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Poznaj górala przez webinara ciąg dalszy!
W lipcu jeszcze dwa razy odbyły się szczawnickie webinaria, 

poświęcone kulturze ośmiu mniej znanych grup małopolskich gó-
rali (w tym górali pienińskich), w ramach projektu pt. „Odkry-
wanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, zwanego w 
skrócie „Skarby Górali”, realizowanego przez Województwo Ma-
łopolskie, a współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, 
(RPO WM 2014 – 220). 

10 lipca z foyer Dworku Gościnnego  -  kulturalnego centrum 
Uzdrowiska Szczawnica – internetowe spotkanie poświęcone lo-
kalnym wodom mineralnym poprowadzili kustosz Muzeum Pie-
nińskiego w Szlachtowej Barbara Alina Węglarz i przewodnik 
beskidzki Stanisław Błażusiak. Podczas programu można było się 
sporo dowiedzieć o historii odkrywania poszczególnych źródeł, 
nadawaniu im nazw ówcześnie znanych osób, dawnych sposo-
bach leczenia, kolorycie XIX. wiecznego kurortu i życiu górali 
korzystających z dobrodziejstw szczawnickich wód. W nagraniu 
filmów prezentowanych podczas audycji wystąpili: Agata To-
mońska – kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego, która 
opowiedziała  o warunkach geologicznych będących przyczyną 
powstanie szczawnickich wód mineralnych i ich budowie che-
micznej oraz oprowadziła po ujęciu wód;  lekarz balneolog Uzdro-
wiska – Anna Wójcik, która przedstawiła współczesne zastosowa-
nie terapeutyczne wód mineralnych i stosowane w Uzdrowisku 
metody leczenia; Agnieszka Wiercioch Salamon podająca wody 
na poszczególne schorzenia w Pijalni Wód Mineralnych; Stanisła-
wa Wiercioch i Joanna Szczepaniak w opowieści o tym, do czego 
górale używali wód mineralnych - „scaw” oraz w prezentacji wy-
pieku placków „na scawie” a także Helena Mańkowska i Nicolas 
Mańkowski – wiceprezesi spółki Thermaleo odpowiedzialnej za 
obecne funkcjonowanie Uzdrowiska Szczawnica, którzy podzie-
lili się ze słuchaczami swoimi pomysłami na odbudowę kurortu w 
zgodzie z góralską tradycją, pienińską przyrodą i dawnymi uzdro-
wiskowymi wzorcami. Podczas oglądania webinarium można 
było zadawać pytania prowadzącym jak również zdobyć ciekawe 
nagrody  -książeczkę „Skarby Górali” oraz 5litrowy karton wody 
mineralnej - za odpowiedź na konkursowe pytanie.

Ostatnie spotkanie „Poznaj górala przez webinara”, w ramach 
ww. projektu odbyło się 31 lipca i transmitowane było na żywo 
z galerii „Krzywa Jabłonka”, znajdującej się przy ścieżce pieszo 
– rowerowej w Pieninach. Jego tematem była twórczość ludowa 
regionu pienińskiego na podstawie kilku szczawnickich artystów. 
Na początku jednak istotę projektu i jego dotychczasowe dzia-
łania przedstawiła koordynatorka ds. górali pienińskich – Anna 
Dudek, która opowiedziała o seminariach i warsztatach realizo-
wanych przez młodzież, czego efektem jest wydana książeczka 

„Skarby Górali” oraz o questach -  wierszowanych zagadkach słu-
żących do samodzielnego poznawania okolicy, a następnie głos 
oddała gospodyni wszystkich trzech webinariów szczawnickich, 
kustosz Muzeum Pienińskiego Barbarze A. Węglarz. Prowadząca 
spotkanie zapoznała słuchaczy z kilkoma dziedzinami twórczości 
ludowej, po której można rozpoznać, z jakiego regionu i grupy 
etnicznej pochodzą jej przedstawiciele. Były to: szycie strojów 
ludowych i hafciarstwo, omawiając cechy stroju górali pieniń-
skich (przykładem artystki – hafciarki stała się występująca w 
emitowanym filmie Maria Dziedzina Wiwer i jej piękne gorse-
ty oraz kamizelki); gwara i poezja tworzona w rodzimym języku 
(o swoim pisaniu gwarą szczawnicką opowiedział i wiersze za-
prezentował Andrzej Dziedzina Wiwer); muzyka, śpiew, gra na 
instrumentach ludowych i ich budowanie (jak zaczął grywać na 
skrzypcach i oktawkach pienińskich w kapeli oraz konstruować 
trombity, rogi pasterskie i fujarki przybliżył słuchaczom Zbigniew 
Przychodzki); rzeźba – opowiadając o tworzących w Szczawni-
cy twórcach, takich jak występujący na filmie Marek Dziedzina 
zza Ławy, siostrzeniec zmarłego „artysty totalnego” – Henryka 
Zachwiei „Baltazara – Kazimierka, rzeźbiący góralszczyznę; 
i wreszcie pełne tematyki zbojnicko – góralsko – obyczajowej i 
sakralnej, malarstwo na szkle, reprezentowane przez właściciel-
kę posesji, na której stoi „Krzywa Jabłonka” – Annę Madejową. 
Specyfiką tutejszych twórców jest wszechstronność i łączenie róż-
nych dziedzin sztuk. Poeta Andrzej Dziedzina Wiwer – haftuje 
serwety i stroje góralskie, rzeźbiarz Marek Dziedzina – jest mu-
zykantem ludowym i członkiem Kapeli zbójnickiej, grającym na 
basach, skrzypek i twórca trombit Zbyszek Przychodzki – cyfruje 
pienińskie portki. Artyści śpiewają, występują w zespołach ludo-
wych, grają w sztukach teatralnych… Taka jest góralska dusza i 
to przywiązanie do rodzimych tradycji jest prawdziwym skarbem 
tutejszych górali.

 Koordynatorką projektu „Skarby Górali” ds. górali pienińskich 
była nauczycielka LO w Krościenku n.D – Anna Dudek, a w jego 
przygotowaniu i realizacji wzięli udział: Barbara Alina Węglarz – 
kustosz Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy – Szlachtowej, Sta-
nisław Błażusiak – przewodnik beskidzki PTTK,  dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury Krzysztof Czaja, Alina Lelito – redaktor 
gazety lokalnej „Z Doliny Grajcarka”, zarazem pracownik MOK 
oraz Albert Ignatowski – odpowiedzialny za nagrania filmowe 
i ich montaż. Wszelkie informacje szczegółowe oraz możliwość 
obejrzenia wydarzenia w Internecie pod adresem:

https://www.facebook.com/skarbygorali  oraz na 

Alina Lelito
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Jak mają odnaleźć się seniorzy 
w nowej rzeczywistości?  

Obostrzenia sanitarne zostały poluzowane. Nie 
ma obowiązku i nakazu przebywania w domu. 
Możemy spacerować, odwiedzać rodzinę i zna-
jomych. Wbrew pozorom Covid-19 nie skapitu-
lował, dalej czai się wśród nas. Pomimo mniej 

rygorystycznych zaleceń sanitarnych musimy pamiętać o pod-
stawowych zasadach higieny. Częste dokładne mycie rąk, ich de-
zynfekcja, unikanie dużych zgromadzeń i używanie maseczek to 
elementarne działania zmniejszające ryzyko zakażenia groźnym 
wirusem.

Na temat stosowania maseczek zdania są podzielone, jedni 
uważają że chronią, inni że wręcz przeciwnie. Jeżeli jest przepis, 
mówiący o nakazie stosowania maseczek w przestrzeni, gdzie nie 
można uzyskać dystansu społecznego (1,5 metry) oraz w sklepach 
i kościołach, to należy go przestrzegać. Kierowca przestrzegający 
przepisu kodeksu drogowego nie dyskutuje czy w mieście jechać 
szybciej niż 50 km/h czy też nie parkuje w miejscu zakazanym. 
Dziwnym trafem niektórzy za nic mają nakazy stosowania mase-
czek twierdząc, że są zdrowi lub mają podstawę prawną do nie-
stosowania maseczek. Astmatycy, którym przeszkadza maseczka, 
mogą używać przyłbicy. Sama maseczka nie chroni zakładającego 
ją lecz ogranicza możliwość zarażania innych. Pamiętajmy o tym, 
apel ten skierowany jest również do przyjezdnych tak licznie 
odwiedzających tego lata Szczawnicę. Szanujmy się nawzajem, 
a przetrwamy trudny okres walki z koronawirusem. Dopóki nie 
będzie skutecznego leku przeciw Covid-19 (czy to szczepionki czy 
też innego specyfiku) dopóty musimy przestrzegać reżimu sani-
tarnego. Nie jest to wymysł Ministerstwa Zdrowia czy Sanepidu, 
ale zachęta do zdroworozsądkowego podejścia do niebezpieczeń-
stwa.

Możemy uczest-
niczyć w wydarze-
niach  typu wesela, 
komunie, bierzmo-
wania, pogrzeby 
czy w innych impre-
zach okolicznościo-
wych. Pamiętajmy 
– dystans społeczny 
przede wszystkim, 
zasłonięcie ust i 
nosa, zero alkoholu, 
tańce w bardzo ogra-
niczonym zakresie. 
Nie dajmy zawład-
nąć koronawirusowi 
naszym zdrowiem 
i życiem. Covid-19 
można przechodzić 
bezobjawowo i to 
może być mylące. 

Możemy być nosicielami wirusa nie wiedząc o tym. Objawy cho-
roby to nie tylko kaszel, wysoka temperatura, to mogą być bóle w 
plecach, utrata smaku i węchu.

Te powyższe uwagi nie są poparte wiedzą medyczną, tylko ob-
serwacjami i przekazem innych, którzy zetknęli się z koronawi-
rusem.

Większość seniorów tęskni za spotkaniami na różnego rodzaju 
warsztatach, wykładami na żywo czy też wspólnymi biesiadami.

Mnie samemu brakuje zajęć doskonalących umiejętności fo-

tograficzne prowadzonych swego czasu w  profesjonalny sposób 
przez Państwo Agnieszkę i Michała Wojniczów oraz zajęć kom-
puterowych w brawurowy i przystępny sposób prowadzonych 
przez Panią Małgorzatę Rams.

Nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość, bo nor-
malność na pewno zawita, nie wiadomo tylko kiedy.                                                                                     

Adam Piątek

Poezja sp
od kape

lusza

Andrzej Dziedzina Wiwer

- PONIONECKI -

Trzy ponnice
Gładkie lice
 Stojó nad Scownicó
 z zadartó spodnicó

Śpiywó tójcó
Nima kójcó
 Gorzołka wesoło
 a zgorsonie wkoło

Swawolnice
Te ponnice
 Telos swawoliły
 Jas Boga zeźliły

Ton sie wkurzył
Spokój zburzył
 Zachmurzył sie w cole
 rozścigoł swawole

Beswstydnice
Trzy ponnice
 Pozamionioł w skole
 skójcyły sie bole

Trzy zoklonte
Razo wzionte
 Łod wieków jus stojó
 ło los swój sie bojó

Ponionecki
Trzy Skołecki
 Smutne myśli snujó
 za grzych pokutujó
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WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH W SZCZAWNICY

Andrzej Sebastian DUDA - 52,65% (2 836 głosów)
Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47,35% (2 551 głosów)

Frekwencja w Szczawnicy wyniosła 70,87 proc.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w Szczawnicy - 7 653

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 5 358
Liczba głosów nieważnych - 37
Liczba głosów ważnych - 5 387

Skarby Małopolski
W sobotę 18 lipca br.,  w Szczawnicy na placu przy dolnej stacji 

PKL gościło Radio Kraków w ramach programu Skarby Mało-
polski. Gośćmi programu byli: Pan Henryk Węglarz – flisak opo-
wiadający o atrakcji jaką jest spływ Przełomem Dunajca; Pano-
wie Marek Misztal i Zbigniew Botor – przedstawiciele Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Pan Zbigniew, dzień 
wcześniej oprowadził ekipę radia po Wąwozie Homole, opowia-
dając o walorach tego miejsca; Pan Andrzej Dziedzina – regiona-
lista, góral, poeta, przewodnik, także  opowiedział o Szczawnicy 
i Pieninach, a dodatkowo napisał i zarecytował wiersz dla Radia 
Kraków. W temacie sportu wypowiedzieli się Panowie Tomasz 
Moskalik i Jakub Wolski – biegacze górscy oraz trener z Klubu 
Sportowego Pieniny - Pan Andrzej Hurkała. Udział w programie 
wzięły Panie ze Związku Podhalan: Elżbieta Wiercioch – Pre-
zes Związku Podhalan o. w Szczawnicy, Kazimiera Ciesielka z 
wnuczką oraz Wanda Bieniek, które opowiedziały jak przyrządzić 
regionalną potrawę Szczawnicy, czyli piychotę. Ekipa Radia Kra-
ków miała, również możliwość rozmowy z bacą – Panem Wojcie-
chem Gromadą. 

W sobotniej audycji, w związku z odbywającymi się w Mu-
zycznej Owczarni w Jaworkach 40. i 41. Letnimi Warsztatami 
Muzycznymi, został poruszony także wątek muzyczny, w którym 
wypowiedzieli się Panowie: Wieńczysław Kołodziejski - założy-
ciel Muzycznej Owczarni, Bartosz Kołodziejski oraz Wojciech 
Pilichowski – dyrektor artystyczny warsztatów, muzyk, jeden z 
czołowych polskich gitarzystów basowych.

Tak Radio Kraków umożliwiło przeżycie niezapomnianej 
przygody podróżniczej w Szczawnicy.

31 lipca br., została odebrana inwestycja jaką było wykona-
nie pętli rowerowej na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica od granicy Państwa w przełomie Dunajca do prze-

łęczy Obidza stanowiącej granicę gminy o łącznej długości ok. 
17,5 km w zakresie zgodnym z zawartą umową. 

Prace nad realizacją zadania pn.: „Uzdrowiska pogranicza 
polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar 
realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej 
łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu” trwały od 
20 listopada 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Roboty miały różny charakter na poszczególnych odcinkach. 
Pętlę zaprojektowano po istniejących drogach, stąd roboty miały 
charakter modernizacji i przebudowy poszczególnych odcinków 
oraz oznakowanie: 

1) odcinek drogi ul. Pod Homolami przez ul. Kościelną do ul. 
Czarna Woda: - wykonano remont istniejącej drogi na dł. 550 mb 
wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym;

2) odcinek drogi od Jaworek od Białej Wody do Obidzy: - wy-
konano punktowe remonty nawierzchni dróg na powierzchni 3000 
m² na długości 6,4 km kruszywem łamanym; 

3) organizacja ruchu: 
- odcinek od pawilonu PPN do Dolnej Stacji kolei linowej: wy-

konano oznakowanie poziome oraz pionowe na długości 2000 mb 
oraz zamontowano 4 znaki pionowe; 

- ul. Samorody: wykonano oznakowanie poziome na długości 
ok. 600 mb; 

- odcinek ul. Pod Homolami do ul. Czarna Woda: wykonano 
oznakowanie poziome oraz pionowe na długości ok. 550 mb oraz 
zamontowano 13 szt. znaków pionowych.



STRONA   5

Nr 335  -  SIERPIEŃ 2020WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

W sobotę 25 lipca br., w sali Jazz Baru 
Dworku Gościnnego, koncertem węgier-
skiego zespołu, zostały zainaugurowane X 
obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 
które na stałe zagościły w kalendarzu im-
prez Szczawnicy.

Pomimo panującej sytuacji w naszym 
kraju, związanej z epidemią koronawirusa 
Miasto i Gmina Szczawnica oraz Miejski 
Ośrodek Kultury zdecydowali podtrzymać 
tradycję i zorganizować Dni Przyjaźni w 
kameralnej formie. Na inauguracji tego-
rocznych obchodów Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka w Szczawnicy Kultury Pan 
Krzysztof Czaja w imieniu Pana Burmi-
strza Grzegorza Niezgody przywitał konsul 
generalną Węgier w Krakowie prof. Adrien-
ne Körmendy oraz wicekonsula Węgier we 
Wrocławiu dr Sandora Nedeczkyego. Rów-
nież Pan Tomasz Kurdziel w imieniu Pań-
stwa Mańkowskich serdecznie przywitał 
Panią Konsul.

Artystów występujących podczas wie-
czoru, czyli małżeński duet Kati Szász (so-
pran) – śpiewaczkę operetkową na co dzień 
występującą w Budapeszcie i Lisztes István 
Jenő (cymbały) - węgierskiego muzyka 
cygańskiego pochodzenia – solistę, wirtu-
oza instrumentu, grającego klasykę, jazz 
i muzykę etniczną, przedstawili Państwo 
Aranka i Aleksander Małkiewicz. Artyści 
zaprezentowali się w repertuarze znanych i 
lubianych arii operetkowych Imre Kalmana 
i Zoltana Kodaly’ego oraz utworach instru-
mentalnych Brahmsa, Liszta i Schuberta, 
zdobywając zasłużone owacje!

W niedzielę 26 lipca br., trwał drugi 
dzień X obchodów Dni Przyjaźni Polsko 
– Węgierskiej.  Kontynuację obchodów roz-
poczęto od złożenia wiązanek pod tablicą 
upamiętniającą  János’a Esterházy’ego, bo-
hatera węgierskiego i działacza polityczne-
go. W czasie II Wojny Światowej pomagał 
Czechom, Słowakom i Żydom, organizował 
również przerzut polskich żołnierzy na Wę-
gry, o czym w swoim wystąpieniu przypo-

mniała Pani Konsul Generalna w Krakowie 
– prof. Adrienne Körmendy. Hołd wielkie-
mu synowi węgierskiej ziemi, oddali konsul 
generalna Węgier w Krakowie prof. Adrien-
ne Körmendy oraz przedstawiciele władz 
samorządowych burmistrz Pan Grzegorz 
Niezgoda, sekretarz Pan Tomasz Ciesielka, 
senator RP Pan Jan Hamerski, Pani Poseł na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Anna Paluch, 
dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury 
w Nowym Sączu Pan Piotr Gąsienica oraz 
reprezentanci Miejskiego Ośrodka Kultury.

Następnie udano się na mszę świętą 
do Kościoła Parafialnego w Szczawnicy, 
sprawowaną w koncelebrze przez księdza 
proboszcza Tomasza Kudronia, uświetnio-
ną obecnością pocztów sztandarowych i 
Orkiestry Dętej OSP w Szczawnicy. Tam 
burmistrz Pan Grzegorz Niezgoda podzię-
kował konsul generalnej za udaną i wielolet-
nią współpracę oraz wręczył symboliczny 
prezent. Wystąpiła także Pani poseł Anna 

Paluch, przypominając ważne 
karty z wspólnej historii Polski 
i Węgier, której wspólnym mia-
nownikiem są słowa, iż „praw-
dziwych przyjaciół poznaje się w 
biedzie”.

Po mszy, w celu złożenia hoł-
du Ojcu Uzdrowiska, wszyscy 
zaproszeni goście przeszli pod 
pomnik Józefa Szalaya, Węgra z 
pochodzenia, któremu Szczaw-
nica zawdzięcza doprowadzenie 
kurortu do kwitnącego stanu i 
wypromowanie jej na całą Pol-
skę. Zasługi Józefa Szalaya dla 
szczawnickiego uzdrowiska oraz 

początki miejskich obchodów Dnia Przy-
jaźni Polsko –Węgierskiej przypomniała 
kustosz Muzeum Pienińskiego w Szczaw-
nicy – Szlachtowej – Barbara Węglarz. Z 
okolicznościowym słowem, podkreślają-
cym wymiar przyjaźni i współpracy między 
narodami polskim i węgierskim, wystąpili 
także konsul  gene-
ralna prof. Adrienne 
Körmendy i senator 
Jan Hamerski.

Po odśpiewaniu 
hymnów narodowych 
obydwu państw wią-
zanki kwiatów złoży-
li:  konsul  generalna 
prof. Adrienne Kör-
mendy, wicekonsul 
dr Sandor Nedeczky, 
burmistrz Pan Grze-
gorz Niezgoda, mar-
szałek województwa 
małopolskiego Pan 
Witold Kozłowski, 

senator Jan Hamerski z Panią poseł Anną 
Paluch, Pan Piotr Gąsienica, Panie odzna-
czone przez Państwo Węgierskie za ura-
towanie uchodźców węgierskich w 1956 
roku: Krystyna Papież i Elżbieta Zachwieja 
przedstawiciele Thermaleo & Uzdrowiska 
Szczawnica, Związku Podhalan, Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznaw-
czego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. 
 Następnie prowadzący uroczy-
stość dyrektor MOK Krzysztof Czaja zapro-
sił wszystkich na okolicznościową wystawę 
przy Dworku Gościnnym.

Ekspozycja pt. „Co znaczy?”, którą moż-
na było oglądać jeszcze w sierpniu, przed-
stawiała fotografie z archiwum Fortepian, 
jednego z największych węgierskich ar-
chiwów zdjęć, działającego od 2010r. Na 
wystawie prezentowane były fotografie, 
przedstawiające m.in. polskich żołnierzy 
na uchodźstwie węgierskim, stare zdjęcia 
Warszawy, zdjęcia z meczu Węgry – Polska 
(8:2), z węgierskiej wycieczki do Wieliczki 
w roku 1931r, i wiele innych. Opisy autor-
stwa Janosa Haya, jednego z najpopular-
niejszych autorów na Węgrzech, wyrażają 
bardzo emocjonalne uczucia i bardzo oso-
biste skojarzenia związane z odpowiedzią 
na postawione w tytule wystawy pytanie o 
Polskę: Co znaczy? Wystawa przygotowana 
została przez Węgierski Instytut Kultury, 
a w Szczawnicy była prezentowana dzię-
ki uprzejmości Konsulatu Węgierskiego w 
Krakowie.

X Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)                                                                                       

Podziękowanie !
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczawnicy dziękuje wszystkim pracownikom ośrodka, którzy 
zaangażowali się w przekazaniu w dniu 29 czerwca stycznia b.r. 
mieszkańcom Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek ponad 13 ton 
żywności otrzymanej od organizacji partnerskiej Caritas w Kra-
kowie, w ramach Programu Operacyjnego „pomoc żywnościowa 
dla najbardziej potrzebujących”. W związku ze szczególną sytu-
acją epidemiologiczną otrzymaliśmy pomoc 11 Brygady Obrony 
Terytorialnej, która pomogła w transporcie i rozładunku żywości. 
Ogółem z pomocy żywnościowej skorzystało 390 osób zamiesz-
kujących Szczawnicę, Szlachtową i Jaworki. Serdecznie dziękuję 

Pani Urszuli Dulak - sołtys Jaworek,  Pani Radnej Bożenie So-
leckiej oraz Panu Władysławowi Krzyśko - Prezesowi OSP w 
Jaworkach za pomoc w dostarczeniu paczek żywnościowych do 
domów mieszkańców Jaworek.

Sprawne i dogodne wydanie żywności nie byłoby możliwe bez 
pomocy Pana Dyrektora Szkoły Centrum Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Szczawnicy – Jabłonce Pana Jana Jurka, który 
nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie Szkoły, w którym można 
było bezpiecznie rozładować i wydać  żywność.. Dziękuję rów-
nież panu Komendantowi Straży Miejskiej Panu  Jerzemu Ja-
nowiczowi z pracownikami za nieocenioną pomoc w sprawnym 
przebiegu akcji socjalnej. Słowa uznania i podziękowania nale-
żą się mieszkańcom naszej gminy, którzy z własnej inicjatywy, 
bezinteresownie pomagali sąsiadom i znajomym w dostarczeniu 
artykułów spożywczych do ich domostw.  Dziękuję wszystkim ! 

Lidia Misztal

                                     

„Z pasją po zdrowie Sebastiana” 
na rowerze z Przemyśla do Szczecina 

przez Jaworki i Szczawnicę.

Przedstawiamy Wam 
niezwykłego mężczyznę i 
niezwykłego chłopca, któ-
rzy podjęli w pewnym sen-
sie wspólną walkę… Kamil 
Jaroszewski z Babiaka jest 
pasjonatem jazdy na rowe-
rze – od dwóch lat objeżdża 
wokół Polskę, dokładnie 27 
lipca rozpoczyna ostatni 
etap podróży – zamierza po-
konać ok. 1400 km odcinek 
od Przemyśla do Szczecina, 
czyli południowo-zachodnią 
ścianę Polski. Zamierza, i 
pokona, bowiem poza siłą i 
pasją, Kamila prowadzi chęć 
pomocy 12-letniemu Seba-
stianowi, uczniowi kolskiej Szkoły Podstawowej nr 3, którego 
ciężko doświadcza choroba – jest leczony onkologicznie.

Serdeczne podziękowania dla Radnej Pani Bożeny Soleckiej, 
za okazaną pomoc.

Aby wspomóc Seba-
stiana w leczeniu i rehabi-
litacji, Kamil zainicjował 
akcję Z PASJĄ po zdrowie 
SEBASTIANA. Swoją te-
goroczną wyprawę Kamil 
dedykuje choremu Seba-
stianowi, prosząc jedno-
cześnie o dokonywanie 
dobrowolnych, z serca pły-
nących, wpłat na indywi-
dualne konto chłopca 18 
1090 1203 0000 0001 4489 
9489 – pieniądze w całości 
przeznaczone zostaną na 
potrzeby Sebastiana.

Akcję wsparło wielu partnerów. Na koncie chłopca przebywają-
cego akurat w szpitalu pojawiły się już pierwsze środki. Kto tylko 
może, prosimy, by dokonał na konto chłopca dobrowolnej wpłaty.

Podziwiamy Kamila za pomysł i zapał, trzymamy kciuki za 
powodzenie przedsięwzięcia, ale przede wszystkim, jesteśmy my-
ślami z Sebastianem, życząc mu powrotu do zdrowia i dawnego 
życia pełnego radości…

Zachęcamy do śledzenia profilu Kamila Jaroszewskiego, który 
na bieżąco relacjonuje swoje przygotowania do wyprawy, dzięku-
je partnerom przedsięwzięcia i będzie publikował zdjęcia z trasy. 
Bądźmy z nim w czasie wypełniania wyzwania…
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UWAGA!
Informujemy, iż  świadczenia wychowawcze na 

aktualny okres świadczeniowy tj. 2019/2021 przyznane 
są do 31.05.2021 r.  

Nie trzeba składać nowych wniosków !

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą 
z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, które weszły w życie 
w dniu 1 lipiec 2019 r. nastąpiły zmiany w terminie 
składania wniosków o świadczenie wychowawcze.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
2021/2022 tj. 

od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą 
przyjmowane:

- od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej,
- od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej 
   (papierowej)
Wszelkie zapytania proszę kierować pod numer: 

18 262 10 66,  Zapraszamy!

INFORMACJA  
dotycząca przyjmowania wniosków na świadczenia 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczenie „Dobry Start”

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNICY 

INFORMUJE, 
ŻE WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 

2020/2021 
BĘDĄ PRZYJMOWANE :

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: 
od 1 LIPCA 2020 r. w formie elektronicznej,    
od 1 SIERPNIA 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej).

Fundusz alimentacyjny 
od 1 LIPCA 2020 r. w formie elektronicznej,    
od 1 SIERPNIA 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej).

Świadczenie „Dobry Start”
od 1 LIPCA 2020 r. w formie elektronicznej,    
od 1 SIERPNIA 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej)  
- do 30 LISTOPADA 2020 r.

Wszelkie informacje można otrzymać pod nr tel: 18 
2621066. 

Zapraszamy!
                                                                                                      

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
informuje

o dodatkowych zbiórkach odpadów 
zmieszanych 

(pozostałości po segregacji) 
w sezonie letnim (lipiec i sierpień).

Zbiórki te odbywać się będą 

co dwa tygodnie we wtorki 

tj. 28.07, 11.08 oraz 25.08 

i obejmować będą teren 

całego miasta 

i gminy Szczawnica.
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Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, 
które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 
zł z urzędu pracy. Dodany do ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Tarcza Antykryzysowa) art. 15zzda wskazuje, 
że pożyczka udzielana jest na pokrycie działalności 
gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. 
Oznacza to, że od teraz o pożyczkę 5000 zł z urzędu 
pracy ubiegać się mogą również organizacje pozarzą-
dowe (NGO) nieprowadzące działalności gospodarczej, 
takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia.

Art. 15 zzda Tarczy Antykryzysowej
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom CO-

VID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić 
ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej 
lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, które prowadziły działal-
ność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 
Warunki otrzymania bezzwrotnej pożyczki 5000 zł 
dla organizacji pozarządowej

Pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych 
udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19. Podstawowym warunkiem jej 
otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej 
lub statutowej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Dodat-
kowe wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wskazują, że dla spełnienia tego wymogu 
wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa 
nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 r. lub 31 
marca 2020 r. Ponadto, działalność  gospodarcza lub 
statutowa nie może być zawieszona w dniu składania 
wniosku o udzielenie pożyczki.

Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żad-
nego spadku obrotów z działalności czy utraty docho-
dów. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium przy-
chodu. Organizacja pozarządowa nie otrzyma pożyczki 
5000 zł z urzędu pracy, jeśli jej przychód w poprzednim 
roku bilansowym przekroczył 100 000 złotych. Infor-
macja o wysokości przychodu przedstawiana jest w for-
mie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.

 

Wysokość pożyczki 5 tys. zł dla organizacji pozarzą-
dowych

Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji po-
zarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przy-
chodów w poprzednim roku bilansowym. Odmiennie 
zatem niż w przypadku mikropożyczki dla przedsię-
biorców , wprowadzone zostało dodatkowe kryterium 
ograniczające maksymalną wysokość pożyczki. Ozna-
cza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzy-
mają organizacje pozarządowe, których przychód w 
poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale 
pomiędzy 50 000 zł a 100 000 zł.

    Przykład: 
    Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 roku przychód w 
wysokości 28 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o 
jaką może się starać  to stowarzyszenie wynosi 10% z 
28 000 zł, czyli 2800 zł.

Warunek umorzenia pożyczki 5000 zł dla organi-
zacji pozarządowych (NGO)

Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządo-
wej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, nale-
ży spełnić jeden warunek. Podobnie jak w przypadku 
mikropożyczki dla przedsiębiorców, warunkiem umo-
rzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych 
(NGO) jest prowadzenie działalności statutowej lub 
gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udziele-
nia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki 
uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego 
warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, 
bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

  
Wniosek o pożyczkę 5000 złotych z Tarczy Antykry-
zysowej  – gdzie złożyć?

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzyso-
wej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w po-
wiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze 
względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogło-
szeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu 
pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożo-
ny elektronicznie lub też w formie papierowej na adres 
właściwego urzędu pracy.

Dużo szybszym i w mojej ocenie prostszym sposo-
bem jest złożenie dokumentów elektronicznie. Umoż-
liwia to portal praca.gov.pl. Wniosek w tym przypadku 
podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji 
pozarządowych z Tarczy Antykryzysowej



STRONA   9

Nr 335  -  SIERPIEŃ 2020WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia 
Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w paź-
dzierniku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizo-
wało konkurs na plakat promujący mediację - alter-
natywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania 
sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc 
w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachę-
cić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega 
na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z 
metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedli-
wości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgło-
szonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycię-

ską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 
rok, którego druk zleci Ministerstwo. Dostaną go m.in. 
sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy 
zwycięskich prac.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spo-
tkanie z wiceministrem sprawiedliwości - Marcinem 
Romanowskim, podczas którego zostanie wykonana 
pamiątkowa fotografia oraz odbędzie się wręczenie na-
gród. Ponadto zwycięska praca wykorzystana będzie 
jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji oraz 
konferencję organizowaną corocznie przez Wydział ds. 
Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Internauci wy-
biorą również, za pośrednictwem Facebook’a, laureata 
nagrody publiczności.

Na zwycięzców czekają: bezprzewodowe głośniki 
JBL oraz opaski (zegarki) monitorujące codzienną ak-
tywność fizyczną, w tym pokonany dystans, fazy snu.

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i mnó-
stwo nadesłanych dotychczas prac.

Szczegóły konkursu dostępne są w zaktualizowanym 
regulaminie na stronie: Konkurs dla dzieci i młodzieży

 
Źródło: www.gov.pl
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Co nieco o odpadach
W ostatnich latach temat odpadów poru-

szany jest coraz częściej nie tyko w ogólno-
polskich i lokalnych mediach, ale także w 
dyskusjach między mieszkańcami miejsco-
wości, sąsiadami. Pojawia się wiele pytań 
i wątpliwości. Ciągłe zmiany zasad, nowe 
metody naliczania opłat, wprowadzenie no-
wych obowiązków, a przede wszystkim co-
roczny wzrost cen za odpady powoduje, że 
temat śmieci budzi wiele skrajnych emocji. 
W tym artykule postaramy się rozwiać pew-
ne wątpliwości, przypomnieć o pewnych za-
sadach oraz przedstawić niektóre problemy, 
z którymi musi mierzyć się Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej, jako firma odpo-
wiedzialna za gospodarkę odpadami na te-
renie naszej gminy.

System gospodarki odpadami - zasady 
ogólne

Na terenie miasta i gminy Szczawnica 
została wprowadzona segregacja u źródła - 
sortowanie odpadów prowadzone w miejscu 
ich powstania, czyli w gospodarstwach do-
mowych. Z wytworzonych odpadów należy 
wydzielić i gromadzić osobno w specjal-
nych workach frakcje, takie jak:

szkło
papier i tektura
metal
tworzywa sztuczne, w tym opakowania 

wielomateriałowe typu Tetra Pak i PET
popiół
odpady biodegradowalne. 
Odpady te odbierane są od mieszkańców 

zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż 
raz w miesiącu. Ponadto są pewne rodzaje 
odpadów, które również należy wydzielić 
ze strumienia odpadów komunalnych i we 
własnym zakresie dostarczyć do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znaj-
dującego się w miejscu dawnego wysypiska 
w Jaworkach. Są to: 

odzież i tekstylia (można oddać także do 
pojemników na odzież używaną, znajdują-
cych się w kilku miejscach na terenie miasta 
i gminy)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
lampy fluorescencyjne
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane rozbiórkowe i remon-

towe
zużyte opony
chemikalia
przeterminowane leki i odpady medycz-

ne
zużyte baterie i akumulatory
wszystkie rodzaje odpadów segregowa-

nych, w przypadku konieczności oddania 
ich poza ustalonym harmonogramem. 

Tylko pozostałe, niewymienione wyżej 
odpady powinny trafiać do pojemników i 
worków jako odpady zmieszane niesegrego-

wane. 

Kody kreskowe i próby oszukania sys-
temu

Znakowanie kodami kreskowymi ma za 
zadanie:

usprawnić funkcjonowanie systemu go-
spodarki odpadami 

pozwolić na monitorowanie prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
i jakości segregacji

umożliwić gromadzenie danych potrzeb-
nych do tworzenia zestawień, raportów, 
analiz niezbędnych do wypełnienia obo-
wiązków sprawozdawczych w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi. 

Często spotykanymi nieprawidłowościa-
mi są:

pożyczanie lub wymienianie się etykiet-
kami z innymi osobami  (odebrane zostaną 
przypisane właścicielowi etykietki umiesz-
czonej na worku, a nie właścicielowi odpa-
dów)

przyklejanie kodu na odpady inne, niż 
jest to wskazane na etykietce z kodem, czę-
sto po wcześniejszym odcięciu nagłówka 
etykietki z napisem informującym o rodzaju 
odpadu

przyklejanie etykietki z kodem na pojem-
nik lub worek z inną pojemnością, niż jest to 
wskazane na etykietce.

PSZOK – tam też panują zasady 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w któ-
rym mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawni-
ca mogą zostawić wytwarzane przez siebie 
odpady komunalne w ramach uiszczanej do 
Urzędu Miasta i Gminy opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, z zacho-
waniem pewnych zasad:

do PSZOKu przyjmowane są tylko i 
wyłącznie odpady komunalne określone w 
uchwale Rady Miejskiej wszystkie odpady 
dostarczane do PSZOK powinny być od-
dawane w sposób selektywny (oddzielny), 
tak aby pracownik PSZOK mógł doko-
nać identyfikacji ich rodzaju, a następnie 
przeprowadzić ważenie odpadów, osobno 
dla każdej z przywiezionych frakcji osoba 
przekazująca odpady jest odpowiedzialna 
za sprawne przeprowadzenie procesu wa-
żenia odpadów, bez obarczania pracownika 
PSZOK dodatkowym zajęciem (problemy 
z zaklasyfikowaniem zmieszanych odpadu 
do konkretnych kodów, konieczność wcze-
śniejszego rozsegregowania odpadów) każ-
dy mieszkaniec chcący oddać odpady do 
PSZOK powinien posiadać przy sobie nu-
mer karty (4-cyfrowy numer znajdujący się 
m.in. na nakazie zapłaty z Urzędu Miasta i 
Gminy lub na etykietach z kodami kresko-
wymi przyklejanymi na worki z odpadami 
- pierwsze 4 cyfry pod kodem kreskowym), 
w celu zweryfikowania możliwości bezpłat-
nego przekazania przez niego odpadów do 
PSZOK w oparciu o złożoną deklarację

Limity odpadów, warto o nich pamię-
tać

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, zo-
stał wprowadzony limit pewnych rodzajów 
odpadów, które mogą zostać oddane w ra-
mach opłaty uiszczonej do Urzędu Miasta i 
Gminy tj.:

odpady remontowo-budowlane – 2m3 na 
rok

odpady wielkogabarytowe – 100 kg na 
rok

opony – 4 sztuki na rok
Większa ilość wymienionych odpadów 

może zostać przyjęta do PSZOK, jednak 
za odpady oddane powyżej rocznego limi-
tu zostanie obciążony mieszkaniec zgodnie 
z cennikiem MZGK (należy zapoznać się 
z nim wcześniej, ponieważ np. dodatkowe 
rozsortowanie odpadów remontowo-budow-
lanym pozwala na znaczne zmniejszenie po-
niesionych kosztów). 

Popiół, gruz, odpady biodegradowalne 
nie do pojemników ze zmieszanymi

Na terenie miasta i gminy Szczawnica 
obowiązują następujące zasady:

popiół i żużel piecowy oraz bioodpady 
należy gromadzić w workach przeznaczo-
nych do tego celu, odbieranych w dniach 
wyznaczonych harmonogramem odpady 
remontowo-budowlane zawsze powinny być 
oddawane do PSZOKu

Zabronione jest oddawanie wyżej wy-
mienionych odpadów wraz z odpadami 
zmieszanymi (odpady te bardzo mocno pod-
noszą ich wagę, co generuje jeszcze większe 
koszty).

Ponadto selektywne zbieranie wyżej wy-
mienionych odpadów umożliwia obniżenie 
kosztów poprzez ich odzysk:

wykorzystanie popiołu oraz czystego 
gruzu do rekultywacji starego wysypiska 
możliwość bezpłatnego przekazania oso-
bom prywatnym na ich własne potrzeby np. 
gruz do utwardzania powierzchni, budowy 
fundamentów, wykorzystania jako podsyp-
ki kompostowanie odpadów biodegradowal-
nych w przydomowych kompostownikach

Koszt samego przekazania odpadów 
zmieszanych do Regionalnej Instalacji Ko-
munalnej przekracza 700 zł za tonę. Zago-
spodarowanie popiołu, gruzu i bioodpadów 
we własnym zakresie to niski, pomijalny 
koszt, często jednorazowy.

Kompostowanie – obustronna korzyść
Jednym z priorytetowych założeń syste-

mu gospodarowania odpadami określonym 
w Ustawie o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach jest ograniczenie ilości od-
padów komunalnych przekazywanych do 
składowania, w tym odpadów ulegających 
biodegradacji. Kompostowanie odpadów: 

zmniejsza opłatę za odpady (posiada-
czom kompostowników przysługuje ulga)

zmniejsza ogólną ilość odpadów odda-
wanych do RIPOK, co mocno obniża koszty 

uzyskujemy wartościowy i cenny kom-
post

Bioodpady oddawane w workach przez 
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mieszkańców są traktowane jak zwykłe 
śmieci, za przekazanie których trzeba sporo 
zapłacić, biorąc pod uwagę ich ciężar (koszt 
samego oddania do tony bioodpadów do RI-
POK to prawie 700 zł).

Zbyt późne lub niezgodnie z harmono-
gramem wystawianie odpadów

Podstawowe zasady dotyczące zbiórek 
odpadów to:

konieczność wystawienia odpadów przed 
godziną 8.00 w dniu zbiórki

usytuowanie pojemników lub worków w 
widocznych miejscach przy trasie przejazdu 
samochodów odbierających odpady.

Niestety telefoniczne lub osobiste prośby 
o odebranie pozostawionego pojemnika lub 
worka zwykle kończą się odmową, ponie-
waż zawrócenie śmieciarki, która znajduje 
się już w innej części gminy, generuje tylko 
dodatkowe koszty oraz zaburza pracę przy 
oczyszczaniu miasta. Zdarza się również, 
że pracownicy MZGK sami pozostawiają 
niektóre worki lub pojemniki z odpadami, 
a dzieje się tak w przypadku zauważenia 
przez nich rażących nieprawidłowości jak 
np. odpady zmieszane w workach na surow-
ce wtórne, gruz lub popiół w pojemnikach 
na odpady zmieszane.

Zbyt dużo odpadów zmieszanych, zbyt 

niski poziom segregacji
Przepisy dotyczące gospodarowania od-

padami komunalnymi zobowiązują wytwór-
ców odpadów do:

minimalizacji produkowania odpadów 
w codziennym życiu poprzez np. używa-
nie materiałów, przedmiotów, produktów, 
które w krótkim czasie staną się odpadem, 
a korzystanie z przedmiotów wielokrotnego 
użytku, służących jak najdłużej (torby ma-
teriałowe, butelki szklane zamiast plastiko-
wych, pudełka na żywność wielokrotnego 
użytku)

dążenia do osiągnięcia jak największego 
poziomu odzysku odpadów (kompostowa-
nie, wtórne wykorzystywanie odpadów jak 
np. gruz, popiół)

wydzielanie z odpadów frakcji nadają-
cych się do recyklingu (segregacja jest obec-
nie obowiązkiem - nie ma już możliwości 
wyboru)

Mimo to w pojemnikach i workach na 
śmieci zmieszane znajduje się bardzo duża 
ilość odpadów, których nie powinno tam 
być. Nie jest to wynikiem niewiedzy, ale 
raczej braku chęci ze strony wytwórcy od-
padów. Nieprawidłowa segregacja odpadów, 
nie dość że przyczynia się do wzrostu aktu-
alnych cen za śmieci, może skutkować nało-

żeniem dotkliwej kary finansowej na gminę, 
która nie osiągnie wyznaczonego przepisa-
mi prawa poziomu recyklingu. Koszt same-
go oddania do RIPOK tony odpadów jako 
zmieszane to 702 zł, jako surowce wtórne 
- od 0 do 600 zł w zależności od rodzaju od-
padu. Poza kosztami przekazania odpadów 
do RIPOK, jest jeszcze wiele innych skład-
ników wpływających na cenę odpadów, jak 
np. koszty transportu, pracy.

Podsumowując, każdy mieszkaniec ma 
poniekąd wpływ na to, jak będą przedsta-
wiać się opłaty za gospodarowanie odpadów 
w kolejnych latach oraz jak będzie funkcjo-
nował sam system odbioru odpadów. Warto 
przy tym pamiętać, że od obecnych decyzji  
i postawy każdego z nas zależeć będzie wy-
gląd i jakość życia nas samych oraz przy-
szłych pokoleń. Mimo wielu jeszcze niedo-
ciągnięć w systemie gospodarki odpadami, 
jest w naszej gminie coraz więcej  miesz-
kańców, którzy sumiennie sortują odpady i 
dostosowują się do panujących zasad. Jako 
pracownicy MZGK doceniamy ten fakt i li-
czymy na to, że z roku na rok takich osób 
będzie przybywać. Dziękujemy więc za 
współpracę i  prosimy o wyrozumiałość.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

W prefacji z Uroczystości Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny znaj-
dują się słowa kierowane do Boga Ojca: 

„Ty wziąłeś do nieba duszę i ciało Bogu-
rodzicy Dziewicy. Ona pierwsza osiągnęła 
zbawienie i stała się początkiem i obrazem 
Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego 
ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. 
Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie 
doznała Dziewica, która wydała na świat 
Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia”.

W słowach tych odsłaniają się przed 
nami najgłębsze tajemnice tego święta. 
Pierwszą z nich jest przyczyna, dla której 
Maryja dostąpiła tak niezwykłej łaski – jest 
nią Boże macierzyństwo. Ponieważ Maryja 
poczęła, nosiła i wydała na świat Najświęt-
sze Ciało Syna Bożego, teraz Jej ciało nie 
może ulec zepsuciu w grobie. Nabrało ono 
szczególnej godności przez uświęcenie 
obecnością Bożego Syna. On jednak nie 
tylko uświęcił ciało Maryi, ale obdarował 
Ją Życiem - sobą. Maryja, przyjmując do 
swego łona Życie, sama jakby rodziła się na 
nowo. I chociaż wiodła jeszcze ziemskie ży-
cie, jednak bardziej już należała do wiecz-
nego; bardziej należała do swego Syna niż 
do tego świata. I nawet jeśli przeszła bramę 
śmierci, nie zostawiła nic po jej stronie. Zo-
stała całkowicie przyjęta i Tajemnica Wnie-
bowzięcia wchłonięta przez Życie – z duszą 
i ciałem.

Prefacja mówi także, że Maryja jako 
pierwsza osiągnęła chwałę nieba, została 
przyjęta do chwały Chrystusa. Jako pierw-

sza, a więc Ta, która otwiera długi pochód 
tych, którzy zasnąwszy w Panu, zmartwych-
wstaną kiedyś w Chrystusie do życia wiecz-
nego. Chwała życia wiecznego jest przezna-
czeniem każdego z nas. To źródło naszej 
radości i pociechy. Skoro bowiem Bóg zre-
alizował w Maryi do końca swą obietnicę 
zbawienia, nie bez powodu wierzymy, że 
uczyni to wobec nas. Wniebowzięcie Maryi 
stanowi potwierdzenie prawdy o naszym 
zbawieniu – o pełni zbawienia w Chrystu-
sie. Oznacza to, że ziemskie życie kończy 
się nie tylko przejściem ze śmierci do życia, 
ale przyjęciem do chwały.

Chodzi tu o spełnienie się celu i prawdy 
naszego życia – o spełnienie się nas jako lu-
dzi – i nie tylko spełnienie, ale dopełnienie 
się w Bogu. Wszystko to, co teraz jest w nas 
niedoskonałe, co nas pomniejsza jako ludzi, 
zostanie przeobrażone w Bogu („przebó-
stwione”). Człowiek nie będzie borykał się 
więcej nie tylko z zewnętrznymi niedostat-
kami, ale także w sensie wewnętrznym nie 
będzie wykazywał moralnych i duchowych 
braków. Dopiero wtedy stanie się napraw-
dę sobą – tym, kim rzeczywiście jest.  Nie 
chodzi tu jednak wyłącznie o „zapełnienie” 
luk spowodowanych ludzkimi brakami, bie-
dami, o uzdrowienie wypaczeń, lecz o do-
pełnienie się w Bogu; o stanie się wreszcie 
na Jego obraz i podobieństwo – o spełnienie 
się kształtu naszego stworzenia. Mamy stać 
się tacy, jakimi zamierzył nas Bóg. Nasza 
„chwała” – ludzka pełnia – ma nawet prze-
rosnąć kształt pierwszego stworzenia, gdyż 
Chrystus ubogacił naszą naturę łaską Od-
kupienia, uświęcił Ją sobą. Pełnia jej bla-

sku zajaśnieje w przyszłym życiu. Mówi o 
tym św. Jan: „Umiłowani, obecnie jesteśmy 
dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawni-
ło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się obja-
wi [Chrystus], będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2). 
Nikt z ludzi w czasie ziemskiego życia nie 
upodobnił się tak do Chrystusa jak Maryja. 
Ona jest stworzeniem najbardziej spełnio-
nym przed Bogiem i upodobnionym do Nie-
go. Ta pełnia człowieczeństwa zajaśniała we 
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny 
– i otrzymała o wiele wspanialszy blask, ze 
względu na wyjątkową godność Maryi jako 
Matki Bożej.

Patrząc jednak na obecną chwałę Maryi 
i na naszą przyszłą chwałę, nie możemy są-
dzić, że nie ma ona związku z naszym dziś. 
Przeciwnie, przez całe życie dorastamy do 
niej – dochodzimy do istoty naszego czło-
wieczeństwa. Tak było w życiu Maryi. Ona 
zawsze była wierna wyznaczonej drodze i 
wytrwała we wszystkich jej, nawet najtrud-
niejszych, okolicznościach. Dziś, gdy ja-
śnieje przed nami jako znak nadziei i pocie-
chy, jednocześnie oświetla nam drogę, którą 
i my mamy podążać – ukazuje nam drogę 
naszego „wniebobrania”.

Mamy na Jej wzór starać się być ludźmi 
wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i 
zdecydowanie podążają ku niebu. Którzy 
nie odkładają na bok zasadniczej prawdy 
swojego życia, że jesteśmy ludźmi w drodze 
do ludzkiej pełni i życia z Bogiem i w Bogu 
przez całą wieczność.

Danuta Mastalska
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki z Muzeum Pienińskiego

03.07.20 nasze przedstawicielki: pani Stasia Wiercioch i Asia 
Szczepaniak wzięły udział w nagraniach  do telewizji inter-
netowej,  w ramach projektu „Skarby Górali”. Opowiedziały o 
wykorzystaniu wód mineralnych przez górali szczawnickich i 
pokazały pieczenie placka na blasze, którego składnikiem jest 
woda mineralna.

10.07.20 miała miejsce Droga Krzyżowa na Bryjarkę w 118. 
rocznicę postawienia tam Krzyża.

17.07.20 braliśmy udział w nagraniu do Radia Kraków, w ramach 
programu „ Skarby Małopolski”.  Ela Wiercioch, Wanda Bie-
niek, Kazia Ciesielka z wnuczką gotowały potrawę regionalną 
-piychote ze śliwkomi.

26.07.20 nasza delegacja wraz z pocztem sztandarowym oraz 
licznie przybyli członkowie uczestniczyli w uroczystej Mszy 
Świętej z okazji  10. rocznicy Dni Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej, która zbiegła się z rocznicą konsekracji naszego kościoła. 
Kolejnym punktem obchodów było złożenie wiązanki pod po-
mnikiem Józefa Szalaya w Parku Górnym.

W pierwszej połowie września odbędzie się zjazd sprawozdawczo 
wyborczy Zarządu Głównego Związku Podhalan.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na 
świecie nie będziemy w tym roku organizować Festynu Ro-
dzinnego.

15 sierpnia zapraszamy na mszę odpustową na Sewerynówce w 
łodzioniu. Uroczystość połączona będzie z 100. rocznicą bitwy 
warszawskiej. – „Cudu nad Wisłą”.

Wszystkim sierpniowym solenizantom i jubilatom życzymy 
zdrowia, samych słonecznych dni i radości z życia.

Zarząd Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan w Szczawnicy

15 sierpnia - 100 lat temu miało miejsce decydujące przeła-
manie w wojnie polsko-bolszewickiej: Bitwa Warszawska, na-
zywana Cudem nad Wisłą. Wojska Polskie zdołały odepchnąć 
i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. W tej wojnie walczyło 
wielu szczawniczan m.in.: Władysław Węglarz, Adam Mastal-
ski-Mikołas, Antoni Zachwieja - spod Raka, Jan Polaczyk.

W lipcu 1920 r. na ochotnika poszło bronić Ojczyznę tysiące 
młodych Polaków. 

W niedzielę 18 lipca 1920 r. we wszystkich kościołach w 
Pieninach, tak jak i w całej Polsce odprawiano błagalne na-
bożeństwo za Ojczyznę, za pomyślność oręża wojsk polskich 
i odczytywano List Pasterski Biskupów Polskich a z ambo-
ny rozbrzmiewały słowa trwogi: WOBEC STRASZNEGO 
NIEBEZPIECZEŃSTWA, JAKIE OD KILKU DNI GRO-
ZI OJCZYŹNIE WSKUTEK PRZEŁAMANIA FRONTU 
WOJSK NASZYCH PRZEZ PRZERAŻAJACE DZIKIE 
HORDY BOLSZEWIKÓW MÓDLMY SIĘ ZA POMYŚL-
NOŚĆ ORĘŻA WOJSK NASZYCH, W KTÓRYCH NIE 
KTO INNY INO SYNOWIE I BRACIA WASI ZMAGAJĄ 
SIĘ W PIEKIELNYCH ZAPASACH  Z WROGIEM POLSKI 
I WIARY ŚWIĘTEJ.  ŚPIESZĄ SETKI I TYSIACE OCHOT-
NIKÓW NA FRONT, BY WALCZĄCYM NIEŚĆ POMOC, 
MY ZAŚ KTÓRZY WALCZYĆ NIE MOŻEMY WYTĘŻMY 
WSZYSTKIE SIŁY DUCHA, BY PRZYNAJMNIEJ MODLI-
TWĄ GORĄCĄ DO BOGA POMOC NIEBA IM WALCZĄ-
CYM WYBŁAGAĆ.  

W Szczawnicy Najświętszy Sakrament wystawiony był 
podczas Sumy, a także po niej aż do Nieszporów. Cały czas 
trwała jego adoracja. Proboszcz parafii ks. Józef Put nawoły-
wał parafian: ufam, że w dniu tym każdy, w którego sercu staje 
choćby iskra miłości dla swej Ojczyzny, tak bardzo zagrożonej 
znajdzie się u stóp Najświętszego Sakramentu błagając o ratu-
nek dla niej.

A po nieszporach w Dworcu Gościnnym odbył się wieczór 
śpiewu pieśni narodowych.

Władysław Węglarz (stoi) – uczestnik Bitwy Warszawskiej, 
fot wykonana w sierpniu 1920 r. w Radzyminie. (zbiory prywat-
ne, kopia Muzeum Pienińskie w Szlachtowej
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego

Wiadomości z Parafii  
św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Mateusz Urbański 5.07.2020r.
Kacper Stanisław Duda 12.07.2020r. 
Maja  Liliana Gąsienica 26.07.2020r.
Leon Tadeusz Czech 26.07.2020r.  

Odeszli do wieczności:

Ryszard Marek Węglarz zm. 6.07.2020r. 
Teresa Wiercioch zm. 19.07.2020r. 

Andrzej Róg zm. 26.07.2020r.

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Wiktor Leszek Mastalski 12.07.2020r. Szlachtowa

Julia Borzęcka – 26.07 Szlachtowa

Odeszła do wieczności:

Julia Lasyk

Kronika Towarzyska

21 sierpnia 2020 r na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Miej-
skiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy, pani Alicja Łazarczyk.    

Pani Alicja wzorowo dbała o dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom 
przedszkola. Rzetelnie realizowała zadania związane z powierzonym Jej stano-
wiskiem. Była dyrektorem inspirującym, koordynującym działania podejmowane 
na rzecz placówki.  

Propagowała i wspomagała pracę z dzieckiem zdolnym. Monitorowała pracę z 
dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony przedszkola, szczególnie z dziećmi z 
opiniami i orzeczeniami. Stwarzała warunki do harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego  dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Pani dyrektor Łazarczyk kształtowała twórczą atmosferę pracy, inspirowała 
rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. Była inicjatorem wielu działań WDN, w 
ramach którego z dużym sukcesem szkoliła nauczycieli. Dzieliła się swoja rozległa 
wiedzą i doświadczeniem, nie tylko w przedszkolu, ale także na warsztatach 
organizowanych przez wydawnictwo MAC Edukacja na terenie Małopolski.

Pani Łazarczyk w swoich działaniach wykazywała się dużą dbałością o jako-
ściowy rozwój placówki. Posiadała dobrą orientację w hierarchii problemów i po-
trzeb przedszkola. Wykazywała  dużą troskę zarówno w zakresie funkcjonowania 
jak i estetyki pomieszczeń. W sposób ciągły i przemyślany dążyła do poszerzania 
bazy dydaktycznej i materialnej  przedszkola.  

Wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci oraz Rada Rodziców wyrażają ogrom-
ną wdzięczność, bo zawsze, nawet w trudnych chwilach, pomagała i dzieliła się 
własnym doświadczeniem. Praca przy boku Pani Dyrektor była zaszczytem i wy-
różnieniem.            

Dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce.

Grób Państwa Anny i Artura Wernerów – Osób wielce za-
służonych dla Szczawnicy – pozostaje bardzo zaniedbany; 
pełno na nim starych, zeschniętych bukietów kwiatów. PP. 
Wernerowie nie mieli dzieci, więc nie ma kto się nim zająć. 
Może jednak na terenie miasta znajdzie się jakaś instytucja, 
może Klub Sportowy „Pieniny”, którego byli założycielami 
i wieloletnimi działaczami lub któraś szkoła, która wzięłaby 
sobie do serca opiekę nad grobem, okresowe porządki i za-
palenie znicza z okazji Święta Zmarłych? Swoją społeczną 
działalnością PP. Wernerowie zasłużyli sobie na wdzięczność 
szczawniczan.

TELEFONY 
DO RE DAK CJI

Szczawnica, 20 lipca 2020r., godz. 03.03.,
 a cała Polska jeszcze śpi

Ad perpetuam rei memoriam
(łac. Na wieczną rzeczy pamiątkę)

Rok 1920 – Bitwa Warszawska!
- Cud nad Wisłą, 15 sierpnia,
Zwycięska Bitwa z nawałą bolszewicką,
- w obronie Polski i chrześcijańskiej Europy

A gdy się utwierdzisz w swoim przekonaniu, 
Już „tak na siecher”, na Amen
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
I Przenajświętszy Sakrament. 
Czcij Ojca swego i Matkę swoją.
Oni są bowiem twoją Ojczyzną i Ostoją.
- To Co, co nas żywią i bronią!
Rodzina, Macierz i Ojcowizna,
Co to w obliczu zagrożenia śmierci się nie boją.
Jak w 1920 i 1939!
Młodzież o biało – czerwonych twarzach,
Szeroko otwarter oczy,
- z hasłem Bóg Honor Ojczyzna,
Na sztandarach,
To Patriotyzm!
Z nim Rodak przez całe swoje życie,
Winien świadomie i z dumą kroczyć.
I chociaż nie jesteś żołnierzem,
To miej tą cywilną odwagę,
Na każde Polskie Narodowe Święto
- Wywieś w swym oknie Biało – czerwoną Flagę.
A będziesz przez wszystkich Polaków
- swoich Rodaków, cenionym za postawę.
I niechaj TAK POZOSTANIE… na zawsze.
    Amen!
- Czyż nie mam racji?
Doprawdy – zgódź się z polskim kapitanem.

kpt. W.P. Stefan Wierzba
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W lipcu i sierpniu br. 
Fundacja Andrzeja Mań-
kowskiego była organiza-
torem Spotkań z kulturą 
pienińską. W programie 
znalazły się koncerty, pokazy, spotkania i 
warsztaty. Całość została zainaugurowana 
Plenerowymi pokazami rzeźby regional-
nej na Palcu Dietla. Proces tworzenia oraz 
część swego dorobku artystycznego zapre-
zentowali dwaj miejscowi rzeźbiarze: Ma-
rek Dziedzina i Marek Wolak. Choć obaj 
mieszkają i tworzą w Szczawnicy, a rzeźba 
w drewnie jest ich główną domeną arty-
styczną, to każdy z nich prezentuje diame-
tralnie inne podeści do sztuki. 

Kolejnym punktem programu było Spo-
tkanie z pienińskim gawędziarzem Andrze-
jem Dziedziną Wiwrem w Jazz – Barze 
Dworku Gościnnego, który opowiedział o 
etnograficznych korzeniach górali pieniń-
skich poprzez prezentację śpiewu i omó-
wienie stroju ludowego, oraz przedstawił 
swoje najnowsze wydawnictwo – wiersze 
dla dzieci „Maluwone kwiotki” z rysunka-
mi Amelii Frey. Trzy dni później koncerto-
wali Biołopotocanie, grającą muzykę Łuku 
Karpat – pienińską, spiską, cygańską, a 
nawet bałkańską. Spotkanie było wzbo-
gacone przybyciem specjalnego gościa, 
Andrzeja Budza, multiinstrumentalisty, 
konstruującego ludowe instrumenty dęte: 
piszczałki, fujary, trombity, który barwnie 
opowiadał i prezentował, jak się na nich 
gra.

Na tarasie górnym Cafe Helenka Anna 
Madeja - niestrudzona propagatorka 
trudnej sztuki malarstwa na szkle - prze-
kazywała swoją wiedzę i umiejętności 
uczestnikom warsztatów. Zgłosiło się aż 
70 chętnych osób, z których niestety nie 
wszyscy mogli skorzystać. Ci, którym się 
udało wypróbować swoich sił w malowa-
niu na szkle, pogłębili swoją wiedzę tak-
że z zakresu sztuki pienińskiej. Artystka 
swoim entuzjazmem oraz charyzmatyczną 
osobowością przyciąga dzieci i młodzież, 
co zawsze widać podczas spotkań. 

Flisacy pienińscy opowiedzieli  w Jazz 
Barze o swojej działalności i głównej atrak-
cji Pienin – spływie góralskimi tratwami 
przełomem Dunajca. Świetnie zaprezen-
towali się w repertuarze chóralnie zaśpie-
wanych na głosy przyśpiewek ludowych. 
Zorganizowali także dla publiczności kon-
kursy z ciekawymi nagrodami dotyczący-
mi znajomości regionu i jego historii.

Dla najmłodszych ciekawą atrakcją były 
plenerowe warsztaty plastyczne. Dzie-
ci pod okiem i wskazówkami p. Moniki 

Ziemianek-Sztajer dowiedziały się 
sporo „O stroju górali z Pienin”, a 
następnie wg rad pani instruktorki 
mogły pomalować figurkę górala 
lub góralki i taką własnoręcznie wy-
konaną pamiątkę zabrać do domu.

Z kolei bardzo interesującą pro-
pozycją skierowaną do dorosłego 
widza była projekcja filmu pt. „Mu-
zyka bez granic” z 2017r. i spotkanie 
z jego autorką dr Justyną Cząstką 
– Kłapytą – muzykologiem i etno-

muzykologiem. Pani dok-
tor badała podobieństwa 
w motywach muzycznych 
ludowych piosenek góra-
li pienińskich, Rusinów 

szlachtowskich oraz Rusnaków 
mieszkających po słowackiej stronie 
i wykazała spośród 213 badanych 
melodii – 113 wariantów o znacz-
nych cechach podobieństwa. Tak 
więc muzyka od zawsze jednoczyła 
ludzi, mieszkających w sąsiedztwie 
i pełniła rolę swoistego lepiszcza, 
łączącego przeszłość z teraźniej-

szością. Atrakcją spotkania było przybycie 
trojga osób biorących udział w nagraniach: 
Janiny Gawlik i Andrzeja Dziedziny ze 
Szczawnicy oraz Ireny Stopy z rusińskie-
go rodu mieszkającego na Czarnej Wodzie, 
którzy zaśpiewali kilka przyśpiewek gwarą 
szczawnicką i po rusnacku, na żywo.

Na zakończenie miesiąca Zespół Regio-
nalny „Szlachtowianie i Kapela Jaśka Ku-
bika wystąpili z pokazami muzyki, tańców 
i obrzędów górali pienińskich. Podobny 
zestaw atrakcji, choć wzbogacony o dwa 
inne koncerty, spotka gości sierpniowych, 
w kolejnych terminach.

(Wg materiałów organizatora)
Fot. Hieronim Makita

Spotkania z kulturą pienińską
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NIETYPOWE WYDARZENIE W PERLE

Beneficjenci projektu REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH W ŚDS W SZCZAWNICY – na co dzień uczest-
nicy ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „PERŁA” 
w Szczawnicy po długim okresie nieobecności w swojej placów-
ce postanowili przygotować inscenizację dotyczącą pandemii 
COVID-19. Wydarzenie miało miejsce w budynku PERŁA w 
Szczawnicy w dniu 16 lipca 2020 roku.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „PERŁA” 
sami zasugerowali tematykę i opracowali plan scenariusza prezen-
tacji. Samodzielnie – bardzo precyzyjnie - wykonali duży plakat 
na temat koronawirusa, pięknie odczytali tekst poświęcony wi-
rusowi, o sposobach jego rozprzestrzeniania się oraz o przebie-
gu  choroby. Część inscenizacji poświęcona była funkcjonującym 
codziennym zasadom i procedurom obowiązującym w placówce. 
Odbył się pokaz bezdotykowego mierzenia temperatury, pre-
zentacja prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz zachowania 
dystansu społecznego. Uczestnicy mieli przyłbice, maseczki i rę-
kawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcję 
prawidłowego ich mycia. Inscenizacji towarzyszyła wystawa prac 
powstałych podczas pobytu w domach w trakcie pracy zdalnej 
sprawowanej podczas pandemii. Dopełniły ją prace powstałe po 

powrocie do placówki – tematycznie związane z koronawirusem. 
Uczestnicy wyrazili w nich swoje zaangażowanie w temat, któ-
rym od wielu miesięcy żyje świat. Występujących beneficjentów 
projektu dofinansowanego przez PFRON nagrodzono brawami 
oraz nagrodami.

W dniu 29 czerwca 2020 roku w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy „PERŁA” 
w Szczawnicy miał miejsce kolejny wer-
nisaż prac beneficjentów projektu REHA-
BILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH W ŚDS W SZCZAWNICY 
dofinansowanego przez PFRON. Uczest-
nicy ŚDS, którzy biorą udział w projekcie 
zaprezentowali swoje prace, które two-
rzyli w pracowni rękodzieła artystyczne-
go. Czas przewidziany na zapoznanie się 
z nową techniką malarstwa akrylowego 
oraz rysunku to trzy miesiące. Jednak w 
bieżącym roku pandemia koronawirusa 
pokrzyżowała plany całemu światu. Cza-
sowo zawieszono działalność środowisko-
wych domów samopomocy na okres od 12 

marca do 24 maja. Tak więc realizowany 
przez ŚDS PERŁA projekt został zmo-
dyfikowany. Podczas zdalnej realizacji 
trzeba było wiele działań przeprowadzić 
zupełnie inaczej. W okresie od 1 kwietnia 
do 24 maja beneficjenci projektu pracowa-
li w swoich domach będąc w nieustającym 
kontakcie z Zespołem Terapeutycznym. W 
tym okresie miała miejsce praca zdalna, 
beneficjenci projektu regularnie otrzymy-
wali pakiety z zdaniami do wykonania. 

 Dopiero od 25 maja beneficjenci pro-
jektu mogli w murach PERŁY realizować 
pierwotne założenia projektu. Do ŚDS-
-u wrócili wraz z plikiem wykonanych 
w domu zadań. Właśnie te powstałe w 
domu prace można było obejrzeć w ga-

lerii PERŁA NA PIĘTRZE. Oprócz tego 
zaprezentowane były przepiękne obrazy 
wykonane pod okiem terapeutów. Tech-
nika malarstwa akrylowego jest bardzo 
wdzięczna – farba sama układa się pod 
pędzlem, szybko schnie i jest bardzo efek-
towna. Wymaga jednak pewnych umiejęt-
ności oraz zaangażowania. Dlatego też au-
torzy eksponowanych obrazów jak zwykle 
otrzymali za swoją pracę nagrody. Zgodnie 
z założeniami projektu uroczystemu wer-
nisażowi zawsze towarzyszył poczęstunek 
przygotowany przez beneficjentów w ra-
mach pracowni gospodarstwa domowego. 
Jednak i tutaj niestety trzeba było ugiąć 
się pod ciężarem pandemii. Kuchnie świa-
ta poznawane są w zupełnie inny sposób. 
Tym samym nie można było degustować 
dań kuchni śródziemnomorskiej. Czerw-
cowemu wernisażowi towarzyszył więc 
skromniejszy poczęstunek. Kierownik 
ŚDS „PERŁA” Agata Zachwieja podzię-
kowała uczestnikom, Rodzicom i Opieku-
nom za wspaniałą współpracę w tym nie-
typowym czasie. Wyraziła wdzięczność za 
dostarczenie prac, zdjęć i relacji jak radzili 
sobie uczestnicy podczas pobytu w domu. 
Wśród zaproszonych gości znalazła się 
Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w 
Szczawnicy – pani Janina Zachwieja oraz 
kierownik WTZ PERŁA pani Wiesława 
Sajdak-Tokarczyk. 

K.Ż-S

Wernisaż w czasach pandemii
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Tych warsztatów nie da się zatrzymać
(Rozmowa z Woj-

ciechem Pilichowskim 
– muzykiem, basistą, 
kompozytorem, dyrek-
torem artystycznym 
Warsztatów Muzycz-
nych w Muzycznej 
Owczarni i Piotrem 
Lelitą – dyrektorem 
organizacyjnym  i 
technicznym warszta-
tów w MO)

- W tym roku odbyła się już 40. i 41.edycja Warsztatów Muzycz-
nych w Muzycznej Owczarni, szlifujących umiejętności estrado-
we wokalistów, gitarzystów, gitarzystów basowych, perkusistów i 
klawiszowców. Jak obchodziliście ten jubileusz?

Wojciech Pilichowski – W maseczkach! Jak na zabawie pod-
czas karnawału w Wenecji. Cóż. Czasy są ciężkie, więc i to świę-
towanie było z racji pandemii bardzo skromne. Na szczęście nie 
jesteśmy ani obozem, ani kolonią, którą musielibyśmy odwołać, a 
ci, którzy przyjeżdżają są pełnoletni, a którzy nie są – przyjeżdża-
ją z rodzicami, więc warsztaty mogły się odbyć.

Piotr Lelito – postaraliśmy się wszystkie zalecenia Sanepi-
du wypełnić. Zostaliśmy zobowiązani do przestrzegania wymo-
gów: chodzenia w maseczkach, codziennego mierzenia tempera-
tury uczestników i wykładowców przed posiłkiem, braku stołu 
szwedzkiego, dezynfekcji stolików i umieszczenie na każdym z 
nich dozowników z płynem do dezynfekcji, wprowadzenia jedno-
razowych kubków do picia, wyposażenia każdego z wokalistów 
we własne gąbki do mikrofonu, umieszczenia uczestników w po-
kojach maksymalnie dwuosobowych.

- Skoro jubileusz, to i wspomnienia. Powspominajmy, kiedy od-
były się pierwsze warsztaty w Jaworkach?

P. L. – Pierwsze warsztaty organizowane przez nas, tj. przez 
Wojciecha Pilichowskiego i zespół PiR2, odbyły się w 2006r. Na-
tomiast w 2004r.  - pierwsze warsztaty zorganizowane w Muzycz-
nej Owczarni, w których wziął udział: Nipy Noya, Czarek Konrad 
i Benek Maseli.

- Przez te 40 edycji na pewno przewinęło się sporo osób, biorą-
cych w nich udział. Jaka to rzesza ludzi?

W.P. – Myślę, że ilość uczestników liczy się w tysiącach. Ale 
możemy się poszczycić nie tylko ilością, ale i jakością tych mło-
dych muzyków i wymiernymi efektami warsztatów. Jestem ab-
solutnie przekonany, że nie ma jednej godziny w radiowych sta-
cjach, w których nie występowałby ktoś związany z Muzyczną 
Owczarnią, albo jako wykładowca, albo jako uczestnik. To jest 
niesamowite, że kiedy gdzieś przychodzę do klubu, na czyjś kon-
cert albo jam session, zawsze spotykam kogoś, kto do mnie pod-
chodzi i mówi, że był w Muzycznej Owczarni. Pytając, co słychać, 
dowiaduje się, że jeden gra z Eweliną Lisowską, drugi z Roksaną 
Węgiel. Także i ze starszą sceną; ludzie, którzy przyjeżdżali kie-
dyś na nasze warsztaty – jeden gra z Margaret, a drugi z Marylą 
Rodowicz itd., więc ten efekt jakości na tych warsztatach jest nie-
podważalny.

 - Poza tym niektórzy uczestnicy stali się wykładowcami…
W.L. - Tak. Ta tura jest wyjątkowa, dlatego że i Rafał Panek 

i Adam Herbata Herbowski  - obaj w klasie gitary, i Tomek Ma-
chański w klasie perkusji, to są byli uczestnicy naszych warszta-
tów. Kadrę uzupełniają w tym roku Michał Rorat – w klasie kla-
wiszy, który gdy pierwszy raz tu przyjechał to już był wykładowcą 
i Justyna Panfilewicz w klasie wokalu, znana nam wszystkim od 
lat. Mieliśmy także dwóch wspaniałych gości; odwiedził na pan 
Jan Cichy – wspaniały basista, wręcz szara eminencja polskiej gi-
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tary basowej i Krzysztof Cugowski – super gwiazda, wokalista 
związany przez lata z „Budką Suflera”, obchodzący w tym roku 
jubileusz 70.lecia, artysta mogący poszczycić się odznaczeniem 
Gloria Artis. Krzysztof Cugowski zgodził się poprowadzić dla na-
szych uczestników jeden wykład, co w trudnych czasach takiego 
niepokoju, co dalej będzie z karierą muzyków, co z koncertami, 
takie spotkanie z Krzysztofem Cugowskim, wyjaśniającym, że 
dla naszej branży, która teraz czuje się bardzo zagrożona korona-
wirus w porównaniu z czasami sprzed 1989r., to tylko przejściowe 
kłopoty, bardzo dobrze podziałał na morale słuchaczy. I oni go na 
pewno zapamiętają na zawsze.

- Padły duże nazwiska, a przecież na przestrzeni lat było ich 
znacznie więcej. Kto jeszcze wykładał w Muzycznej Owczarni w 
kolejnych turach?

P.L. Będzie sporo nazwisk:
 - klasa wokalu: Elżbieta Zapendowska, Grażyna Łobaszewska, 

Justyna Panfilewicz, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Muniek 
Staszczyk, Piotr Rogucki,  Krzysztof Cugowski, Pior Cugowski, 
Marika, Paulina Przybysz, Natalia Grosiak, Justyna Motylska, 
Andrzej Krzywy, Muniek Staszczyk, Kuba Badach, Maciek Lipi-
na, Sebastian Riedel, Marcin Jajkiewicz, Julita Zielińska, Hanna 
Malska, Patrycja Zarychta, Maria Elisa (Brazylia)

 - klasa gitary: Scott Henderson (USA), Marek Raduli, Jan Bo-
rysewicz, Andrzej Nowak, Jacek Królik, Krzysztof Misiak, Mi-
chał Grymuza, Leszek Cichoński,  Bartek Papierz,  Wojtek Cu-
gowski, Jacek Polak, Rafał Panek,  Adam Herbowski, Piotr Słapa, 
Witek Żuromski, Tomek Andrzejewski, Michał Trzpioła, Piotr 
Rubik, pARTyzant

- klasa basu: Wojtek Pilichowski, Adrian Maruszczyk, Michał 
Grott, Beno Otręba, Krzysztof Ścierański, Mietek Jurecki, Piotr 
Żaczek, Paweł Bomert, Bartek Królik, 

- klasa perkusji: Tomek Łosowski, Grzegorz Grzyb, Tomek 
Machański, Daniele Chiantesse (Włochy), Czarek Konrad, Radek 
Owczarz, Zbigniew Lewandowski, Robert Luty, Michał Dąbrów-
ka, Artur Malik

- klasa klawiszy: Paweł Serafiński, Kamil Barański, Łukasz 
Kowalski, Tomek Świerk, Michał Rorat, Adrian Latosiewicz 
 - klasa produkcji: Wojtek Olszak, Eduardo Kusdra (Brazylia), Łu-
kasz Błasiński, Piotr Madziar, Magda Plewa i Szymon Piotrowski

Dęciaki: Szymon Łukowski
oraz: Paweł Zdybel, Jan Malski, Wojtek Wytrążek,  Renata 

Trybuła i inni …
W.P. – Ważne też jest to, że od 2014r. postawiliśmy na zapra-

szanie tych największych gwiazd. Przez to, że często z nimi się 
przyjaźnię, przyjeżdżają tu nie oczekując kosmicznego honora-
rium. Decydują się wziąć udział w warsztatach w Jaworkach, bo 
każdy w Polsce już słyszał o tym miejscu i klubie, który nazywa 
się Muzyczna Owczarnia. Wśród wykładowców mamy typowo 
nauczycieli akademickich, jak Adrian Maruszczyk czy Czarek 
Konrad, ale mamy także muzyków praktykujących, takich którzy 
zajmują się tylko graniem na scenie koncertów, realizacją nagrań.

- Jak w ogóle doszło do pomysłu realizacji warsztatów w Mu-
zycznej Owczarni?

W.P.- Nagraliśmy pierwszą płytę z Markiem Radulim i Toma-
szem Łosowskim pt. Transporter i po jej nagraniu  stwierdziliśmy, 
że chcemy częściej się spotykać razem, coś wspólnie tworzyć i 
musimy mieć ku temu dobry powód. Takim stała się organizacja 
warsztatów. I w ogóle dla nas nie było problemem, że na pierwsze 
warsztaty z PiR2 zgłosiło się szesnaście osób, a na drugie dwa-
dzieścia pięć, bo na trzecie przybyło już osiemdziesiąt i widzieli-
śmy w tym konkretny postęp i celowość tych działań. Ideą przy-
świecającą nam było utrzymanie tych warsztatów, bez względu na 
stan ducha i emocji. A dlatego w Jaworkach, że Marek Raduli znał 
Wietka Kołodziejskiego i wiedział o jego pracy, a miejsce oka-
zało się bardzo ciekawe. Dużo jeżdżę po świecie, poznaję wiele 
interesujących miejsc, ale wśród nich są takie, absolutnie niepo-
wtarzalne, zachwycające, jak Jaworki i Muzyczna Owczarnia z jej 
klimatem. To siła Jaworek, przyroda, sama aura, która powoduje, 
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że każdy się w tym miejscu zakochuje. Kolejna rzecz to mental-
ność ludzi tu mieszkających, którzy dali nam wiele dowodów, jak 
bardzo nasze warsztaty wspierają.

P.L. – To także jest bezpieczne miejsce, dla młodzieży, która 
tu przyjeżdża.

- Czy praca z widmem COVID – 19 w tle czymś się różni od 
dotychczasowej Waszej pracy?

W.P. - Paradoksalnie, jest jeszcze lepsza atmosfera. Im mniej-
sza grupa, tym bardziej personalnie można docierać do każdego 
człowieka. A taka była pierwsza tura.

P.L. – Na pierwszą turę przyjechało dwadzieścia pięć osób, a 
jeszcze podczas zapisów wycofało się z niej blisko czterdzieści 
osób. Z różnych powodów. Trafiliśmy akurat na wybory prezy-
denckie, na niektórych uczelniach odbywały się jeszcze zdalne 
egzaminy, było sporo przeszkód, a termin naszych warsztatów po-
zostaje niezmienny od lat i obejmuje dwa pierwsze tygodnie lipca.

W.P. – Szczawnica bardzo dobrze przestrzega rygorów sani-
tarnych. Jest to miejsce bezpieczne, co zobaczyli i uczestnicy i 
rodzice niepełnoletnich uczestników. Oni mieli to poczucie bez-
pieczeństwa i odpowiedzialności za nich ze strony mieszkańców 
gminy.

- W jakim wieku byli w tym roku uczestnicy I tury?
P.L. – Zawsze mamy duży rozrzut wiekowy uczestników 

warsztatów. Najmłodsza uczestniczka I tury liczyła sobie 13 lat, a 
najstarszy – 49 lat. Łączyło ich zamiłowanie do muzyki.

- Nie było też publicznych koncertów finałowych…
W.P.- Rzeczywiście, w tym roku nie mogliśmy ich zorgani-

zować na świeżym powietrzu, ze względu na obostrzenia epide-
miczne, ale już zdarzało nam się odwoływać plenerowe koncerty 
finałowe ze względu na pogodę. Tegoroczny koncert finałowy I 
tury odbył się przy bardzo ograniczonej publiczności w „Muzycz-
nej Owczarni”. Bardzo cieszymy się, kiedy możemy zagrać dla 
większej publiczności, ale osobiście bardzo lubię grać koncerty 
w kameralnym gronie na deskach Muzycznej Owczarni, gdzie 
występowali wielcy i znani muzycy, jak choćby Nigel Kennedy, 
Hanna Banaszak, Natalia Kukulska czy Grażyna Łobaszewska i 
młodzież to czuje. Na tej scenie stawali najwięksi i oni też mogą. 
To dla nich wielka nobilitacja.

- 40. tura warsztatów płynnie przeszła w 41. Rozmawiamy w 
połowie jej trwania. Jest nieco inna…

P. L. – Tak, przyjechało więcej uczestników. Są pięćdziesiąt 
cztery osoby, więc ponad dwa razy więcej. Skład jest też nieco 
starszy, więcej jest osób pełnoletnich i dojrzałych. Mimo korona-
wirusa  skład jest międzynarodowy…

- Czy jest wśród nich ktoś wyraźnie się wybijający, ktoś kto 
może zajdzie dalej od pozostałych?

W.P.  - Tak, są osoby, po których już widać, że mają ogrom-
ny potencjał. Mam np. w grupie basistę, który ma dopiero 13 lat. 
Dostał ksywę „Prędki”, bo już w tak młodym wieku bardzo do-
brze opanował mechanizm trzymania instrumentu i sprawnego 
wydobywania z niego dźwięków. Po raz pierwszy spotkałem się 
z czymś takim, by 13.letni chłopak grał na tak zaawansowanym 
poziomie. On wyszedł na jam session i zagrał kawałek Buntownik 
z płyty Jana Bo Moja wolność. To naprawdę jest bardzo trudny 
utwór, a chłopaki to zagrali. W składzie był gitarzysta, który ma 
17 lat i też podołał. Mamy na warsztatach teraz jeszcze innego 
gitarzystę, który przyjeżdża do nas od kilku lat i już jest świetnym 
instrumentalistą. Za dwa – trzy lata będzie w stanie zasilić szeregi 
zawodowych muzyków. Mamy też Elzę, która dotarła do nas aż z 
Kłajpedy na Litwie. Przyjaźnię się z jej ojcem, który jest zawodo-
wym trębaczem, a przy okazji -  burmistrzem Kłajpedy. To waż-
ne, że oni tam, daleko, dostrzegają siłę i potencjał naszych warsz-
tatów i przysyłają do Jaworek uczestników z Litwy. Widzą, jak 
wiele młodym ludziom daje muzyka, jak rozwija ich wrażliwość i 
daje możliwość doskonalenia swoich talentów. Mieliśmy wreszcie 
u nas gości z Sau Paulo w Brazylii, producentów muzycznych, I wielu, wielu innych...
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którzy chcieli poznać to magiczne miejsce. Jestem zdziwiony, jak 
mało miasto chce korzystać z naszych warsztatów, a ludzie z ze-
wnątrz to dostrzegają. Od 2014r. pojawili się u nas Kasia Kowal-
ska, Natalia Kukulska, Michał Rogucki, Marika, Andrzej Krzy-
wy, Jan Borysewicz, Muniek Staszczyk, ojciec i bracia Cugowscy, 
a nikt się tym nie interesuje, żeby zaproponować jakąkolwiek for-
mę współpracy… Tu naprawdę, na Warsztatach Muzycznych w 
Muzycznej Owczarni dzieją się rzeczy wielkie, które nie dzieją 
się nigdzie indziej w Polsce. My nie narzekamy, bo nam tu jest 
bardzo dobrze, ale aż żałujemy, czemu by nie wykorzystać tego 
potencjału tkwiącego w kulturze, bo się nim chętnie podzielimy. 
Wydaliśmy teraz z racji jubileuszu Muzycznej Owczarni płytę, 
która jest cegiełką na rozwój klubu. Każdy kto ją kupi, przyczyni 
się do rozwoju kultury muzycznej w Jaworkach. 

- Teraz szykujecie się do kolejnego koncertu finałowego w Mu-
zycznej Owczarni.

P.L. – Podobnie jak poprzednio, nie zaryzykujemy koncertu na 
zewnątrz. Zresztą słychać na każdym kroku, jak ludzie się do nie-
go przygotowują. Słychać śpiew z prawa i z lewa, ktoś tam gdzieś 
brzdąka na gitarze… Taki tu panuje klimat. Towarzystwo tu przy-
jeżdża po to, by sobie pograć, pośpiewać, spotkać się z ludźmi, 
którzy czują to samo i rozwinąć swoje umiejętności. Na koncert 
finałowy przyjeżdża do nas zaprzyjaźnione Polskie Radio Opole, 
które będzie nagrywać koncert finałowy, a następnie zostanie on 
zretransmitowany na falach eteru. Podczas pierwszego koncertu 
finałowego 40. Warsztatów w MO – dwudziestu pięciu uczestni-
ków przygotowało trzydzieści cztery utwory w ciągu pięciu dni na 
finał, co było swoistym ewenementem. Musieliśmy aż wprowa-
dzać ograniczenia. Teraz czeka nas kolejny bogaty koncert.

- Co jest według Was, na przestrzeni tych 16 lat, odkąd warsz-
taty są organizowane, ich duszą i marką? Dlaczego warto tu przy-
jechać i wziąć w nich udział?

P. L.  - Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, wystarczy RAZ 
przyjść na wieczorny jam session Warsztatów Muzycznych w 
Muzycznej Owczarni, posiedzieć, posłuchać i już się nie będzie 
chciało stąd wyjść. Tak samo czują uczestnicy i dlatego wracają i 
zachęcają innych do przyjazdu.

W.P. – Odkrywamy przed tymi młodymi ludźmi, że z fizycz-
nego punktu widzenia muzyka to nic innego, jak popychanie i 
mieszanie cząstek powietrza. Ale jeśli tego nie wypełnimy emo-
cjami i uczuciami, to nic dobrego nie powstanie. Podstawą do ko-
rzystania z muzyki  - tak dla wykonawców, jak i słuchaczy - są 
emocje; czasami śmiech, czasami płacz, a czasami relaks, ale ta 
muzyka towarzyszy nam zawsze... A tutaj właśnie dowiadujemy 
się, jak po nie sięgać. Tutaj po prostu „produkujemy” emocje.

 Dla mnie wyjątkowością jest też, jak ludzie ze społeczności 
lokalnej organizują się wokół warsztatów. Gdy nasi uczestnicy z 
identyfikatorami pojawiają się w miejscowym sklepie czy w Ba-
cówce, są specjalnie obsługiwani, z uśmiechem, życzliwością i 
mogą nawet liczyć na pewne względy. Jeden z lokalnych przed-
siębiorców wybudował nawet scenę, na której mogliśmy wystę-
pować w przyjaznych warunkach. To ogromnie chwyta za serce. 
W tej chwili cieszymy się pomocą zaprzyjaźnionego fotografa 
Sebastiana Mężyka, który ma świetne oko do fotografii i wyłapy-
wania muzycznych smaczków. Miejscowi coraz bardziej czują, że 
Muzyczna Owczarnia to jest także ich klub, z którego są bardzo 
dumni. Górale są ogromnie wrażliwi, co słychać w ich muzyce. 
Zauważyłem już dawno jej urodę i postanowiłem wykorzystać w 
swoim hot 16 challange i  na najnowszej płycie Wandal. Biorą w 
niej udział gościnnie góralscy muzycy i powstały cudowne utwo-
ry. Najważniejsze dla mnie jest, że ci ludzie, którzy tutaj mieszka-
ją czują, że te warsztaty i ten klub, jest fragmentem ich życia. A 
dzięki temu ludzie, którzy tu przyjeżdżają – uczestnicy warszta-
tów, wykładowcy i muzycy - czują się w Jaworkach jak w domu.

- Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych stu udanych 
edycji Warsztatów Muzycznych w Muzycznej Owczarni.

Rozmawiała Alina Lelito

Krzyże Małopolski
16 lipca marszałek Witold Kozłowski wręczył Złote Odzna-

ki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyże Małopol-
ski Konsulom Generalnym Węgier i Francji.

Marszałek Witold Kozłowski powitał serdecznie uczestników 
uroczystości. Zaznaczył, że w związku ze zbliżającym się zakoń-
czeniem misji dyplomatycznej cenionych i zasłużonych dla Mało-
polski dyplomatów:  prof. Adrienne Körmendy konsul generalnej 
Węgier oraz Frédérica de Touchet konsula generalnego Francji 
- bardzo zależało mu na spotkaniu w gronie, w którym często i z 
przyjemnością współpracowano na przestrzeni ostatnich lat.

W dzisiejszym uroczystym spotkaniu wzięli także udział wi-
cemarszałek Tomasz Urynowicz, dr László Marek Szubert konsul 
Węgier w Krakowie, przewodniczący Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego Jan Tadeusz Duda oraz radni województwa: Wojciech 
Grzeszek i Grzegorz Biedroń.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że konsulowie gene-
ralni Węgier i Francji w trakcie pobytu w Małopolsce zapisali się 
w sposób wyjątkowy dla rozwoju wzajemnych pozytywnych rela-
cji między naszymi państwami, wkładając jednocześnie ogromny 
wysiłek w budowanie dobrej współpracy między Węgrami i Fran-
cją a Województwem Małopolskim.
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Kuba -
- część druga

Mój tegoroczny pobyt na 
Kubie, jedynym na zachodniej półkuli kra-
ju komunistycznym, obudził we mnie wie-
le wspomnień z czasów kiedy dorastałam 
w PRL-owskiej Polsce, a na myśl nasuwały 
się liczne analogie. Jednakże, zapewne ze 
względu na liczne różnice kulturowe, po-
łożenie geograficzne Kuby oraz minione 
dekady życia, nie sposób było nie zwrócić 
uwagi na istniejące różnice.  

Kuba jest krajem republiki kontrolowa-
nym przez marksistowsko-leninowski sys-
tem i jej konstytucja została sporządzona 
na podstawie ideologii Komunistycznej 
Partii Kuby. Gospodarka Kuby koncentru-
je się głównie na eksporcie kawy, tytoniu 
i cukru, a także na turystyce. Jest to go-
spodarka planowa, kontrolowana przez 
państwo. Większość środków produkcji 
jest własnością rządu i jest przez niego 
zarządzana, a większość siły roboczej jest 
zatrudniona przez państwo. Przeciętny do-
chód wynosi tylko 20 dolarów miesięcznie. 
Warto tu wspomnieć, że Kuba ma system 
dwuwalutowy, w którym większość płac i 
cen jest ustalana w peso kubańskich, pod-
czas gdy gospodarka turystyczna posłu-
guje się specjalnym peso, wymienialnym 
na równi z dolarem amerykańskim. To 
przypomniało mi tzw. bony dolarowe, za 
które w PRL-u można było zakupić towary 
amerykańskie w sklepach Pewexu, a któ-
rych wartość była na równi z dolarem ame-
rykańskim. Posiadanie dolarów USA było 
nielegalne na Kubie do 1993 roku, Kubań-
czykom nie wolno było ani posiadać ani 
używać dolara amerykańskiego, dziś nato-
miast przyjmowanie napiwków w dolarach 
amerykańskich jest mile widziane. Każde 
kubańskie gospodarstwo domowe ma ksią-
żeczkę racji żywnościowych (tzw. Libreta) 

uprawniającą do comiesięcznych dostaw 
żywności i innych artykułów pierwszej 
potrzeby, które są dostarczane po nominal-
nym koszcie. Kuba cały czas zmaga się z 
licznymi brakami. Odwiedzający Kubę tu-
ryści często przywożą prezenty dla obsługi 
hotelowej i turystycznej, m.in. w postaci 
środków higienicznych, kosmetyków oraz 
przyborów szkolnych. W ostatnich latach 
Kubę odwiedza około 5 milionów turystów 
rocznie, większość ich z Kanady – około 
1 miliona rocznie. Pozostali przybywają 
tu z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Wielkiej 
Brytanii, oraz z Rosji a także z krajów 
Ameryki Południowej. Turyści z USA, ze 
względu na nadal obowiązujące embargo, 
muszą uzyskać specjalne zezwolenie na 
pobyt na Kubie. 

Kuba, jako kraj wyspiarski, nie posiada 
wszystkich zasobów naturalnych w związ-
ku z tym musi importować wiele z nich. 
Tak też do 2008 roku 80 procent żywno-
ści na Kubie musiało być importowane. 
Ropa naftowa jest importowana głównie z 
Wenezueli i Rosji. Samochody są w dużej 
mierze importowane z Chin i Rosji. Na uli-
cach Hawany, oprócz starych aut z USA, 
z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
można dziś zauważyć też samochody ta-
kie jak Łada oraz Fiat 126, który tu rów-
nież jest popularnie nazywany Maluchem, 
tak jak to było i w naszym PRL-u. Sytu-
acja mieszkaniowa na Kubie jest znacznie 
lepsza niż w czasach PRL-u w Polsce; 90 
procent Kubańczyków mieszka we wła-
snych domach wielopokoleniowych, dofi-
nansowanych przez państwo, przeważnie 
2-3 piętrowych, gdzie najstarsze pokolenie 
zawsze zamieszkuje na najniższym piętrze, 
a najmłodsze na najwyższym. Miejsce na 
cmentarzu każda rodzina też dostaje na 
własność, a szczątki z trumien są po kilku 
latach zbierane do mniejszych pojemników 
aby zrobić miejsce na kolejny pochówek. 

Jeśli chodzi o edukację i opiekę zdro-
wotną, Kuba posiada bardzo wysoką rangę 
w świecie. Programy obejmują muzykę, ba-
let, sport i bezpłatną edukację dla wszyst-
kich. Nauka jest obowiązkowa do 15 roku 

życia, a mundurki i podręczni-
ki szkolne uczniowie otrzymu-
ją od państwa za darmo. Ponad 
99 procent Kubańczyków umie 
czytać, jest to jeden z najwyż-
szych wskaźników alfabetyza-
cji na świecie. Jeśli chodzi o 
balet, Kuba wydała wielu słyn-
nych na cały świat tancerzy, 
takich jak zmarła w 2019 roku, 
w wieku 98 lat Alicia Alonza, 
oraz obecnie 47 letni Carlos 
Acosta. Natomiast sportem na-
rodowym na Kubie jest base-
ball, a osiągnięcia kubańskich 

sportowców znacznie przewyższają to cze-
go można się spodziewać po niewielkim 
państwie wyspiarskim.  

Kuba działa w ramach uniwersalnego 
systemu opieki zdrowotnej, a jej lekarze i 
społeczność medyczna w znacznym stop-
niu przyczyniła się do poprawy zdrowia 
na świecie. Kuba, kraj o populacji około 
11 milionów mieszkańców, ma najwyż-
szy na świecie stosunek liczby lekarzy do 
populacji, jeden lekarz przypada na około 
300 mieszkańców. Lekarze kubańscy są 
kształceni w 54 szkołach medycznych i 
Kuba wielokrotnie wysyłała tysiące leka-
rzy do ponad 40 krajów na całym świe-
cie. W chwili obecnej, podczas gdy świat 
walczy z pandemią koronawirusa, Kuba 
wysłała 593 pracowników medycznych do 
14 krajów. Jeden z pierwszych kubańskich 
zespołów medycznych został wysłany do 
Włoch 21 marca na prośbę Lombardii, 
regionu najbardziej wówczas dotkniętego 
chorobą COVID-19. Pozostałe 13 krajów 
to Andora, Wenezuela, Nikaragua, Suri-
nam, Jamajka, Haiti, Belize, Dominikana 
i narody wyspiarskie; Saint Christopher 
i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Gre-
nada, Saint Lucia oraz Antigua i Barbuda. 
Dziesiątki innych krajów na całym świecie 
również wysłały prośby o pomoc medycz-
ną z Kuby, która wiele razy wyciągnęła po-
mocną rękę, ale nigdy tak wiele razy w tak 
krótkim czasie. Kubańscy lekarze odegrali 
również olbrzymią rolę w walce z epide-
mią Eboli w zachodniej Afryce.

Kuba jako kraj komunistyczny nie jest 
krajem religijnym, pomimo iż przed re-
wolucja komunistyczną katolicyzm był tu 
religią dominującą. Głównym ruchem reli-
gijnym na Kubie jest obecnie Santería, sza-
cuje się, że obejmuje ona aż do 70 procent 
populacji. Santería wiąże wiele tradycji 
zachodnio-afrykańskich, głównie joruba, 
która czci wysłanników boskich „orishas”, 
z wierzeniami chrześcijańskimi, wiele 
„orishas” zostało formalnie utożsamia-
nych ze świętymi rzymsko-katolickimi. 
Aby przystąpić do tego wyznania należy 
przez rok żyć w czystości, nie pić alkoholu, 
nie palić, unikać seksu i nosić tylko białe 
szaty. Po odbyciu takiej pokuty, którą kan-
dydat wstępujący w szeregi wyznawców 
Santería zazwyczaj odbywa we wczesnej 
młodości, ma się na zawsze zapewnione 
miejsce w niebie. Być może ze względu na 
apolityczne ukierunkowanie tej religii i jej 
organizacji w małych grupach, a nie w du-
żych zborach, rząd kubański nigdy nie na-
łożył na nią nadzwyczajnych ograniczeń, 
podczas gdy kościoły katolickie uważano 
za repozytoria kontrrewolucji. Na począt-
ku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
rewolucyjny rząd i organizacje religijne 
otwarcie się ze sobą skonfrontowały, pań-

Piękna nasza Ziemia cała
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stwo zostało oskarżone o antyreligijność, 
częściowo dlatego, że znacjonalizowało 
wszystkie szkoły parafialne. W tym okre-
sie około 70 procent księży rzymsko-ka-
tolickich, 90 procent zakonnic, niektórzy 
duchowni protestanccy i wszyscy rabini 
opuścili kraj lub zostali deportowani. W 
1969 roku rząd kubański oficjalnie usunął 
Boże Narodzenie z listy świąt państwo-
wych. Konstytucja z 1976 roku gwaran-
towała ograniczone wolności religijne, 
chociaż ogłosiła materializm naukowy 
jako podstawę państwa i systemu eduka-
cji. Grupy religijne i rząd weszły w okres 

zbliżenia dopiero w połowie lat osiemdzie-
siątych i konstytucja została zmieniona w 
1992 roku. Jednakże rząd nadal odmawiał 
pozwoleń na budowę kościołów, zakazał 
praktykującym odbycia służby wojskowej 
i ściśle monitorował wydarzenia religijne, 
aczkolwiek zezwalał katolikom na człon-
kostwo w partii komunistycznej. Święta 
Bożego Narodzenia zostały przywróco-
ne jako święto narodowe w 1997 roku, w 
oczekiwaniu na głośną wizytę papieża Jana 
Pawła II w następnym roku. Pamiątką tej 
wizyty jest jego pomnik na tyłach Archi-
katedry Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny w Hawanie. 

Jednym  z niewielu symboli chrześci-
jaństwa w Hawanie jest kolosalny posąg 
przedstawiający Chrystusa, podobny do 
tego słynnego w Rio de Janeiro, albo do 
naszej polskiej figury Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata w Świebodzinie. Po-
sąg Chrystusa ma 20 metrów wysokości, a 
umieszczony jest na wzgórzu nad Zatoką 
Hawańską, co umożliwia mieszkańcom 
zobaczenie go z wielu punktów miasta. 
Chrystus z Hawany, został wyrzeźbiony 
na zlecenie ówczesnego dyktatora Kuby 
Fulgencio Batisty, a odsłonięty 24 grudnia 
1959 roku. Pomnik został zbudowany z 67 
bloków marmuru, które były przywiezione 
z Włoch po osobistym pobłogosławieniu 
przez papieża Piusa XII. Jednakże dwa ty-
godnie po inauguracji pomnika Fidel Ca-
stro i jego rewolucjoniści podbili Hawanę 
i przejęli kontrolę nad wyspą. Religia stała 
się nielegalna, a ponieważ posąg Chrystusa 

znajdował się w pobliżu strefy wojskowej 
pod ścisłą kontrolą, został on zapomnia-
ny przez ponad 30 lat, aż rząd ponownie 
otworzył to miejsce w latach 1990. W 
miejscu rzeźby znajduje się panoramiczny 
punkt widokowy. Miejscowi sugerują, że 
posąg został wyrzeźbiony tak, aby przed-
stawiać wyimaginowane cygaro w prawej 
ręce i drink mojito w lewej ręce, na cześć 
popularnej kultury kubańskiej. 

To jeszcze nie wszystko co zwróci-
ło moją uwagę podczas wizyty na Kubie. 
Za miesiąc zapraszam do dalszej lektury, 
na plażę, kubańskie cygara, rum i cha-
-chę.  

Anna Kondracka - Wiercioch

Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Kolejna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego miała miejsce 30 

lipca 2020 r. Wciąż obradujemy w trybie zdalnym, za pośrednic-
twem specjalnej aplikacji.

Na wstępie podjęliśmy uchwałę korygującą tegoroczny budżet, 
a w ślad za nią uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowotarskiego. Następnie wyraziliśmy zgo-
dę na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Podha-
lańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. 

Następna uchwała dotyczyła zawarcia na czas nieoznaczony 
umowy dzierżawy części działki w Nowym Targu na rzecz InPost 
Paczkomaty Sp. z o.o z przeznaczaniem na automat do sprzedaży 
usług pocztowych. Paczkomat jest usytuowany w pobliżu staro-
stwa i jest również wykorzystywany przez Wydział Komunikacji 
naszego Starostwa do wymiany korespondencji z klientami.

W kolejnym punkcie udzieliliśmy pomocy finansowej w wy-
sokości 10 000 zł na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ z prze-
znaczeniem na przebudowę ogrodzenia i wykonanie zadaszenia 
stanowisk strzeleckich strzelnicy sportowej w Nowym Targu. 
Zmieniliśmy również regulamin określający niektóre zasady wy-
nagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wy-

nagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednost-
kach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski 
oraz podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okre-
sach roku szkolnego.

W ślad za otrzymaną odpowiedzią z Powiatowego Zarządu 
Dróg w sprawie złożonej przeze mnie interpelacji dotyczącej utwo-
rzenia przejścia dla pieszych w Szczawnicy, przy ul. Szlachtow-
skiej, na wysokości „Potoku” wystąpiłem z prośbą o wykonanie 
niezbędnego fragmentu chodnika i jednocześnie o utworzenie 
wspomnianego przejścia dla pieszych. Wystąpiłem również z py-
taniem o możliwość utworzenia na moście w Krościenku dwóch 
osobnych pasów dla samochodów jadących w stronę Nowego Tar-
gu i Nowego Sącza. Takie rozwiązanie z pewnością upłynniłoby 
ruch samochodowy na rondzie w Krościenku.

W związku z pandemią Covid-10 zachęcam Państwa do korzy-
stania z możliwości składania wniosków elektronicznie za pośred-
nictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro Ob-
sługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu terminu 
w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl

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

Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego
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Podróże małe i duże Na trekkingu granią

Hurrra! Dłu-
gi weekend po 
raz pierwszy! W 
Kantonie Bern w 
Szwajcarii jest się 
naprawdę z czego 
cieszyć, bo takie 
świąteczne dłu-
ugie weekendy 
nie zdarzają się 
tutaj za często. A 
więc w końcu nadszedł a razem z nim pogoda jak na zamówienie! 
Planów mamy kilka a zaczynamy od trekkingu, który okazał być 
się jednym z lepszych jakie do tej pory udało nam się zrobić! Ta 
trasa naprawdę robi wrażenie! 

Górska wioska Stoos
Do przepięknie położonej wioski Stoos (Kanton Schwyz), usytu-

owanej na wysokości 1300 m n.p.m. docieramy kolejką o nietypo-
wym kształcie. To jedna z tych szwajcarskich wiosek, do których nie 
dostaniemy się samochodem. Pozostaje więc albo męcząca piesza 
wędrówka albo właśnie szybkie i proste rozwiązanie –kolejka. Tym 
razem sam przejazd tą ciekawą maszyną staje się nie byle jaką atrak-
cją. Kolejka ta reklamowana jest jako najbardziej stroma zarówno w 
całej Szwajcarii jak i Europie! Stopień nachylenia wynosi 110% (47o) 
i wyprzedza ją tylko australijska kolejka Katoomba Scenic Railway 
o 122% nachylenia. Jednak australijska konstrukcja wagoników i to-
rów mechanicznie różni się od szwajcarskiej, przez co ląduje w innej 
kategorii. A więc możemy śmiało powiedzieć, że jechaliśmy najbar-
dziej stromą kolejką na świecie! Cała budowa tego przedsięwzięcia 
zajęła 5 lat, zastępując stare połączenie i kosztowała aż 52 miliony 
szwajcarskich franków. 

Sama wioska to mały resort narciarski z paroma wyciągami i 
kolejkami krzesełkowymi na pobliskie szczyty górskie. Gdy tu 
przybywamy, wita nas prawdziwa górska wiosna! Łąki są szalenie 
zielone, wypełnione po brzegi kwitnącymi kwiatami. Już za nie-
długo będą wypasać się na nich zwierzęta. Tymczasem mijamy 
kilka istnie szwajcarskich krów z wielkimi dzwonami u szyi, nie-
opodal jednej z zagród.  

Granią z Klingenstock do Frontalpstock

Zaczynamy naszą wędrówkę. Pierwszy etap to wdrapanie się na 
szczyt Klingenstock (1935m n.p.m.). Ze Stoos zajmuje nam to oko-
ło 2 godzin. Dla tych mniej wytrwałych jest opcja kolejki. Droga 
prowadzi początkiem łagodnie wzdłuż pastwisk by potem stać się 
ostrzejszą i zmierzającą prosto w górę. Na szlaku znajdziemy wiele 
miejsc do swobodnego odpoczynku na trawie z już cudownymi wi-
dokami na jeden z bardziej znanych szczytów tego regionu – Grosser 
Mythen. Stąd widać go jak na dłoni! 

Wychodząc jeszcze wyżej zaczynają ukazywać się nam powoli 
kolejne szczyty górskie, te jeszcze trochę ośnieżone. Cudownie!  Nie-
opodal górnej stacji kolejki znajduje się duży stół drewniany, przy 
którym zasiadamy i robimy porządny postój i cały czas podziwiamy 
panoramę gór. Przed nami ta chyba najmilsza część wędrówki – szlak 
granią w stronę drugiego szczytu, Fronalpstock (1922 m n.p.m.).  

Pierwszy raz robimy tego typu szlak i jesteśmy nim mega zachwy-
ceni! Po pierwsze i przede wszystkim te cudowne widoki. Panorama 
360o na góry jest stąd po prostu wyśmienita! Po drugie, tutaj ścieżka 
jest dobrze przygotowana i na tyle szeroka, że nie ma obaw dla tych, 
którzy mają pewne lęki przed dość wyeksponowanymi szlakami. Co 
jakiś czas trafiają się także barierki z łańcucha. Sam szlak jest dość 
zróżnicowany, raz idziemy po płaskim, zaraz potem lekko wznosimy 
się w górę by potem znów schodzić. Chyba najbardziej wymagające 
jest ostatnie podejście pod szczyt Fronalpstock, gdzie Czarek pod 
koniec drogi znajduje kamienną ławeczkę i oznajmia zdecydowanie 
odpoczynek! Na szczęście u celu wędrówki czeka nagroda w postaci 
placu zabaw. Górska chata, usytuowana tuż przy kolejce, pozostaje 
jeszcze zamknięta, tak więc zasłużone lody muszą poczekać aż znaj-
dziemy się z powrotem w wiosce Stoos. Po sowitym naładowaniu 
baterii w blasku popołudniowego słońca oraz nacieszeniu oczu wido-
kami teraz już na Jezioro Czterech Kantonów, które podziwiamy ze 
specjalnego tarasu widokowego, kierujemy się w dół. Jeszcze tylko 
ostatni rzut oka na kolejną górę, znajdującą się teraz tuż naprzeciw 
nas – Niederbauen. Taak, tam też już byliśmy tej wiosny! Wracamy. 
Znów idziemy szlakiem prowadzącym przez łąki i pastwiska, mając 
ciągle przed sobą górujące szczyty Grosser i Kleiner Mythen. Tutaj 
jest po prostu cudownie!

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

Lato to specyficzny czas dla nas i 
naszych psów, tych bardziej za-
przęgowych i tych mniej. Tuptuś 

mały kundelek szuka podróżującego wo-
kół drzew cienia, Akitka zmienia kolor 
sierści z czarnej na mahoń, Dejzi czuwa 
przy drewnianej furtce zupełnie obojęt-
na na to, że wiek zabrał jej słuch. Reszta 
Syberianów i Alaskanów całymi dniamy 
wygrzewa grzbiety w słońu, a dopiero po 
zachodzie psy nabierają ochoty na zabawy 
i harce. Nowa w gronie Psów na biegunach 
- Rita  - szczenię skandywskiego psa za-
przęgowego -  asymiluje się na potęgę i aż 
dziw, że jest z nami dopiero od kilku dni.

My spragnieni słońca i upałów nie na-
rzekamy na wysokie temperatury, bo w 
końcu możemy wygrzać przemarznięte 
w sezonie kości, w końcu możeby zebrać 
kilka nowch piegów, a nawet odpocząć 
chwilę na hamaku. Choć z reguły lubimy 
być aktywni, lubimy podobnie jak nasze 

psy gnać przed siebie, ciężko pracować, 
to podobnie jak one lubimy też wrzucić 
na luz. Równowaga we wszystkim to prze-
cież nalepsza recpeta na spokój, szczęście, 
a nawet zdrowie. Uwielbiamy podglądać 
nasze psy i uczyć się od nich jak intuicyj-
nie wchodzą w tryb 
odpoczynku. Nam 
ludziom przychodzi 
to dużo trudniej, nie-
którzy twierdzą, że 
nawet nie potrzebują 
zwalniać, inni stro-
nią od obowiązków, 
bo taki mają styl. W 
życiu psów wszyst-
ko jest na swoim 
miejscu, jest czas na 
pracę i relaks, na za-
bawę i obowiązki, na 
szał i reset.

Od kiedy dopaso-
wałam swoje życie 

do psiego rytmu, stało się dużo szczęśliw-
sze. Nie zrywam się już nerwowo z łóżka 
z pierwszym sygnałem budzika, ale i nie 
sypiam do południa, kiedy tylko nadej-
dzie weekend. Nie przesiaduję godzinami 
przed komputerem niszcząc sobie plecy, 

Życie na biegunach
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Mieszaniec z… nazwy
Opowiem dzisiaj o roślinie noszącej bardzo 

dziwną, trudną do wymówienia i do zrozumienia 
polską nazwę. W takich wypadkach zawsze za-
stanawiam się - kto nadaje takie nazwy? Chodzi o 

szczwoligorz tatarski inaczej pochwiasty (Conioselinum tataricum) 
z rodziny selerowatych - dawniej baldaszkowatych - czyli Apiace-
ae (Umbeliferae). Nazwa zbliżona nieco do omawianej to szczwół, 
którego po staropolsku określano boległow. Być może dlatego, że 
szczwół plamisty (Conium maculatum), jest używany w medycynie 
ludowej jako środek przeciwbólowy i znieczulający. Conioselinum, 
to złożenie dwóch nazw rodzajowych, ponieważ jego liście przypo-
minają liście Conium, a owoce – owoce Selinum. Prawdę mówiąc 
Selinum nosi też dość dziwaczną polską nazwę - olszewik. 

Szczwoligorz tatarski to gatunek eurosyberyjski. Na naszym 
kontynencie rośnie we wschodniej i środkowo-wschodniej jego 
części, a izolowane placówki spotkać można w północnej Skandy-
nawii, w południowych Karpatach i we wschodnich Alpach.

Aby natknąć się na niego w Polsce trzeba mieć szczęście, a wła-
ściwie wiedzieć, gdzie szukać. Występuje bowiem tylko w dwóch 
grupach górskich. Pierwsza - to Tatry Zachodnie. Rośnie tam w 
Dolinie Chochołowskiej, w grupie skał zwanych Organami, w Do-
linie Długiej oraz na Polanie Tomanowej, dochodząc w niektórych 
miejscach po ok. 1400 m n.p.m. Drugim obszarem jego występowa-
nia są Pieniny. Tutaj odnotowano go na dwóch zaledwie miejscach: 
Małe Pieniny, na wschód od Wysokiej, na wysokości mniej więcej 
1000 m n.p.m. oraz w części centralnej Pienin, w przełomie Dunaj-
ca, u podnóża Facimiecha po polskiej stronie, a u stóp Golicy - po 
słowackiej. Pod koniec XIX w. podobno znalazł ten gatunek Eusta-
chy Wołoszczak (1835-1918) na skałach Rabsztyna w Małych Pie-
ninach. Podjęte tam w XXI w. intensywne poszukiwania nie dały 
rezultatów i stanowiska nie można było potwierdzić.

Szczwoligorz tatarski ma upodobanie do siedlisk chłodnych, 
częściowo ocienionych przez drzewa i krzewy. Chętnie sadowi się 
na upłazach (trawiaste spłaszczenie ściany skalnej o różnej szero-
kości i różnym stopniu nachylenia) oraz w szczelinach skalnych. 

W Pieninach także rośnie na 
miejscach zacienionych.

Jest to roślina dość okaza-
ła; może osiągać nawet półto-
ra metra wysokości. Jego naga 
łodyga jest u dołu czerwona-
wa. Zgodnie z jedną z pol-
skich nazw pochwy liściowe 
ma nieco rozdęte, zaś blaszki 
liściowe dekoracyjnie pierza-
ste. Kwiatostan tworzy kilka-
naście (do 20) baldaszków. Jak 
zazwyczaj u przedstawicieli 
rodziny selerowatych kwiaty 
nie imponują ani wielkością, 
ani wyrafinowanym kształtem 
i są raczej niepozorne. Rozwijają się od lipca do września. Owoce 
to żeberkowane rozłupki. Szczęśliwie osobniki tatrzańskie i pieniń-
skie, zarówno te z Małych Pienin, jak i Centralnych,  kwitną i owo-
cują. Obserwowano również młode roślinki, rozwinięte z siewek, 
aczkolwiek nie brakowało wielu osobników płonnych. 

Roślina nie jest specjalnie efektowna, toteż nie kusi, aby ją ze-
brać, np. do bukietu. Poza tym rośnie w raczej mało atrakcyjnych 
miejscach, gdzie turyści na ogół nie zaglądają. Mimo to gatunek 
jest w Polsce zagrożony wyginięciem. Na polską „czerwoną listę” 
wpisany jako zagrożony (EN), a w „czerwonych księgach” (ogól-
nopolskiej 2014 oraz karpackiej 2008) oznaczono go literami VU, 
czyli narażony na wyginięcie. Dlaczego? Zagrożenie wynika z fak-
tu niewielkiej liczby stanowisk tej rośliny, dlatego nawet nieznacz-
ne zmiany siedliskowe mogą przyczynić się do ich zagłady. Pewną 
pociechą jest fakt, że stanowiska szczwoligorza znajdują się w ob-
rębie parków narodowych (PPN i TPN). 

Szkoda, że gatunek tak rzadki i występujący na niewielkim ob-
szarze, nie został objęty ochroną prawną, ani całkowitą, ani nawet 
częściową! Może warto byłoby jednak włączyć szczoligorza tatar-
skiego do grona gatunków pod specjalnym nadzorem? W niektó-
rych krajach ościennych już wyginął albo jest krytycznie zagrożo-
ny. U nas – tak być nie musi. Niechże Polak będzie mądry przed 
szkodą!

Ludwik Frey

ale nadwyrężam zdrowo mięśnie ćwicząc 
podnieś, pogłaszcz, stój. Potrafię w cią-
gu dnia zmrużyć oko i nie myśleć przez 
chwilę, tylko obserwować i słuchać, wy-
tężać zmysły zupełenie jakbym była psem. 
Spaceruję w tempie spaceru psów i uczę 
się doceniać otaczający mnie świat. Kiedy 
pracuję z dziećmi podczas dogoterapii wi-
dzę, jak trudno im się czasem zatrzymać 
i przytulić z uważnością psa. Od jakiegoś 
czasu na każdej sesji uczymy się spokone-
go oddychania, świadomowego kontaktu 

ze sobą i z czworonogiem, który zawsze i 
wszędzie jest sobą „tu i teraz”, a jego ży-
ciem kieruje naturalny instynkt i niewy-
muszony tryb.

Kiedyś lato spędzałam w Grecji, w Tur-
cji we Włoszech dziś boso biegam po świe-
żo skoszonej tarwie, w którą wrosła już 
Akitki i Dejzi sierść. Kiedyś letnie wieczo-
ry spędzałam w modnych knajpkach dziś 
na swoim ganku, w namiocie tipi albo przy 
ognisku słuchając świerszczy, derkacza i 
spokojnego poszczekiwania psów. Kiedyś 

pędziałam przez stolicę na rowerzy my-
śląc, że wiem, co to wolność, bo przecież 
wplatała mi się we włosy niczym wiatr. 
Dziś wiem, że wolność smakuje inaczej i 
nie ma nic wspólnego z tym gdzie jestem 
i czy mogę wyjechać, uciec, spotkać się ze 
znajomymi, czy mam obowiązki i o któ-
rej mogę wstać. Dziś swobodę daje mi to 
kim jestem, co wybieram, czego pragnę, co 
mam w myślach i w sercu, co i kto nadaje 
mój rytm.

Kasia Kolodziejska
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Galeria „Grajcarka”
Anna Malinowska TPSP

Lipcowa wystawa 
w Małej Galerii Eglander Caffe

Irena Aksamit wieloletnia członkini To-
warzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych, malar-

ka kwiatów i pejzaży górskich, od wielu lat związana  jest ze 
Szczawnicą. Tu tworzy w domowym zaciszu, gdyż jak sama mówi 
o swojej twórczości „dzień bez obrazu to dzień stracony”. Stąd 
tak duża ilość różnorodnych prac malarskich. Za tą aktywność 
artystyczną i długoletnie członkostwo w szeregach twórców w 
ubiegłym roku została uhonorowana tytułem honorowego członka 
TPSP. Na lipcowej wystawie, którą można było oglądać w Małej 
Galerii Eglander Caffe zaprezentowała prace będące dorobkiem 
ostatnich lat.

Były to prace wykonane w technice grafiki, malarstwa na 
szkle, malarstwa akrylowego oraz szkice wykonane tuszem. Te-
matem były bliskie artystce kwiaty, pejzaże i portrety.

Wobec różnorodnych przeciwności losu, które ostatnio dotyka-
ją nas, takich jak pandemia covid - 19, ograniczenia związane z 
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, nałożyła się dotkliwa nie-
dyspozycja artystki związana z uszkodzeniem ręki. Wobec tych 
trudności niemożliwy był wernisaż z udziałem artystki, a grono 
przyjaciół TPSP na spotkaniu, które odbyło się 22 lipca br., w cie-
płych słowach  życzyło autorce wystawy szybkiego powrotu do 
zdrowia i dalszej aktywności artystycznej. W miarę upływu czasu 
takie życzenia i pamięć o wszystkich tworzących w naszym od-
dziale TPSP jest szczególnie cenna w tworzeniu  atmosfery sprzy-
jającej aktywności twórczej i staje się źródłem wielu trwałych 
przyjaźni. Mamy nadzieję, że te chwilowe problemy zdrowotne 
nie uczynią uszczerbku w dziele tworzenia i szybko przeminą, 
czego serdecznie życzymy szanownej artystce.


