie po-
wtarzali trzykrotnie. Oczy śpiewających były smutne i pokorne, rysy 
twarzy napięte, jakby przejęte czymś strasznym, a głosy silne i drżące od 
wzruszenia. Gdy patrzyłem na nich, ja – niewiele jeszcze z życia rozu-
miejące dziecko, ich przejęcie bardzo mi się udzielało i czułem jak rośnie 
moja wiara, bo za niemożliwe uznawałem to, by tak żarliwie przeżywa-
ny śpiew był grą. To było bardzo autentyczne, niecodzienne i głębokie. 
Dlaczego?

Dziś wiem! To byli ci, którzy urodzili się przed końcem XIX w. Oni 
przeżyli okrucieństwa, tragedie obu wojen światowych, mężczyźni bi-
twy frontowe, a wszyscy nędzę galicyjską, kryzysy gospodarcze, także 
stalinowski terror i gomułkowskie „wypaczenia socjalizmu”. Ich rodzice 
– skoro żyli – musieli przeżyć i epidemię cholery w r.1873, która w ciągu 
40 dni uśmierciła 126 szczawniczan! A oni od nich mieli wiedzę o tej 
epidemii. Oni wiedzieli (!) o co, klęcząc błagali Boga. Dla nich były to 
czasy niedawne i bali się ich nawrotu. A dla nas głód, wojna, zaraza są 
pojęciami abstrakcyjnymi i dlatego nieraz ułatwiamy sobie śpiew Su-

plikacji rezygnując z trzykrotnego powtarzania wezwań, wyrażającego 
naszą determinację w błaganiu oraz tragizm naszego położenia. Rezy-
gnujemy (często w radiu słychać) z wezwań: „Jezu przepuść.., Matko 
przebłagaj..” Chcemy uniknąć kary bez przepraszania… Trzeba nam 
zrozumieć pokorę ok. 150.letniej modlitwy: „Oto wołamy do Ciebie w 
utrapieniu naszym, to jest w morowym powietrzu, jakie dla grzechów 
naszych cierpimy. Zgrzeszyliśmy przed Majestatem Boskim, czuje-
my się winnymi i obiecujemy unikać wszelkich występków, abyśmy 
Majestatu Boskiego więcej nie obrażali. Ty przeto Orędowniczko nasza 
stań przez Nim, pokaż Mu tę pokutę naszą i złącz ją z zasługami Two-
imi, abyśmy wolnymi zostali od wszystkiego utrapienia przez Ciebie i dla 
Ciebie, o Matko, o Panno łaskawa, oddal od nas to morowe powietrze. 
Amen.”(podkr. K.M.)

Umieli się ludzie dawniej modlić. A dziś zbyt wielu woła do Boga 
„daj” (ale wtedy, jak trwoga to do Boga), jakby się im cokolwiek należa-
ło. A my, mając świadomość osobistego i światowego zła oraz licząc na 
Boże Miłosierdzie, od siebie nic Bogu nie damy?

Kazimierz Majerczak

1. Doceniając pozytywne znaczenie duchowej więzi ludzi przeżywa-
jących Eucharystię w wielu domach przy pomocy mediów, trzeba rozu-
mieć, że jest to niepełna i zastępcza forma uczestniczenia w niej osób, 
które z różnych powodów nie mogą być w kościele oraz, że nie jest ona 
równoznaczna z fizyczną obecnością w świątyni.

Życie na biegunach

Spotkanie z Nieznajomym
Na kilka dni przed spotkaniem budzi mnie niepokój, zimny pot i 

nos. Dżinsowe oczy Kory odbijają światło poranka. W myślach obiecuję 
tej poczciwej, zasłużonej suni przejażdżkę w siny las. Leniwie wstaję 
z miękkiego jak chmurka łóżka i znów nie dowierzam, że mam swój 
ogród, furtkę na skobelek, stodołę, swój dom. Jedną ręką odgarniam 
ciężkie lniane zasłony, drugą lekką blond grzywę. Obolały kark zdradza 
ciągle jeszcze niespokojny sen. Wyglądam przez okno i szybko zapomi-
nam o nocnych marach. Oślepiający blask słońca i świeżutki, aksamitny 
puch tworzą najpiękniejszą porę roku, tę która uspakaja krajobraz, przy-
krywa smutki, chłodzi rozpalony umysł.

Czy moja skromna, zwykła, biała jak dama zima może równać się z 
tą, którą widział Nieznajomy? Z zimą między siedemdziesiątym a osiem-
dziesiątym równoleżnikiem? Czy Nieznajomy jest miły i dowcipny, a 
może szorstki i poważny? Czy mówi równie ładnie jak pisze, czy przy-
pomina któregoś ze swoich bohaterów? Jest wysoki czy niski, zwinny 
czy niezdarny, woli koty czy psy? Właściwie nic nie wiem o człowieku, 
który ma mi złożyć wizytę. Powinnam się tym przejmować, czy zdać się 
na spontaniczność i los?

Zwijam zaspaną fryzurę w poranne kukuryku, zarzucam na wątłe 
ramiona blezer w stylu koc. Wsuwam wiecznie zimne stopy w baranie 
kapce i już jestem gotowa na czołowe z nowym dniem.

Przy kawie snujemy plan, jak najlepiej zorganizować nadchodzące 
spotkanie. Co zrobić by wszystko wypadło swobodnie i bez zadęcia? 
Przywitać Go jak starego kumpla, podać mu na powitanie dłoń, rzucić 
na wiatr zgrabne „dzień dobry” czy luźne „hej” ? Zwracać się do nie 
go po imieniu, a może per „pan”? On sławny, znany, nagradzany w roli 
mojego ucznia? Ja w roli samej siebie w obliczu kamery, na planie? Co 
z tego, że znam kulisy reklamowych produkcji, filmowy żargon „klaps”, 
„setka”, „off”. Rozpisujemy na kartce skład zaprzęgu, którym wezmę Go 
na pierwszą przejażdżkę. Analizujemy Jego osobę w mediach, w Inter-
necie, zastanawiamy się jak On odnajdzie się w naszym domu, w naszym 
świecie wśród naszych przyjaciół – psów. „Całkiem przystojny gość” – 
wtrącam między łyk a kęs, jednocześnie żałując wypowiedzianych słów. 
„Nie zmieści się w Twoich sankach, zobaczysz” – spada jak grom ripo-
sta, a ja uśmiecham się w duchu na myśl o męskiej dumie i rywalizacji, 
która rozegra się tu na dniach. Wertuję jeszcze raz Jego ostatnią powieść, 
czytam po kilka razy felietony próbując rozgryźć tego człowieka zanim 
stanę z Nim na jednych saniach lub twarzą w twarz. Widział psie za-
przęgi w naturalnym dla tej dyscypliny krajobrazie, Spitsbergen zna jak 
własną kieszeń, zapewne zorza polarna już mu spowszedniała, kiedy 
jak widzę ją ciągle tylko w tych lepszych snach. Czuję się onieśmielona 

spotkaniem z kimś takim, kiedy sama drżącymi dłońmi próbuję sklecić 
kilka zdań. Może to dla mnie jakaś szansa, może nowy rozdział w ciągle 
nienapisanej książce, w życiu na biegunach? A może wycofać się z tego 
wszystkiego i schować głowę w sianie, póki jest jeszcze czas?

Coś jednak skłania mnie, by zaryzykować, zmierzyć się ze swoim lę-
kiem, tym całym zamieszaniem i spotkać się z człowiekiem z pierwszych 
stron gazet. Zaprosić Go do mojego świata, który wreszcie zaczyna się 
układać, tak ja bym tego chciała ja. Może ten Nieznajomy zdradzi mi 
receptę na dobrą powieść, skoro tę na miłość już nam? Może zabierze nas 
pod biegun? A może Tofik Go obsika, Kamyk złamie kciuk lub nos, resz-
ta psiego zaprzęgu poniesie w najszczersze pola i nasza znajomość skoń-
czy się szybciej niż zacznie? Lawinę niekończących się myśli przerywa 
skowyt wygłodniałego stada. Czas dobrze zmęczyć towarzystwo i prze-
testować kilka manewrów, które mogą się przydać w tym wielkim dniu.

Na godzinę przed Jego przyjazdem, choć wydawałoby się w pewnej 
gotowości, zupełnie nie jestem sobą. Nerwy odbierają mi pewność siebie 
i dawny luz. Zazdroszczę swobody moim psom, które jak zwykle lepiej 
niż ja zdają każdy test. Chciałabym być opanowana jak Kailan, bystra 
jak Dejzi, beztroska jak Kamyk i niestrudzona jak Alf. Tymczasem czuję 
się jak mała Kasia przed egzaminem z fortepianu, w schludnym bolerku, 
aksamitce we włosach, z przerażonymi oczami jak węgielki, spoconymi 
dłońmi i pustką w głowie. Grześ i psy dodają mi otuchy. Mój dom, choć 
krótko mój, stoi za mną drewnem i murem. Kiedy w furtce staje On. O 
cholera, ale ładnie się ubrał, zdecydowanie zbyt schludnie jak na spotka-
nie ze sforą osiemnastu psów.

Kim okazał się Nieznajomy, z którym stanęłam przed kamerą i na 
sankach? Jak ostatecznie przywitałam mojego Gościa, jak On zareago-
wał na psy na biegunach, jak one przywitały Jego i jaki był finał spotka-
nia w Podwilku, dowiecie się w filmie „Spokój” na stronie Onet lub na 
YouTube. Miłego oglądania. Zapraszam

https://vod.pl/programy-onetu/swoja-droga-spokoj-1604/7hcs08c
Kasia Kołodziejska
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Być dyplomatą w Polsce, 
to jest wspaniała rzecz

Rozmowa z Panią Konsul Generalny Węgier 
prof. dr hab. Adrienne Körmendy

 
- Pragniemy poznać 

Panią Konsul bliżej. Czy 
możemy się dowiedzieć 
czegoś o Pani dzieciń-
stwie, rodzinie, miejscu, 
w którym Pani wzrasta-
ła? Szkołach, do których 
Pani uczęszczała?

Moja rodzina po-
chodzi z zachodnich 
Węgier, z regionów Ve-
szprém, Zala, Vas, Győr, 
gdzie przywiązanie do 
tradycji kultury łaciń-
skiej (ten region pod na-
zwą Pannonia należał od 
czasów Cesarza Augusta 
do Imperium Rzymskie-
go) i do chrześcijaństwa 
rytu łacińskiego, zawsze 
było bardzo silne. To było szczególnie ważne w najtrudniejszych 
latach dyktatury stalinowskiej a potem w obłudnych czasach mię-
kiej dyktatury Jánosa Kádára. Miałam wspaniałych rodziców, 
którzy dali przykład niezłomnej wierności wyznawanym warto-
ściom. Nauczyli nas (mam jeszcze trzy siostry), że dobre życie to 
nie jest łatwe życie pełne przyjemności; dobre życie mamy wtedy, 
kiedy codziennie wypełniamy swoje obowiązki i możemy prosto 
patrzeć w oczy i innych i w lustro. Uczyli też, że nigdy nie wolno 
wybierać łatwejszej drogi, jeśli wymaga to rezygnacji z wyzna-
wanych zasad. Miałam też ogromne szczęście z nauczycielami, 
których większość otrzymała swoje wykształcenie w okresie mię-
dzywojennym. Oni naprawdę nie tylko uczyli, ale również wy-
chowywali (do liceum chodziłam w miasteczku Papa, które jest 
miastem partnerskim Gorlic).

- Studiowała Pani w Budapeszcie i tam także zdobyła Pani ty-
tuł doktora nauk historycznych. Jaki był krąg Pani naukowych 
zainteresowań? O czym pisała Pani pracę?

Studiując historię, jako specjalizację wybrałam miediewistykę 
z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to było trudniejsze i w czasach 
Kadarowskich politycznie niezbyt poprawne. Po drugie, bo chcia-
łam zrozumieć terazniejszość i wierzyłam swoim mądrym na-
uczycielom, że tylko poznając historyczne fundamenty własnego 
kraju, regionu, Europy można zrozumieć teraźniniejszość. Ponie-
waż obraz naszego regionu jest niesłychanie kolorowy jeśli chodzi 
o rozmaitość tutaj mieszkających ludów i narodów, a ten fakt miał 
niebagatelny wpływ na przebieg historii całego regionu, chciałam 
zrozumieć przyczyny i proces powstania tego stanu. A więc wy-
brałam za temat mojej pracy magisterskiej historię ruchu osad-

niczego (migracji ludności) w wiekach średnich na północnych 
terenach Węgier i na terenach sąsiednich, to znaczy na Śląsku i w 
Małopolsce. Historia osadnictwa stała się potem na dłuższy okres 
głównym tematem moich zainteresowań naukowych.

Swoją karierę naukową kontynuowała Pani także w Polsce na 
Uniwersytecie Warszawskim.  Czy to stąd Pani świetna znajo-
mość języka polskiego, czy też uczyła się Pani języków wcześniej?

Moja praca magisterska wymagała znajomości fachowej li-
teratury polskiej, rozpoczęłam więc uczyć się polskiego. Potem 
dostałam roczne stypendium UNESCO do Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy przyjechałam do Pol-
ski, czytać fachową literaturę już potrafiłam, ale mówić po polsku 
jeszcze nie. W Warszawie jednocześnie chodziłam na seminarium 
i wykłady wybitnego mediewisty i wyjątkowego profesora Bene-
dykta Zientary oraz takich wybitnych historyków jak profesorowie 
Aleksander Gieysztor, Marian Małowist, Henryk Samsonowicz i 
uczyłam się języka polskiego na kursach dla cudzoziemców. 

- Kiedy zdecydowała się Pani, że swoje losy zwiąże z dyploma-
cją? Czy to wymagało jakichś szczególnych przygotowań? Czy to 
może jakieś tradycje rodzinne? Ile lat Pani pracowała w służbie 
dyplomatycznej w Warszawie?

Lata 1987-89 spędziłam w Niemczech i w Austrii na stypen-
dium Humboldta. Wróciłam akurat na zmianę systemu. To był 
okres, kiedy powstało zapotrzebowanie w administracji rządowej 
na takich fachowców, którzy mieli kontakty międzynarodowe, by-
wali też zagranicą, jednocześnie byli intelektualnie przygotowani 
do samodzielnego myślenia o miejscu i możliwościach naszych 
krajów, naszego regionu w polityce międzynarodowej. W czasach 
PRL-u właśnie studia historyczne dawały najlepsze możliwości 
uzyskania takiej wiedzy i zdolności samodzielnego myślenia. To 
sprawiło, że i w Polsce i na Węgrzech liczni historycy zostali za-
trudnieni w nowej administracji rządowej, a więc i w służbie dy-
plomatycznej. W ten sposób ja też trafiłam do dyplomacji. Dzięki 
pierwszemu ambasadorowi demokratycznych Węgier w Polsce, 
Akosowi Engelmayerowi szybko mogłam przyjechać na służbę do 
Warszawy, gdzie spędziłam w sumie (w trakcie dwóch kadencji)  
dziewięć lat.

- Zajmowała się Pani także nauczaniem i prowadzeniem wy-
kładów? Na jaki temat i gdzie?

Jeszcze w latach 80-tych zrobiłam habilitację na Uniwersytecie 
Warszawskim, a na Węgrzech uzyskałam stopień kandydata nauk 
z zakresu nauk historycznych. Przez krótki czas prowadziłam za-
jęcia i wykłady na Uniwersytecie im. Eötvösa Lóránda w Buda-
peszcie, a znacznie dłużej na Uniwersytecie Warszawskim oraz na 
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 
(z zakresu historii osadnictwa oraz historii Węgier i stosunków 
międzynarodowych).  

 - Od 14 marca 2014r. jest Pani konsulem generalnym Węgier 
w Krakowie i to od tej pory mamy przyjemność znać Panią, dzię-
ki corocznym spotkaniom na naszych Dniach Przyjaźni Polsko 
– Węgierskiej. Ale znamy Panią tylko z tych spotkań. Jak wygląda 
Pani praca i zakres obowiązków na co dzień?

Tych sześć lat, które spędziłam tu w Krakowie, uważam za dar 
życia. Choć praktycznie biorąc, prawie nie miałam wolnego cza-
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su, ani wieczorami, ani w weekendy, nie czułam zmęczenia, bo 
bardzo lubię swoją pracę. Być dyplomatą w Polsce, to jest wspa-
niała rzecz. Mój obowiązek to reprezentować i bronić interesy 
własnego kraju. Ponieważ podstawowe i najważniejsze interesy 
Polski i Węgier nie są sprzeczne, a nawet w wielkim stopniu są 
identyczne, to kiedy walczę o  najlepszą realizację interesów swo-
jej ojczyzny, wtedy też nie działam na niekorzyść Polski. Jest to 
wspaniałe uczucie, że mogę zawsze z czystym sumieniem patrzeć 
w oczy polskich przyjaciół. Jeśli chodzi o pracę na co dzień, trze-
ba pamiętać, że praca dyplomaty szczególnie w konsulacie jest 
naprawdę służbą. Nadrzędny nasz obowiązek to służyć swoim ro-
dakom, reprezentować i bronić ich interesy tutaj. W związku z 
tym musimy załatwiać najrozmaitsze ich sprawy, albo pomagać 
im je załatwić. Szczególnie, jeśli znaleźli się w trudniej sytuacji. 
To wszystko wymaga od nas sporo pracy administracyjnej i orga-
nizacyjnej. Ale w interesie pojedynczych Wegrów leży również 
to, aby stosunki między naszymi krajami były coraz lepsze, coraz 
bardziej owocne. Z tego powodu musimy - i ja też muszę- robić 
codziennie wszystko, by współpraca między naszymi krajami 
była jak najlepsza, i obejmowała coraz więcej dziedzin życia, 
tak gospodarczego, jak społecznego i kulturalno-naukowego. 
Aby się to realizowało na co dzień, trzeba uczestniczyć w licz-
nych spotkaniach, prowadzić liczne rozmowy telefoniczne, pisać 
listy, przygotować plany, prowadzić korespondencję z Centralą 
oraz informować Centralę. Do okręgu konsularnego Konsulatu 
Generalnego Węgier w Krakowie należy sześć województw: dol-
nośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzystkie, małopolskie i pod-
karpackie. Budować prawdziwe więzi, a nie tylko powierzchowne 
kontakty, nie można wyłącznie z pomocą emailów, facebooka lub 
innych portali społecznościowych, potrzebne są prawdziwe, oso-
biste relacje. A więc samochód jest moim drugim miejscem pracy, 
często jestem w drodze, by osobiście brać udział w różnych wy-
darzeniach, imprezach, które dają możliwość spotkania z przed-
stawicielami lokalnych władz i innymi ważnymi reprezentatami 
lokalnej społeczności, eminentnymi obistościami życia gospo-
darczego oraz kulturalnego. Oczywiście do moich obowiązków 
należy kierowanie pracą całej misji, co wymaga nie tylko nadzo-
ru administracyjnego, ale również twórczego, stałego kontaktu z 
współpracownikami, kolegami. A ponadto trzeba być zawsze do-
brze poinformowana o tym, co się dzieje w Polsce, i w regionie, a 
więc trzeba codzienne dużo czytać i wysłuchać wiele informacji.

- Kariera zawodowa nie przeszkodziła Pani w realizowaniu się 
w życiu osobistym. Gościliśmy podczas Dni Przyjaźni także Pani 
Męża. Proszę nam przybliżyć Pani rodzinę.

Mam męża Polaka, którego poznałam w czasie mego stypen-
dium w Polsce, a więc kiedy rozpoczęłam zajmować się historią 
Polski i uczyć się polskiego. Mąż też jest historykiem i przez całe 
swoje życie zawodowe był nauczycielem akademickim i pełnił 
ważne funkcje kierownicze. Choć były okresy, kiedy ja pracowa-
łam w Budapeszcie, a mąż w Warszawie, a ja regularnie kurso-
wałam między Budapesztem a Warszawą, nie powodowało to za-
sadniczych problemów w naszym życiu. Lada moment będziemy 
mieli 45. rocznicę naszego ślubu, i to jest dowodem, jak ważne jest 
nie tylko wspólne zainteresowanie ale i wspólne wartości. Można 
nie być zawsze fizycznie razem, ale w duchu tak, i zawsze tak 
działać, żeby druga osoba była najważniejsza.

- Każdy człowiek, mimo szeregu obowiązków zawodowych i 
domowych myśli także o przyszłości. Jakie są Pani najbliższe pla-
ny na przyszłość?

Tych sześć lat na czele Konsulatu Generalnego w Krakowie 
wymagało ode mnie wielkiego zaangażowania. Zrobiłam to z 
wielką radością i satysfakcją, ale to powodowało, że bardzo mało 
czasu mogłam spędzić spokojnie w domu z mężem. On bardzo 
dużo mi pomógł tym, że rozumiał i akceptował sytuację. Najwyż-
szy czas więc, abym znów miała więcej czasu dla rodziny. Tym 
bardziej, że choć mamy tylko jednego syna, to aż czworo wnucząt 
(dwóch chopców i dwie dzieczynki). Najstarszy ma 12 lat, naj-
młodsza 4. Pomoc babci jest bardzo oczekiwana, zresztą nie tylko 
ta fizyczna. A więc pragnę teraz odrobić swoje zaległości wobec 
rodziny, przynajmniej trochę. Ale to nie znaczy, że będę zupełnie 
zapominała o sprawach polsko-węgierskich.

- W jaki sposób się Pani relaksuje? Proszę opowiedzieć o swoich 
pasjach, hobby, ulubionym sposobie spędzania wolnego czasu…

Trudno uwierzyć, ale ja od dwóch lat nie byłam na urlopie dłu-
żej niż tydzień. To znaczy, że nie bardzo wiem, co to jest wolny 
czas (choć mąż mówi, że sama jestem temu winna, bo jeśli kończę 
jakąś pracę, od razu znajduję następną). Może to powodowało, że 
nie mam specjalnego hobby, oprócz jednego. A to jest czytanie. 
Marzę o tym, abym kiedyś mogła spokojnie usiąść w wygodnym 
fotelu i czytać te książki, które już dawno powinnam przeczytać.

- Rozmawiamy tuż przed Świętami Wielkanocnymi, które w tym 
roku, ze względu na pandemię koronawirusa i chorobę Covid – 19 
będą zupełnie inne. Jakie nastroje panują na Węgrzech? Jakie do-
datkowe obowiązki ma Pani w związku z epidemią w konsulacie?

Nastroje na Węgrzech są podobne jak w Polsce. Niedowierze-
nie, że możliwa jest taka pandemia, ale nadzieja, że szybko się 
skończy. Na razie ludzie są zdyscyplinowani, ale smutni, że Wiel-
kanoc trzeba spędzić bez rodziny. Epidemia -dla nas w konsula-
cie- jeszcze mocniej podkreśla służebny charakter naszej pracy. 
Musimy być w gotowości 24 godziny na dobę (ja też) i absolut-
nie pierszeństwo miała organizacja repatriacji naszych rodaków. 
Ogromną pomoc udzielił nam w tej sprawie LOT. Gorące podzię-
kowanie. Kiedy miną te pierwsze tygodnie koniecznej samoizo-
lacji, staną się widoczne smutne skutki również dla mojej pracy. 
Istotą mojej pracy były przecież bezpośrednie i osobiste kontakty 
(spotkania, rozmowy). Nie można promować kraju (Węgry) tylko 
w sferze wirtualnej, nie można promować wspólnoty (naród) tylko 
indywidualnie. Mnóstwo zaplanowanych wydarzeń już się nie od-
było, i w najbliszych przyszłości się nie odbędzie. Mam nadzieję, 
że sytuacja przynajmniej na tyle polepszy się, że choć w skrom-
nych rozmiarach, odbędą się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w Szczawnicy. Musimy pokazać, że prawdziwa przyjaźń zawsze 
sprawdza się w trudnych czasach.

- My, dziękując za dotychczasową współpracę i przyjaźń, jaką 
nas Pani obdarza, życzymy dużo zdrowia i wiele spokoju na czas 
Świąt Wielkiej Nocy oraz na przyszłość. Mamy nadzieję spotkać 
się z Panią Konsul z okazji najbliższych Dni Przyjaźni Polsko 
– Węgierskiej w Szczawnicy, o ile sytuacja epidemiczna na to 
pozwoli. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę.

Ja dziękuję za rozmowę, za możliwość,  że  za pośrednictwiem 
Gazety mogę wyrazić moje przywiązanie do Szczawnicy i prze-
kazać Mieszkańcom i Władzy Miasta moje najlepsze i najserdecz-
niejsze życzenia. 

Rozmawiała Alina Lelito
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DZIEŃ ZIEMI
Żyjące wokół nas pożyteczne owady, które zapylają 

rośliny, są zagrożone wyginięciem (szczególnie pszczo-
ły, żyjące w rojach a także dziko żyjące owady). Liczba 
pszczół zmniejsza się z roku na rok, dlatego tak ważne 
jest stworzenie miejsc, w których pszczoły dziko żyjące 

mogą bezpiecznie wykonywać swoją pożyteczną pracę. Domki - 
hotele dla owadów to cel naszego projektu ekologicznego realizo-
wanego na lekcjach techniki i biologii. Poniżej budowle Tomka 
Szczepaniaka i Dominika Piszczka oraz Huberta Wróbla. 

/W.Sypek, Ł.Kramarczyk/

ZDALNE NAUCZANIE 
- KREATYWNA MATEMATYKA

Czy zdalne nauczanie powinno odbywać się przed kompute-
rem, koniecznie z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i techno-
logii? Na pewno jest to bardzo pomocne. Mimo wszystko, podczas 
zajęć z matematyki w klasie 6a stawiamy na zręczność, pomysło-
wość i kreatywność. Do zdobywania wiedzy i umiejętności, wy-
korzystujemy nie tylko nowinki techniczne, lecz również to, co 
akurat jest pod ręką.

W ostatnim czasie realizowaliśmy projekt, którego celem było 
utrwalenie wiadomości na temat planu i skali, jednostek długości 
i pola. Rozpoczęliśmy też prace z zakresu figur przestrzennych. 
Ćwiczymy umiejętność myślenia logicznego, strategicznego i 
przestrzennego. Rozwijamy zdolności manualne, szukamy wciąż 
nowych pomysłów i ciekawych rozwiązań. Efekty można zoba-
czyć w galerii zdjęć. /M.Rams/

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
XVII edycja ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek bę-

dzie realizowana w całej Polsce w dniach 8-15 maja pod hasłem: 
“Zasmakuj w bibliotece”.

W związku z tym zapraszamy do ciekawego przedsięwzięcia 
„Ubierz się w książkę” – czyli sleeveface w naszej bibliotece.

Sleeveface jest to fotografia, która przedstawia osobę z zasło-
niętą częścią ciała przez okładkę książki, w taki sposób by utwo-
rzyć spójną całość z postacią ukazaną na oprawie.

Może identyfikujesz się z jakimś bohaterem, masz ulubioną 
książkę z postacią na jej okładce. Ubierz się w książkę, zrób zdję-
cie i umieść je na tablicy Padlet pod linkiem:

https://pl.padlet.com/swierzm/ahw09yq29clxr5pxu

dyr P.Sypek

Zdalne nauczanie
W naszej szkole zdalne 

nauczanie prowadzone jest w 
różnorodnej formie. Nauczy-
ciele, mając na uwadze prefe-
rencje i wiek uczniów, pragną 

wykorzystać jak najwięcej właściwych 
dla nich narzędzi, oferowanych przez 
min.: Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Dzisiaj po raz kolejny do realizacji lek-
cji wykorzystaliśmy platformę Microsoft 
Teams.

Dzień Ziemi
22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętowało 

Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależ-
nie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych katego-
rii różnicujących. Zachęciliśmy  uczniów klas 0-3, aby sprawdzi-
li swoją wiedzę na temat ekologii, uczestnicząc w zabawach na:  
https://view.genial.ly/ .

The Big Challenge
22.04.2020 czternastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w 

The Big Challenge- innowacyjnym konkursie języka angielskiego 
online. Głównym celem THE BIG CHALLENGE jest promowanie 
nauki języka angielskiego w formie zabawy pedagogiczno-eduka-
cyjnej. Dzięki zastosowaniu przez organizatorów nowoczesnych 
technologii, test konkursowy zawiera komponent audio, umożliwia-
jący uczniom przetestowanie umiejętności rozumienia ze słuchu. 
W związku z sytuacją epidemiczną, konkurs został dostoso-
wany tak, aby uczniowie mogli napisać go zdalnie, w domu. 
Niestety na ostateczne wyniki reprezentantów naszej szkoły bę-
dziemy musieli trochę poczekać, gdyż jest to konkurs ogólnopolski. 
Pierwszy konkurs The Big Challenge miał miejsce we Francji, w 
1998 roku, a dziś skupia ponad 630 000 uczestników ze szkół w 
całej Europie.

Mamy nadzieje, że wyniki naszych uczestników okażą się 
wystarczająco wysokie, aby mogli otrzymać atrakcyjne nagrody. 
Trzymamy mocno kciuki!!! 

Światowy Dzień Książki
23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autor-

skich, który w tym roku odbył się w przestrzeni internetowej. Bardziej 
niż kiedykolwiek, w czasie, gdy większość szkół na całym świecie 
jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc ksią-
żek powinna być wykorzystywana do wzmacniania więzi miedzy 
ludźmi, poszerzania horyzontów oraz rozbudzania kreatywności. 
W takich okolicznościach biblioteka szkolna zaprosiła uczniów do 
wzięcia udziału w konkursach:

Klasy młodsze konkurs na zakładkę do książki ( technika dowolna ) 
Klasy starsze konkurs fotograficzny ( zdjęcie ulubionej książki np. 
z dzieciństwa, bądź też zdjęcie Waszych domowych bibliotek ). 

Liczne przesłane prace świadczyły o dużym zainteresowaniu 
konkursem.

Zdalna lekcja wychowawcza w kl. 5 b na temat Konstytucji 
3 Maja

Na lekcji wychowawczej prowadzonej zdalnie uczniowie obej-
rzeli prezentację multimedialną, a później wspólnie z wychowaw-
cą zagrali w popularny teleturniej „Milionerzy”, który nawiązy-
wał pytaniami do tematu lekcji. Klasie 5 b udało się „wygrać” 1 
milion złotych . Zdecydowali, że pieniążki przeznaczą na szkołę . 
Po „Milionerach” w parach rozwiązali również dwie krzyżówki, 
aby utrwalić wiadomości. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. 
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Szkoła w chmurze

Nauczyciele i uczniowie bujają czy pracują w 
chmurze? Niektórzy promieniują kompetencjami 

oraz innowacyjnym podejściem do TIK w edukacji. Inni czują się 
zmęczeni sztucznymi warunkami techniki, wyjałowionej z uczuć, 
emocji, a przede wszystkim prawdziwego kontaktu człowieka z 
człowiekiem. 

Pracujemy zdalnie, komunikujemy się, ale czy skutecznie?
Wszystko co się dzieje w 

szkole odbywa się w chmurze, 
dzięki Microsoft Office 365. 
Każdy nauczyciel, uczeń oraz 
rodzic ma dostęp do informacji 
na temat postępów w nauce i 
wydarzeń bieżących w dzienni-
ku elektronicznym. Wykorzy-
stywany jest dostęp do różno-
rodnych aplikacji, narzędziem 
głównym jest Teams, zasoby 
OneDrive. Organizowane są 
lekcje on-line, warsztaty z peda-
gogiem, który również prowadzi 
rozmowy z uczniami poprzez 
Skype, odnajdujemy się w Gru-
pie ,,Świetlików’’, proponujących ciekawe sposoby spędzania cza-
su przez opiekuna świetlicy czy Kąciku biblioteki, gdzie czekają 
na uczniów wyzwania aktywizujące ich czytelnictwo.

Dbamy o wsparcie emocjonalne uczniów i rodziców w tym 
trudnym czasie. Wychowawcy są w stałym kontakcie z rodzicami 
i uczniami (tu siłą rzeczy, bo mamy dobrze działające zajęcia on-
line), odbywają się lekcje wychowawcze online - takie po prostu 
do pogadania, dużo piszemy z rodzicami. Dyrektor szkoły rozma-
wia z rodzicami  o ich różnych wątpliwościach, służy wsparciem 
i dyspozycyjnością, prowadzi konferencje on-line dla nauczycieli. 

Szukamy skutecznych sposobów realizacji podstawy progra-
mowej przede wszystkim propagujemy działanie pobudzające do 
kreatywności i przeżywania, np. Projekt plastyczno – muzyczny 
,,Tradycja Świąt Wielkiej Nocy’’, projekty międzydyscyplinarne 
doradztwo – zawodowe i informatyka oraz wychowanie do życia 
w rodzinie i informatyka.

Szkoła stara się nie bujać w chmurze, ale skutecznie pracować, 
najważniejsze, by w czasie izolacji nasi uczniowie nie czuli się sa-
motni i nie zabiła ich nuda, a  zmotywowani wciąż dojrzale uczyli 
się dla siebie, przecież to czas zdalnego nauczania, wszystko moż-
na skopiować, ale po co?

Pienińska Szkoła Branżowa 
w czasach koronawirusa

Jak każda placówka edukacyjna, 12 marca zostaliśmy rozpro-
szeni, a nasza rzeczywistość szkolna przeniosła się do Internetu. 
Podstawowym narzędziem umożliwiającym nam zdalną eduka-
cję jest dziennik elektroniczny. Nauczyciele wysyłają uczniom 
notatki, zadania dotyczące lekcji, oceniają efekty pracy uczniów. 
Starają się urozmaicać lekcje, wykorzystując zasoby Internetu, 
wskazują uczniom wartościowe strony i filmy. Korzystają również 
z arkuszy Google. Bardzo pomocną stroną internetową są wolne-
lektury.pl, ponieważ, z powodu zamkniętych bibliotek, uczniowie 
nie mają dostępu do książek, a podstawa programowa musi być 
realizowana. 

Poza dziennikiem elektronicznym, wychowawcy kontaktują się 
z uczniami również poprzez telefony, smsy, maile i komunikatory 
społecznościowe. 

Nasi uczniowie bardzo nietypowo realizują praktyczną naukę 
zawodu. Większość uczniów praktykę pobiera w Ochotniczych 
Hufcach Pracy. Dostają zadania do wykonania w domu, np. ku-
charze gotują wskazane potrawy i wysyłają instruktorom ich zdję-
cia, fryzjerzy wysyłają zdjęcia fryzur. Klasa III przygotowuje się 
do egzaminów zawodowych, rozwiązując testy w domu i konsul-
tując swoje wyniki z nauczycielami. 

Obecnie z użyciem platformy Teams realizowane są teoretycz-
ne kursy zawodowe dla poszczególnych klas.

Na czas narodowej kwarantanny, a dokładnie 1 kwietnia, przy-
padały obchody święta Naszej Szkoły, do którego przygotowywa-
liśmy się już od lutego. Uczciliśmy je wspomnieniem o naszym 
patronie, czyli ks. Franciszku Blachnickim, refleksyjnym filmem 
i tekstem umieszczonym na stronie szkoły, oraz nadzieją w sercu, 
że wkrótce sytuacja w kraju i na świecie wróci do normy.

Mimo trudności, młodzież PSB zaangażowała się w plastyczny 
i fotograficzny konkurs papieski zorganizowany przez Ochotnicze 
Hufce Pracy.

Nie da się ukryć, że zdalne nauczanie jest wyzwaniem zarów-
no dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Kadra wykorzystuje obecny 
czas i doskonali się zawodowo, w miarę możliwości uczestnicząc 
w szkoleniach online, których obecnie nie brakuje.

Pod koniec kwietnia, półtora miesiąca po ogłoszeniu stanu epi-
demicznego, coraz częściej słychać jednak pytanie padające z ust 
uczniów: „Kiedy wracamy do szkoły?”

społeczność PSB

Obecne wyzwanie dla uczniów PSB na portalu społecznościo-
wym
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch  

Przemyślenia na Dzień Matki

O Dniu Matki pisałam już wielokrotnie, jednak-
że nie mogę tym razem nie poruszyć tego tematu, szczególnie w 
obecnym roku 2020, kiedy to wiele rodzin i Matek żyje w rozłące 
ze swoimi dziećmi, spowodowanej przez panującą w świecie pan-
demię koronawirusa. 

Dzień Matki będziemy obchodzić w tym roku w Kanadzie w 
niedzielę 10 maja, a w Polsce we wtorek 26 maja. W tych dniach 
uhonorujemy nasze Matki, okazując im szacunek i miłość, złoży-
my im także podziękowania za trud włożony w nasze wychowanie 
w dzieciństwie, a także za wsparcie, nieustającą troskę oraz po-
moc w życiu dorosłym. 

Każdego roku, kiedy zbliża się Dzień Matki, w myślach ukła-
dam piękne życzenia, które potem wpisuję na okolicznościową 
kartkę, a kiedy mam sposobność świętować Dzień Matki wspól-
nie z Mamą, moją Mameńką, bo tak ją nazywam, to piękne, pełne 
miłości słowa same cisną się mi na usta a życzenia moje płyną 
prosto z serca. 

Dziś przypominam sobie nasze wspólne chwile, rozmowy, 
śpiewy i spacery, chwile te pogodne i te smutne też. Wspominam 
radość i matczyny uśmiech, kiedy przyjeżdżam ją odwiedzić. 
Mama zawsze czekała na mnie wypatrując przez okno w kuchni, 
pełna radości, z uśmiechem na twarzy, który od razu odganiał tro-
ski i zmęczenie. Wiem, że i dziś, kiedy wiele się zmieniło, Mama 
wciąż tak czeka na mnie, a ja patrząc na moją Mameńkę wiem, 
że wszystko co posiadam najcenniejszego w mojej osobowości, 
zawdzięczam właśnie jej. 

Bywały już niejednokrotnie w moim życiu sytuacje, kiedy to 
świadomie decydowałam się na rozłąkę z rodziną, czy to z po-
wodu emigracji, czy też ze względu na życie zawodowe. Były też 
sytuacje, kiedy ta rozłąka nie była skutkiem naszych decyzji, ale 
była skutkiem działań politycznych, tak jak to było w czasie stanu 
wojennego w Polsce w latach 1981 -1983. Czasem rozłąka była 
spowodowana stanem zdrowia, ale nigdy jak dotąd, nie była spo-
wodowana tym, że zatrzymał się cały świat. Moja Mama, pod-
czas swojego ostatniego pobytu u nas w Kanadzie, policzyła że 
odbyła ponad 50 lotów samolotowych, głównie między Polską i 
kontynentem Ameryki Północnej. Ja już straciłam rachubę swoich 
lotów, ale wiem że ten jeden, jedyny lot, właśnie teraz, do Polski, 
byłby dla mnie najważniejszy ze wszystkich. Ale świat się zatrzy-
mał i nie ma teraz takiej możliwości. Nie mogę mojej Mameńki 
uściskać, przytulić się do niej, poczuć bicie jej serca i ucałować 
jej dłoń. 

W ostatnich dniach spędzam wiele czasu na oglądaniu starych 
zdjęć. Powracają wspomnienia i emocje. Patrzę na stare fotografie 
z dzieciństwa, na jednej z nich chroniłaś Mamo moją dziecięcą 
główkę od nadmiernego słońca, trzymając nad nią parasol, tak jak 
chroniłaś mnie od złych doznań i wspomnień, kiedy wielokrotnie 
leżałam jako dziecko pod nożem chirurga. Ale nigdy nie chroniłaś 
mnie od życia, które nieraz przynosiło różne problemy i kompli-
kacje, Ty wiedziałaś, że wszystko się ułoży i to mi wystarczało. 
Na innych fotografiach widzę jak bardzo byłaś ze mnie dumna, 
poprzez pierwsze kroki w szkole, aż po te ostatnie, kiedy stanę-
łam przed Tobą z dyplomem magisterskim w ręku. Byłaś ze mną 
na każdym przystanku i w każdym pociągu życiowym. Chociaż 
nie zawsze zgadzałaś się z wybranym prze mnie kierunkiem, to 
zawsze wspierałaś każdą moją decyzje życiową i zawsze wiedzia-
łam, że mogę na Ciebie liczyć. Do dziś trzymam wszystkie Twoje 
listy, każdy z nich kończyłaś słowami: “Moja Córko - bądź dzielna 

i wytrwała!”. W Twoich listach zawsze znajduję serce, które nigdy 
nie przestaje kochać, kocha mnie za to że jestem i kocha mnie taką 
jaka jestem.

Dziś nie jestem już młodą osobą, ale tak jak małe dziecko 
wciąż potrzebuję Matki, czerpię siłę z jej wyrozumiałego spojrze-
nia i uśmiechu, który dodaje mi otuchy nawet w najtrudniejszych 
chwilach. Minęło już 6 miesięcy odkąd widziałam się z moją 
Mamą, choć świat się zatrzymał, to czas uparcie idzie do przodu, 
lecą dni i miesiące, a ja kiedy znów Cię zobaczę Mamo? Wiem, 
że nadejdzie w końcu taki dzień i że matczyna miłość nigdy się 
nie starzeje.

Moje przemyślenia dziś skierowane są nie tylko do mojej 
Mamy, ale do wszystkich Matek, które żyją z dala od swych do-
rosłych dzieci, do Matek, których nie możemy w obecnej sytuacji 
odwiedzać. Niech chociaż przez telefon lub Internet, popłyną dla 
nich słowa życzeń i naszej miłości. 

Kochane Mamy! Dzisiaj, w Dniu Matki, otaczamy Was swoją 
miłością i życzliwością, dziękując Wam za waszą troskę, poświę-
cenie, uśmiech, miłość i matczyne serce, oraz składamy Wam 
najlepsze życzenia: wiele zdrowia i radości, życzliwości i pomo-
cy od najbliższych i od obcych, oraz wiele błogosławieństwa na 
wszystkie dni waszego życia. 

Matka
Ile miłości w niej się mieści. 
Tyle dobroci, w jednym słowie. 
Tyle uczucia w całej treści. 
Bezmierne miano w ludzkiej mowie. 
 
Wiele czułości niepojętej 
i poświęcenia niezmiernego. 
Tak wiele woli, nieugiętej, 
by strzec swoje dzieci od złego. 
 
Ile cierpienia musi doświadczać, 
ile wypłakać łez, gorących, 
aby dobro dzieciom przekazać; 
wartości nieprzemijających. 
 
Za wszystkie te noce, bezsenne, 
które spędziła nad kołyską, 
ofiaruj jej serce promiennie 
Kochaj ją mocno ponad wszystko.

   Autorka wiersza: Elka
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Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
Szkoła, która otwiera przed tobą świat

Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu?
Odpowiedź wynika z oczekiwań dzisiejszego rynku pracy. Większość 

ofert  pracy skierowanych jest do specjalistów z konkretnej profesji. Za-
potrzebowanie na zawodowców jest coraz większe – etos technika wra-
ca do łask.

Dobrze jest więc wybrać szkołę, która oferuje kształcenie zawodowe. 
Ta decyzja nie zamyka drogi do dalszej nauki, daje natomiast wyobrażenie 
o przyszłej profesji, wyposaża w umiejętności, które umożliwiają podjęcie 
pracy w wybranym zawodzie.

Matura zdana równolegle z zawodowym egzaminem wieńczącym 
technikum otwiera przecież drzwi uczelni wszystkim tym osobom, które 
będą chciały kontynuować naukę.

Wybierając kierunek kształcenia, warto pomyśleć o zapotrzebowa-
niu lokalnego rynku pracy, ale także o możliwościach podjęcia pracy za 
granicą. Proponowane w naszej Szkole kierunki kształcenia to zawody z 
przyszłością, zawody oceniane jako te, na które zapotrzebowanie będzie 
systematycznie wzrastać. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie naszej Szkoły otrzymu-
ją Europass – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w języku angielskim, uznawany w krajach Unii Europej-
skiej, co daje możliwość podjęcia pracy w zawodzie również za granicą.

Oferta praktycznych kursów
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  naszych uczniów, stworzyli-

śmy ofertę bezpłatnych kursów zawodowych realizowanych w ramach 
projektu unijnego, takich jak: animator czasu wolnego, prawo jazdy 
kat. B, systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie, kurs flory-
styczny, które pozwolą na zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifi-
kacji przydatnych na rynku pracy.

Szkoła na wysokim poziomie, blisko domu
Atutem szkoły są także nowoczesne pracownie, wyposażone w pro-

fesjonalny sprzęt i urządzenia. 
Uczniowie kształcą się pod czujnym okiem wykwalifikowanej ka-

dry - nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych są 
egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wszystko to 
przekłada się na efekt końcowy, najważniejszy dla ucznia - wysoką zda-
walność egzaminów maturalnych i zawodowych!

W kształceniu zawodowym bardzo dużą wagę przywiązuje się do łą-
czenia wiedzy z praktyką. Uczniowie uczestniczą w różnych wydarze-
niach związanych z branżą zawodową. Swoje zainteresowania rozwijają 
poprzez udział w licznych konkursach branżowych, przedmiotowych, 
sportowych i innych.

OFERTA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

1. Technik żywienia 
    i usług gastronomicznych
Nauka na tym kierunku 

przygotowuje uczniów do po-
dejmowania zadań związanych z orga-
nizacją i obsługą konsumenta oraz przy-
gotowywaniem imprez organizowanych 
przez wszystkie zakłady świadczące usługi 
gastronomiczne. Uczniowie uczą się urzą-
dzać zakłady gastronomiczne, układać 
diety, menu codzienne i okolicznościowe, 
przeprowadzać ocenę jakości żywienia, 
umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z 
zasadami racjonalnego żywienia, estetycz-
nego ich podawania i prawidłowej obsługi 
konsumenta.

2. Branżowa Szkoła I stopnia: kucharz
Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką. 

Kucharz musi odznaczać się nie tylko wyczu-
ciem smaku, ale i kreatywnością. To od jego 
pomysłów i wyobraźni zależy, czy wymyślo-
ne dania będą smaczne i czy będą pięknie wy-
glądały. Kształcąc się w zawodzie kucharz, 
zdobędziesz wiedzę na temat przeróżnych 
kultur kulinarnych, łączenia składników 
i smaków, nabędziesz umiejętności przygo-
towania różnorodnych potraw, ich podania 
w bardzo atrakcyjnej formie, sztuki nakry-
wania i dekoracji stołu.

3. Branżowa Szkoła I stopnia: cukiernik
Praca cukiernika polega przede wszyst-

kim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, 
ciastek, tortów, deserów, cukierków, pie-
czywa cukierniczego, lodów i elementów 
dekoracyjnych, które poza walorami sma-
kowymi powinny również posiadać walory 
estetyczne.

OFERTA BRANŻY 
TURYSTYCZNO - HOTELARSKIEJ

1. Technik organizacji 
    turystyki
Jeżeli lubisz podróżować, spę-

dzać aktywnie czas, organizować wypo-
czynek dla siebie i innych, to nasza Szkoła 
jest właśnie dla Ciebie! U nas nauczysz 
się, jak organizować własną działalność 
turystyczną, imprezy turystyczne krajowe 
i zagraniczne dla różnych grup odbiorców, 
jak obsługiwać klientów korzystających z 
usług turystycznych, rozliczać imprezy i 
usługi turystyczne. Poszerzysz swoją wie-
dzę o różnych regionach i krajach, poznasz 
kulturę innych narodów.

2. Technik hotelarstwa
Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz po-

znawać ludzi, jesteś osobą empatyczną na-
stawioną na spełnianie oczekiwań innych 
osób – ten zawód jest dla Ciebie! Do zadań 
zawodowych wykonywanych przez techni-
ka hotelarstwa należą wszystkie czynno-
ści związane z obsługą gościa hotelowego 
(recepcja, służba piętrowa, gastronomia), 
planowanie różnego rodzaju usług hotelar-
skich, organizowanie i obsługiwanie kon-
gresów, targów, zjazdów i innych imprez; 
organizowanie usług turystycznych i re-
kreacyjnych; urządzanie wnętrza różnych 
jednostek hotelowych i gastronomicznych; 
prowadzenie korespondencji i obsługiwa-
nie nowoczesnego sprzętu biurowego.

OFERTA BRANŻY INFORMATYCZNEJ

Technik informatyk
We współczesnych czasach 

informatyk jest jednym z naj-
bardziej pożądanych zawodów. 

Dlaczego? Informatyka zdominowała już 
niemal każdą dziedzinę życia. U nas zdo-
będziesz wiedzę i umiejętności z zakresu 
budowy i naprawy komputerów, obsługi 
i administrowania różnymi systemami 
operacyjnymi, tworzenia sieci kompute-
rowych, administrowania bazami danych, 
a także projektowania graficznego stron 
WWW i programowania aplikacji inter-
netowych. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
– KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa umożliwia ela-
styczne dostosowywanie kształcenia do 
potrzeb pracodawców na współczesnym 
rynku pracy. To klasa, w której uczniowie 
uczą się wybranego przez siebie zawodu. 
Stwarza ona młodzieży szansę zdoby-
wania umiejętności w zawodach usługo-
wych typu: fryzjer, sprzedawca, elektryk, 
elektromechanik, ślusarz, stolarz, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
murarz – tynkarz, kamieniarz, mechanik 
pojazdów samochodowych i inne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie  
internetowej naszej Szkoły: 

http://www.zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D.
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Podróże małe i duże

Fürenalp – Engelberg 
– w sercu anielskich gór

Ostatnie zimowe spotkanie z górami 
spędzamy w regionie Engelbergu. Miej-
scowość ta to popularny ośrodek sportów 
zimowych i turystyki alpejskiej. Znana jest 
między innymi z odbywających się tutaj za-
wodów sportowych – skoków narciarskich 
na skoczni Gross-Titlis-Schanze. Nasi ro-
dacy Adam Małysz i Kamil Stoch już nie 
jeden raz święcili na niej swoje triumfy. 
Naszym celem jest pięknie położone wśród 
wysokich gór, Fürenalp. Latem zdobyte 
przez Mariusza i naszego kolegę Krzyśka 
drogą wspinaczkową, dziś szybko i wygod-
nie kolejką. 

Pogoda znowu nas rozpieszcza! Niebie-
skie niebo, kontrastujące z bielusieńkim 
śniegiem, pokrywającym okoliczne szczy-
ty niczym cukier puder, wygląda po poro-
stu szałowo! Właśnie dla takich widoków 
warto ruszyć się z domu! Znajdujemy się 
teraz w centrum gór, na wysokości 1850 m 
n.p.m. . Przed nami roztacza się piękna pa-
norama gór i widok na całą dolinę, w której 

leży Engelberg. Füre-
nalp ma wiele do za-
oferowania zarówno 
latem jak i zimą. W 
lecie znajduje się tu-
taj dużo tras trekkin-
gowych, 2 trasy wspi-
naczkowe oraz jest to 
dobry punkt startowy 
dla lotniarzy. Zima 
za to oferuje trasy na 
rakiety śnieżne, spa-
cerniaki oraz trasę 
saneczkową! I wła-
śnie na te saneczki 
mamy dzisiaj największą chęć! Przy górnej 
stacji kolejki do dyspozycji turystów przy-
gotowane są przeróżne sanki. Można także 
przybyć tutaj wraz ze swoimi. 

Cała trasa to 1000 metrów zjazdu w żle-
bie. Oczywiście, aby zjechać, trzeba sobie 
najpierw te saneczki na górkę samemu wy-
prowadzić. Idziemy więc spacerniakiem w 
górę i po drodze podziwiamy wspaniałe 
widoki oraz cieszymy się słońcem. Jest tak 
ciepło, że już po pierwszym wyjściu jeste-
śmy cali spoceni. Ale czego się nie robi 
dla dobrej zabawy? Choć przyznajemy, 

że trasa ta jest idealna dla małych dzieci 
i początkujących saneczkarzy. Zjazd jest 
powolny, miejscami wręcz trzeba sobie 
trochę pomagać, aby nie zatrzymać się 
na dobre. Być może, gdy jest jeszcze wię-
cej śniegu, górka staje się ostrzejsza i jest 
jeszcze więcej frajdy. Po saneczkowych 
zmaganiach udajemy się spragnieni do 
schroniska, gdzie zajadamy się frytkami a 
pełnoletnia część załogi popija regionalne 
piwko. Tutaj smakuje najlepiej!

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

Andrzej Dziedzina Wiwer

Maluwone kwiotki
Szczawnica – Kraków 2020

Choć dostęp do kultury ostatnimi czasy, z racji pandemii, jest 
znacznie utrudniony, miło nam odnotować, że w kwietniu wyda-
ny został tomik poezji Andrzeja Dziedziny – Wiwra pt. Maluwo-
ne kwiotki. Co ciekawego się w nim znajduje, dowiadujemy się ze 
wstępu -  Słowa od Redaktora, którym jest Ludwik Frey:

Książeczka, którą przedstawiamy Czytelnikom zawiera kilka-
dziesiąt wierszy pisanych gwarą szczawnicką. Ich autorem jest 
znany i uznany poeta, gawędziarz, folklorysta, rodowity szczawni-
czanin, Andrzej Dziedzina Wiwer.

Te urocze wiersze są przeznaczone dla wszystkich – dla dzieci, 
młodzieży (zabawne wiersze o kłopotach i perypetiach szkolnych), 
jak i dla dorosłych; każdy znajdzie coś dla siebie. Są pełne humoru, 
ciepła, ale nie pozbawione też akcentów poważnych, przy tym zwy-
kle zakończone morałem, nad którego wymową warto się zadumać. 
Tematyka wierszy jest bardzo różnorodna. Znajdziemy tu strofy o 
treści – śmiało tak można stwierdzić – patriotycznej, sławiącej 
„małą ojczyznę”, zachęcające, aby pielęgnować góralskie zwyczaje, 
są utwory o charakterze dydaktycznym, wręcz mądrościowym, za-
wierające nauki o wartości uniwersalnej. Są też wiersze opiewające 
piękno przyrody, nie tylko pienińskiej, o roślinach i zwierzętach.

Wraz z poetą przeżywamy cztery pory roku, obserwujemy zmie-
niającą się pogodę, podziwiamy krajobraz wiosenny, letni, jesienny 
i zimowy, bierzemy udział w zimowych zabawach na śniegu, podzi-
wiamy niezwykłe rysunki malowane na oknie mistrzowskim pędz-
lem mrozu (piękny tytułowy wiersz Maluwone kwiotki). Wędrujemy 
po polach, łąkach i lasach, w świetle słonecznego dnia, jak też 
ciemna nocą, rozświetloną jedynie srebrzystym światłem księży-
ca. W czasie tych poznawczych podróży, podpatrujemy nie tylko 
zachowanie ludzi, ale również zwierzęta, ich zabawy i… kłopoty.

Doprawdy, warto prze-
czytać tę książkę, nie tylko 
dla przyjemności, ale rów-
nież dla nauki.

W książce znalazły się 
także 23 rysunki młodej 
rysowniczki, Amelii Frey, 
która obecnie liczy sobie 16 
lat. Pan Andrzej Dziedzina 
Wiwer zaprosił Amelię do 
współpracy przy tworzeniu 
książki, po obejrzeniu prac, 
14-letniej wówczas dziew-
czynki, zaprezentowanych 
na wystawie rodzinnej (wraz 
z babcią, dziadkiem, rodzi-
cami i bratem), pt. Rodzinni 
sztuk-mistrze, w szczawnic-
kiej galerii Krzywa Jabłonka w roku…2017.

Ilustracje powstawały zatem dość długo, ponieważ obowiązki 
szkolne przeszkadzały nieco młodej artystce w tworzeniu i powo-
dowały, że – jak sama mówiła – wena twórcza niekiedy ulatywała 
i trzeba było cierpliwie czekać na jej powrót. Szczęśliwie doczeka-
liśmy – Amelia i Czytelnicy.

Tyle Redaktor tomiku. Warto jeszcze dodać, że książeczka 
zaopatrzona jest na końcu w bardzo poręczny słowniczek gwary 
szczawnickiej, tłumaczący wyrazy gwarowe, mogące sprawić naj-
większą trudność czytającemu.

Książka na pewno godna jest polecenia młodzieży, która przy-
gotowuje się do konkursów recytatorskich poezji gwarowej, gdyż 
zawiera utwory o tematyce dostosowanej do wieku młodych ludzi. 
I na koniec, powtarzając za Redaktorem Freyem: Doprawdy, warto 
przeczytać tę książkę, nie tylko dla przyjemności, ale również dla 
nauki.

Alina Lelito
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nakład: 500 egz.

Niezwykłe 
   drzewo

Dąb – jak chcą niektórzy - ojciec wszystkich 
drzew! Zwykle w naszych wyobrażeniach prastary, 
niemal wieczny, który istnieje od początku świata. 

Czy zatem może dziwić mnogość określeń odnoszących się do wieku 
tego drzewa – prawiekowy, starożytny, odwieczny, stuletni, tysiąc-
letni. Potężne drzewo, uosobienie mocy! Uznane za „święte” było 
drzewem najważniejszych, najpotężniejszych bogów różnych religii, 
jak w starożytnej Grecji i Rzymie Zeusa i Jowisza, Donara-Tora w 
Skandynawii, a na obszarze słowiańskim łączone z bogiem piorunów 
Perkunem. Pewnie dlatego dąb jest często uważany za oś świata – 
drzewo kosmiczne. Na północnej półkuli globu, od Kolumbii aż po 
północno-wschodnie Chiny doliczymy się kilkuset gatunków dębów, 
należących do rodziny bukowatych (Fagaceae). Część badaczy optu-
je za liczbą co najmniej 400, a część jest zdania, że jest ich nawet 
600. Spory dotyczące tej płynnej klasyfikacji wciąż trwają, mimo że 
na pomoc wezwano biologów molekularnych – nie w pełni pomogli. 
Wszystko dlatego, że dęby łatwo tworzą mieszańce i różnego rodzaju 
lokalne odmiany. Szczególnie dużo gatunków dębów, aż 161 wystę-
puje w Meksyku; z tej liczby 109 to endemity.

A jak jest u nas? W Polsce, gatunków dębów, razem z uprawiany-
mi i bardzo rzadkimi, jak dąb omszony lub burgundzki, jest praw-
dopodobnie 10. Wśród nich gatunek inwazyjny – dąb czerwony. Ten 
piękniś (nie można mu odmówić urody), przybył do nas, celowo po-
sadzony z początkiem XIX w., a współcześnie, na mapie jego roz-
mieszczenia w kraju widać, iż zajmuje duży obszar, szczególnie na 
południu i na terenach zachód od Wisły. 

Nas jednak interesują dwa nasze rodzime gatunki, najczęściej w 
Polsce spotykane: dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) i dąb szy-
pułkowy (Quercus robur). Ten pierwszy, nieco rzadszy, występuje 
na dużym obszarze w Europie, a u nas ma swą północno-wschodnią 
granicę zasięgu. Drugi, obecny prawie w całej Europie (z wyjątkiem 
północnej Skandynawii), w Polsce jest rozprzestrzeniony niemal na 
całym obszarze kraju, choć rzadki w okolicach podgórskich, w Ta-
trach i na Podhalu, gdzie w zasadzie nie rośnie w stanie naturalnym. 
Obydwa gatunki rzadko spotyka się też w Pieninach. Jak podawał 
Zubrzycki (1894), dąb bezszypułkowy występował bardzo rzadko 
i tylko w formie karłowatej. We Florze polskiej (1921) podano, że 
brak go w ogóle. Prof. Zarzycki w latach 80. XX w. podawał kilka 
stanowisk z Pienin Zachodnich, np. Hałuszowa oraz Małych Pienin 
- Dolina Białej Wody. Z początkiem XXI w., odnotowano kolejne 
stanowiska tego gatunku w Pieninach zachodnich: Zamczysko, za-
ledwie jeden osobnik, wysoki na 4 m oraz Długa Grapa, także jeden 
osobnik, za to o wysokości ok. 10 m i pierśnicy 15 cm. Co ciekawe, 
rósł on w obrębie zwartego drzewostanu, podczas gdy wcześniejsze, 
nieliczne stanowiska w PPN i w jego sąsiedztwie, znajdowały się na 
obrzeżach zwartych lasów lub wzdłuż dróg, jak pisał w latach 60. i 
90. XX w., znawca lasów pienińskich dr Jerzy Dziewolski. 

Dąb ma ugruntowane miejsce w wierzeniach i podaniach oraz w 

ludowej medycynie. Np. dym 
z liści uważano za skuteczny 
środek przeciw czarom, dia-
belskiej mocy oraz oczysz-
czający zarażone powietrze. 
Ulistnione gałęzie dębowe, 
mają właściwości apotropa-
iczne, chociaż bywało i tak, 
że czarownice wtykały suche 
liście w ściany domu mó-
wiąc: „Jako te liście uschły, 
tak z całym domem niech 
schnie gospodarz i dzieci”. 
Czasami na dębie czarow-
nica… wysiadywała jaja.  I 
jeszcze bardzo wymowny 
przykład „medyczny”. Chore 
dziecko trzeba przesadzić przez nieduży dąbek trzy razy, odmawia-
jąc Anioł Pański, a potem wbić klin w środek drzewka; jeśli dziecko 
uśnie, będzie żyło, jeśli nie – umrze. Szanujmy dęby, bo może się 
zdarzyć, że trzeba się będzie odwołać do ich niezwykłej mocy. A 
poza tym - to piękne drzewa, więc jakże ich nie podziwiać?

      
   Ludwik Frey 

    Kraków, 02.04.2020

Sursum corda (łac. w górę serca)
Nie traćcie ducha, odwagi

Już słonko wysoko na niebie!
A szkoda, bo mamy PANDEMIĘ!
Nie będzie można się całować, 
Ale możemy prawić miłe słowa
- Więc elokwencja i uroda
Będą prześcigać się w zawodach.
Uroda – jak zwykle – na przedzie,
Bo to się gnieździ w naturze kobiecej.
 - Z powabnym głosem, trefionym włosem,
Ukształtowana na ‘boska osobę”, istotę
Roznegliżowana w męskiej głowie,
Jawi się zaczynem życia, o Wiosennej Porze
Po drugiej stronie – za płotem
Włos nastroszony, u szyi krawat
I spodnie podtrzymywane jedną ręką.
A wzrok strzelisty, jak sokoła oczy.
To pewnie młodzik wodzący za…panienką.
Aż nagle: STOP!
- Coronavirus!
Chłopak stanął,  jak wryty!
Wirusy przenoszą się drogą kropelkową.
Nie czas na pocałunki i uściski!
Trzeba odstawić kobity!
Na kwarantannie – zapomnij o pannie…
Bo będziesz chorowity!

  Kapitan WP Stefan Wierzba
	 	 Major	Polskich	Drużyn	Strzeleckich

Liście dębu szypułkowego
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Galeria „Grajcarka” 

– Anna Malinowska
W kwietniu, w galerii Eglander Caffè, w ra-

mach comiesięcznych wystaw organizowanych przez Pieniński 
Oddział Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, miała być pre-
zentowana ekspozycja prac Pani Prezes Zarządu oddziału TPSP 
– Anny Malinowskiej. 

Anna Malinowska, absolwentka filologii polskiej na KUL oraz 
Studiów Licencjackich na ATH w Bielsku Białej, kierunek filolo-
gia angielska. Pracuje jako nauczycielka. Uprawia malarstwo olej-
ne, maluje szpachlą. Tematem jej prac są głównie kwiaty, martwa 
natura, pejzaż, architektura i portret.

Choć lokale na razie pozostają zamknięte, nie znaczy to, że nie 
możemy cieszyć się urodą obrazów Anny Malinowskiej. Zapra-
szamy poniżej do naszej „Grajcarkowej” galerii.
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