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Barokowe Eksploracje 2020
W związku z obostrzeniami sa-

nitarnymi tzw. czerwonej strefy w 
powiecie nowotarskim, trzy wyda-
rzenia Barokowych Eksploracji zo-

stały w trybie pilnym przeniesione ze Szczawnicy do Warsza-
wy, Chrzanowa i Bielska - Białej.

Koncert pt.: Włoskie Kantaty „Amore e odio” odbył się 27 
sierpnia br. w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Publiczność dopi-
sała, a wśród słuchaczy znaleźli się m.in.  organizatorzy życia mu-
zycznego i festiwali warszawskich. Wykonawczyniami koncertu 
były artystki od lat związane ze środowiskiem muzyki barokowej 
i ośrodkami akademickimi w Warszawie, organizatorki Festiwalu 
Oper Barokowych Dramma per musica:  Anna Radziejewska – 
mezzosopran oraz Lilianna Stawarz-klawesyn, towarzyszyła im 
wiolonczelistka - Anna Cierpisz. Artystki zaprezentowały wy-
magające technicznie i interpretacyjnie, pochodzące z początku 
XVIII w. kantaty świeckie Vivaldiego, Porpory oraz Haendla a 
także wiolonczelową sonatę Antonio Vivaldiego. Koncert poprze-
dziło wprowadzenie Agnieszki Żarskiej - dyrektor artystycznej 
Festiwalu Barokowe Eksploracje, która podziękowała Marii Jusz-
czyk, dyrektor Promu Kultury za pomoc w organizacji koncertu, a 
także zaprezentowała tłumaczenie obszernych fragmentów libret-
ta prezentowanych kantat.

Kolejny koncert Festiwalu Barokowe Eksploracje odbył się 
2 września w Chrzanowie, w Kościele św. Mikołaja. Próby do 
koncertu miały miejsce  w użyczonym przez Rodzinę Państwa 
Mańkowskich Dworku Gościnnym w Szczawnicy, a dzięki życz-
liwości i zaangażowaniu przyjaciół Szczawnickiego Chóru Ka-
meralnego z Chrzanowa - Państwu Pstruchom oraz proboszczowi 
tamtejszej parafii Ks. Romanowi Sławeńskiemu możliwe było 
sprawne zorganizowanie,  w trybie ekspresowym  międzynarodo-
wego wydarzenia z udziałem ponad 30 artystów. Zespół Baroque 
Collegium 1685 - chór i orkiestra oraz zaproszeni soliści: Joan-
na Radziszewska, Helena Poczykowska, Tomas Lajtkep, Michał 
Dembiński, pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej zaprezentowali  trzy 
znakomite  Kantaty Jana Sebastiana Bacha BWV 1,182,10. Kon-
cert został przyjęty entuzjastycznie, wykonawcy otrzymali owacje 
na stojąco.

Od 23 – 29 września trwały w Szczawnicy Barokowe Wokal-
ne Kursy Mistrzowskie, prowadzone przez dwóch znakomitych 

śpiewaków oraz wykładowców: Olgę Pasiecznik (sopran) i Petera 
Kooij’a (bas). Zakończyły się transmitowanym na żywo z Dwor-
ku Gościnnego w Szczawnicy koncertem uczestników. W reper-
tuarze utworów J.S. Bacha wystąpili wykonawcy z klasy Petera 
Kooij’a:

Ewelina Sławska – sopran, Marta Schnura – mezzosopran, He-
lena Poczykowska – alt, Łukasz Dziuba – bas. W repertuarze dzieł 
G.F. Haendla wykonawcy z klasy Olgi Pasiecznik:

Artur Plinta – kontratenor, Anna Zawisza – sopran, Nataliia 
Kukhar – mezzosopran, Karolina Michniak – sopran, Jadwiga 
Kirschanek – sopran.

Śpiewakom towarzyszyła orkiestra Baroque Collegium 1685 
pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej.

Organizatorem Barokowych Wokalnych Kursów Mistrzow-
skich było Stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny. Wy-
darzenie zostało dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 

Realizatorem transmisji było Ars Sonora Studio.
Stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny wyraża swo-

je podziękowanie Rodzinie Państwa Mańkowskich – Pieniny 
SPA Resort za udostępnienie sali konferencyjnej hotelu „Na-
wigator” oraz foyer Dworku Gościnnego w Szczawnicy na za-
jęcia indywidualne oraz próby i koncert w ramach II edycji 
Barokowych Wokalnych Kursów Mistrzowskich.

I wreszcie na finał Barokowych Eksploracji 2020 w wielkim 
stylu zabrzmiała genialna  muzyka Haendla, Telemanna i Delalan-
de’a, w mistrzowskiej interpretacji Olgi Pasiecznik, Petera Kooija, 

Piotra Olecha oraz Chóru i Orkiestry Baroque 
Collegium 1685 pod dyrekcją Agnieszki Żar-
skiej.

Koncert przeniesiony ze Szczawnicy, odbył 
się 29.09.2020r w kościele Zbawiciela w Bielsku 
- Białej.

Organizatorem Festiwalu Barokowe Eks-
ploracje jest stowarzyszenie Szczawnicki Chór 
Kameralny oraz Musica Florea, współorgani-
zatorem: Pieniny SPA Resort i Fundacja An-
drzeja Mańkowskiego. Festiwal dofinansowany 
ze środku Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizo-
wanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Wsparcia 
udzieliło również Ministerstwo Kultury Repu-
bliki Czeskiej oraz Pieniński Bank Spółdzielczy. 
Współpraca promocyjna - Palenica. Grupa Pol-
skie Koleje Linowe S.A.

Tekst: SCK
Fot. Jakub Garbacz i Hieronim Makita
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Andrzej Dziedzina Wiwer

5 września w całej Polsce, już po raz 
dziewiąty odbywało się Narodowe Czyta-
nie, akcja zainicjowana przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę i jego małżonkę – Aga-
tę Kornhauser – Dudę. W tym roku lekturą 
czytaną na głos stał się dramat Juliusza Sło-
wackiego „Balladyna”. W Szczawnicy akcję 
zorganizowali: Miasto i Gmina Szczawni-

ca, Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury. 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem Covid – 19 
organizatorzy zadecydowali o przeniesieniu wydarzenia do Internetu, a 
samo czytanie zostało wcześniej zarejestrowane kamerą. W tym roku w 
nagraniach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  im. H. Sien-
kiewicza przygotowani przez nauczycielkę Joannę Moskalik, Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Ks. prof. J. Tischnera, pod kierownictwem nauczycielki 
Katarzyny Ciesielki oraz uczestnicy Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w te-
gorocznej, nietypowej edycji, a także tym, którzy pomogli w dokonaniu 
nagrań, w tym: Dyrektor Muzeum Zespołu Zamkowego Niedzicy Ewa 
Jaworska – Mazur, Dyrektor Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej – 
Szczawnicy Barbarze A. Węglarz i Państwu Halinie i Józefowi Stopkom 
za udostępnienie pomieszczeń i scenerii oraz Albertowi Ignatowskiemu za 
sprawną rejestrację i montaż wydarzenia.

Nagranie, dzięki plenerom, elementom stroju i rekwizytom, nawiązują-
ce do realiów góralsko – pienińskich oraz dzięki pełnemu ekspresji zaan-
gażowaniu czytających, przejdzie do historii ważnych wydarzeń 2020 roku 
w Szczawnicy.

 Poniżej wspomnienie Narodowego Czytania 2020 w słowach uczest-
niczki PUTW.

A.L.

Narodowe czytanie to okazja powrotu do szkolnych lektur

Dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku  narodowe czytanie 
Balladyny, dramatu Juliusza Słowackiego, to okazja do powrotu do minio-
nych szkolnych lat, kiedy obowiązek czytania lektur niektórych zachwy-
cał, a niektórych przytłaczał i zniechęcał. Jako studenci UTW odkrywamy, 
że  obcowanie z wielką literaturą to rzeczywista przyjemność. Przyjem-
ność spotkania z klasyką gatunku, z gronem odtwórców ról, z kolegami 
spragnionymi dawnej ,,studenckiej” aktywności. Inicjatorem tego pomy-
słu była Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy. 
Ochoczo przystąpiliśmy do prób, w czasie których sprawdzeni wykonawcy 
poszukiwali najlepszych form interpretacji, modulacji głosu i intonacji. W 
gościnnej posesji prezes UTW, Zofii Krępy, kolejne próby to były spotka-
nia uczestników, którzy na moment stawali się postaciami nie z tego świa-
ta, wkraczali w świat ludzkich namiętności, w którym prawdziwe emocje 
potrafiły dokonać swoistej katharsis i oczyścić człowieka ze skrywanych 
emocji. Dla większości była to okazja do sprawdzenia własnej czytelniczej 
dyspozycji.

W udziale przypadł nam akt II i V dramatu. Najważniejsze postaci utwo-
ru to Balladyna , której roli podjęła się Maria Drobot, Alinę przedstawiła 
Anna Malinowska, wdowę odczytała Maria Malinowska. Role męskie od-
czytali, Zofia Krępa – Kanclerz, Józef Porowski- Kostryn, Krzysztof Czaja 
– Kirkor, Filon- Małgorzata Porowska, Janina Gawlik- rola pana i pazia, 

Barbara Waruś- le-
karz, Kazimiera 
Ciesielka-Wawel , 
Władysław Gawlik- 
żołnierz i Jan Mali-
nowski- strażnik.

Akt II dramatu 
nie wymagał spe-
cjalnych plenero-
wych poszukiwań. 
To była wycieczka 
na Czarną Wodę, 
gdzie szukaliśmy jak 
bohaterki dramatu, 

 -  PO CICHU -

Rydykoł s ie  baca
Z grónia do grónika
Jaze przerydykoł
Siwego kónika

Teros kónia nimo
Ani  na wybiorki
Chodzi  se na nogaw
Zdziyrajónc kiyrpiołki

Co tys  bedzie robi ł
Jak z imne dni  przyjdó
A tu mu z kiyrpiołek
Wsytkie palce wyjdó

Zacnó mu jeś  wołać
Wsyćkie wros pospołu
A tu baca goły
Niby do rosołu

Bo jak przerydykoł
Siwego kónika
Totys dzis ioj  n imo
Nawet ni  concika

Za to baba w doma
Ino gowe susy
Ze je  dziod bo nimo
Ni conta przy dusy

Siedzi  naski  baca
I  jano po c ichu
Za to rydykonie
Łodgrozo s ie l ichu

czerwonych malin w leśnych ostępach. O to nie było trud-
no. Część zdjęć zrobiono przy opuszczonej chacie Stop-
ków, dobrze zachowanym obiekcie dawnej architektury i 
w siedzibie Pienińskiego Muzeum.

Natomiast akt V to była wycieczka plenerowa do zam-
ku w Niedzicy, gdzie dzięki uprzejmości pani dyrektor 
Ewy Jaworskiej Mazur zdołaliśmy zadbać o realia sceny, 
czyli zdjęcia były kręcone w prawdziwym zamku. Zgod-
nie z reżyserską inspiracja nie zabrakło w scenerii drama-
tu akcentów pienińskich, które widoczne były w strojach, 
dekoracjach i obiektach.

Dziękujemy organizatorom za te chwile spędzone z 
wielkim Słowackim, bo jak pamiętamy z Gombrowicza  
.,,.Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? 
…. Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był!”

Anna Malinowska

Poezja sp
od kape

lusza
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W ramach realizacji projektu „Wsparcie działalności MŚP z 
branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Ma-

łopolski jako turystycznej marki gospodarczej” z Fundacją Roz-
woju Regionów jako liderem projektu oraz  Stowarzyszeniem 
Gmin Uzdrowiskowych RP powstała nowa strona internetowa 
tumalopolska.pl. Na stronie znajdują się informacje o gminach, 
które przystąpiły do projektu. Takie informacje to między innymi 
atrakcje lokalne, dostęp do mapy, kamer, aktualności i wydarzeń.

KAJAKI NA DUNAJCU
W sobotę 19.09. na naturalnym torze kajakowym na Dunajcu 

odbyły się 60. Międzynarodowe Regaty Slalomowe Memoriał 
Anny i Artura Wernerów oraz  Puchar Polski zawody Weteranów 
im. Wojciecha Piecyka.

W tegorocznych zawodach kajakowych zmierzyli się zawodni-
cy z dziewięciu klubów sportowych: KS „Start” Nowy Sącz, AZ-
S-AWF Kraków, KS PIENINY Szczawnica, UKS „Spływ” Sro-
mowce Wyżne, LKK Drzewica, SKS Sokolica Krościenko, KKK 
Kraków, LUKS Kwisa Leśna oraz AZS/SMS Kraków.

Triumfatorzy zajmujący od I do III miejsca otrzymali meda-
le oraz nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali dodatkowo okolicznościowe statuetki. 
Nagrody wręczali przedstawiciele KS Pieniny, gospodarze dzi-
siejszych zawodów. Ponadto, po rozdaniu nagród nastąpiło loso-
wanie upominków dla wszystkich uczestników kajakowych zma-
gań. Wylosowani szczęśliwcy nie kryli zadowolenia.

W drużynowej punktacji najlepsze wyniki osiągnęli kajakarze 
z KS „Start” Nowy Sącz, drugie miejsce zajął Klub Sportowy Pie-
niny, natomiast trzecie miejsce wywalczyła grupa LUKS Kwisa 
Leśna.

Najmłodszą uczestniczką zawodów, bo zaledwie pięcioletnią, 
została Nina Cięciwa z SKS „Sokolica” natomiast najmłodszym 
zawodnikiem był również pięciolatek, Franciszek Szczepaniak, 
także wychowanek SKS-u „Sokolica”.

Zawody stały się również doskonałą okazją do uhonorowania 
zawodników szczawnickiego Klubu Sportowego PIENINY, któ-
rzy osiągają wysokie wyniki w Klasyfikacji Generalnej Pucharu 
Polski. Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach: K1 mężczyzn 
m. II Krzysztof Majerczak, m. III Kacper Majerczak; C1 męż-
czyzn m. I Konrad Szymanek, kobiet m. III Martyna Bednarczyk 
oraz C2 mix m. I Konrad Szymanek i Martyna Bednarczyk.

Całość zawodów poprowadził Pan Józef Nieć – Prezes No-
wosądeckiego Okręgowego Związku Kajakowego, pod czujnym 
okiem głównego sędziego Pana Grzegorza Danka. 
Wyniki: 

C-1 Młodzicy : 
1. Krzysztof Książek - KKK Kraków 
2. Piotr Biernat - „Start” Nowy Sącz 
3. Igor Puczel – Kwisa Leśna 
 
K-1 Młodziczki: 
1. Hanna Danek - „Start” Nowy Sącz 
2. Zuzanna Piprek - „Start” Nowy Sącz
3. Karolina Bąkiewicz - LKK Drzewica 
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W słoneczną niedziele na naturalnym torze kajakowym na Dunajcu miał miejsce drugi dzień kajakowych zmagań. To właśnie 20 
września br., odbył się półfinał i finał 9. Mistrzostw Polski Młodzików im. Antoniego Kurcza w slalomie kajakowym.

Startujący w zawodach kajakarze mieli do pokonania trasę slalomu z rozstawionymi 20 bramkami.
Na zakończenie finalistów uhonorowano medalami od I do III miejsca przy Polskim Hymnie Narodowym. Medale wręczali: Bur-

mistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Prezes KS Pieniny oraz trenerzy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Laureaci pierwszych 
miejsc otrzymali również rzeczowe upominki.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica pogratulował i podziękował za udział wszystkim uczestnikom rywalizacji, jednocześnie 
zapraszając w czerwcu 2021 r. na 90-lecie istnienia Klubu Sportowego Pieniny.

Zawody komentował i prowadził Pan Józef Nieć – Prezes Nowosądeckiego Okręgowego Związku Kajakowego, a ich organizatorami 
byli szczawnicki Klub Sportowy PIENINY, Miasto i Gmina Szczawnica oraz Polski Związek Kajakowy.

Wyniki:
C-1 Młodziczki
Julia Kirkowska – Kwisa Leśna
Hanna Danek - Strat Nowy Sącz
Zuzanna Piprek - Strat Nowy Sącz
C-1 Młodzicy 
Krzysztof Książek – KKK Kraków
Igor Puczel – Kwisa Leśna
Piotr Biernat – Strat Nowy Sącz
K-1 Młodziczki
Hanna Danek -  Strat Nowy Sącz
Zuzanna Piprek - Strat Nowy Sącz
Karolina Bąkiewicz – LKK Drzewica
K-1 Młodzicy
Hubert Mazurek – KKK Kraków
Krzysztof Książek – KKK Kraków
Dawid Baster - KKK Kraków
C-2 Mix Młodzicy
Hanna Danek / Gabriel Leśniak - Strat Nowy Sącz
Zuzanna Piprek / Marcel Leśniak - Strat Nowy Sącz
Julia Kirkowska / Oliwier Cieślak – Kwisa Leśna

Pomiar czasu wykonali Państwo Zbigniew i Olga Leśniak. 
Sędzią głównym był Pan Grzegorz Danek.

K-1 Młodzicy: 
1.  Krzysztof Książek - KKK Kraków
2. Hubert Mazurek - KKK Kraków
3. Dawid Baster - KKK Kraków 

C-1 Młodziczki: 
1. Julia Kirkowska - LUKS Kwisa Leśna 
2. Hanna Danek – „Start” Nowy Sącz 
3. Zuzanna Piprek - „Start” Nowy Sącz

C-1 Mężczyźni Open: 
1. Konrad Szymanek – KS Pieniny Szczawnica
2. Michał Wiercioch – AZS-AWF Kraków
3. Szymon Nowobilski – Start Nowy Sącz

K-1 Kobiet Open : 
1. Julia Jeleńska - „Start” Nowy Sącz
2. Dominika Danek - „Start” Nowy Sącz 
3. Julia Dziadosz - „Start” Nowy Sącz

K-1 Mężczyzn Open: 
1. Jakub Brzeziński – AZS-AWF Kraków 
2. Kacper Majerczak - KS Pieniny Szczawnica 
3. Mikołaj Mastalski - KS Pieniny Szczawnica

C-1 Kobiety Open: 
1. Alicja Bulera- AZS-AWF Kraków 
2. Katarzyna Liber - „Start” Nowy Sącz 
3. Martyna Bednarczyk - KS Pieniny Szczawnica

C-2 Młodzicy MIX: 
1.  Oliwer Cieślak/Julia Kirkowska 

-LUKS Kwisa Leśna
2. Hanna Danek/Gabriel Leśniak 

-”Start” Nowy Sącz 
3. Zuzanna Piprek/ Marcel Leśniak 

- „Start” Nowy Sącz
Zawody Weteranów Memoriał 

Wojciecha Piecyka
Wyniki:

K-1 M 35-45 Weterani
Piotr Medoń
Leszek Bieryt
Andrzej Hurkała

K-1 M 46-60 Weterani 
1. Kuba Bogdan 
2. Bogusław Bryniak
3. Bartłomiej Danek

K-1 M 61+ Weterani
1. Henryk Węglarz
2. Marian Jarosz 
3. Wiesław Waruś

C - 1 M 35–50 Weterani
1.Jarosław Miczek
2. Dariusz Wrzosek 

3. Marek Kowalczyk

C - 1 M 51+ Weterani
1 Bogdan Stuba 
2. Krzysztof Buchowicz 
3 Wojciech Sekuła

K - 1 K Weterani:
Patrycja Pawlik
Agnieszka Berg Miller 
Janina Kin
 
C - 2 M Weterani:
Dariusz Wrzosek i Bartłomiej Kruczek
Krzysztof Nosal i Marek Kowalczyk
Grzegorz Kaczmar i Łukasz Piórkowski

Sponsorami nagród byli:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, Polski 
Związek Kajakowy, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Firma FAKRO, Wojtek i Renata 
Majerczak właściciele Bar Groń, Fundacja 
Dzieci Pienin, Duo-Trawel Biuro Szczaw-
nica Trzy Korony, Firma Koral, Piwni-
czanka, Polskie Towarzystwo Flisaków 
Pienińskich, Firma Rivent, Miejski Ośro-
dek Kultury w Szczawnicy, Nowosądecki 
Okręgowy Związek Kajakowy. 
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Walka o czyste powietrze w Małopolsce trwa od wielu lat. Pio-
niersko wdrażane działania, jak całkowity zakaz używania wę-
gla i drewna w Krakowie, jednych cieszą, dla innych są powodem 
do krytyki. I jedni, i drudzy oddychają tym samym powietrzem, 
o którego ochronę walczą wspólnie samorządy Małopolski.

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony po-
wietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny 
krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Jaka będzie jakość powietrza w Małopolsce w najbliższych latach?
Głównym zadaniem Programu jest poprawa jakości powietrza 

w jak najkrótszym czasie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Spra-
wiedliwości UE, wydanym ze względu na przekroczenia norm 
jakości powietrza w Polsce, działania te muszą być adekwatne do 
poziomu zanieczyszczeń i mają jak najszybciej doprowadzić do 
osiągnięcia poziomów dopuszczalnych. Ilość szkodliwych sub-
stancji w powietrzu w dalszym ciągu przekracza dopuszczalne po-
ziomy na terenie całego województwa. Następuje jednak widoczna 
poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce, szczególnie 
w okresie grzewczym od października do marca. Średnie stęże-
nie pyłu PM10 pomiędzy sezonem zimowym 2014-2015, a ostat-
nim sezonem 2019-2020, spadło w Małopolsce o 30%, natomiast 
w Krakowie aż o 45%.

Wynika to z faktu, że od 2013 roku w województwie wymie-
niono 43,6 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. 
Ponad 22 tys. z nich znajdowało się w samym Krakowie.

Zgodnie z założeniem Programu ochrony powietrza, już w 
2023 roku zostanie spełniona norma zawartości pyłów w atmos-
ferze. Natomiast w 2026 tak ograniczy się emisja rakotwórczego 
benzo(a)pirenu, iż jego zawartość we wdychanym przez Małopo-
lan powietrzu będzie spełniała docelową normę.

Wsparcie finansowe jest podstawą realizacji Programu
Aby jednak zrealizowano założenia POP, należy podjąć sze-

reg nowych działań, które wymagają większego zaangażowania 
samorządów w pomoc mieszkańcom. M.in. w skorzystaniu z do-
finansowań do wymiany źródeł ogrzewania, termomoderniza-
cji budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do 
portfeli mieszkańców Małopolski mogą trafić pieniądze nie tylko 
z programów, takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd, czy STOP 
SMOG. Również ulgi termomodernizacyjnej i programów gmin-
nych. Dodatkowo przewiduje się, że powstaną programy osłonowe 
dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Rekomendowano 
m.in. przeznaczenie od 2021 roku co najmniej 1% dochodów wła-
snych gmin na działania związane z ochroną powietrza. Część tej 
sumy ma być przeznaczona właśnie na programy osłonowe.

W każdej gminie ma funkcjonować ekodoradca, który będzie 
pomagał mieszkańcom w dotarciu do potrzebnych informacji. 
Udzieli także wsparcia w skorzystaniu z dostępnych środków fi-
nansowych. Ważne jest jednak, aby ekodoradca wiedział, do kogo 
ma dotrzeć z informacjami. Dlatego też jednym z priorytetowych 
działań gmin jest zbudowanie pełnej inwentaryzacji urządzeń 
grzewczych. Wiąże się to również z planowanymi działaniami 
rządu w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek zgłoszenia posiada-
nego źródła ciepła i energii elektrycznej. Konieczne jest również 
wsparcie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powie-
trze poprzez utworzenie Punktów Obsługi tego programu we 
wszystkich gminach Małopolski.

Zakazy spalania paliw? NIE!
Działania w Programie ochrony powietrza nie obejmują za-

kazu stosowania paliw stałych na terenie Małopolski. Na mocy 

obowiązujących uchwał antysmogowych możliwe będzie spalanie 
węgla i drewna w całym regionie poza Krakowem. Będzie ist-
niała możliwość instalacji i eksploatacji kotłów oraz kominków 
i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel, drewno i biomasę na zasa-
dach określonych w uchwale antysmogowej, a więc spełniających 
wymagania Ekoprojektu. Rolnicy i ogrodnicy w dalszym ciągu 
będą mogli wykorzystywać węgiel i drewno do ogrzewania tuneli 
i szklarni, ale lepsze jakościowo urządzenia spowodują, że spalą 
mniej paliwa, a powietrze będzie znacznie czystsze.

Właściciele kominków nie muszą się obawiać, że nie będą mo-
gli z nich korzystać, chyba że wystąpią alarmy smogowe I, II i III 
stopnia. Wówczas wyłączeniu podlegać będą wszystkie rekreacyj-
ne źródła spalania paliw, czyli właśnie kominki. Być może nie 
powodują one znacznej emisji, ale ważnym jest, aby w te dni ogra-
niczyć emisję ze wszystkich zbędnych źródeł emisji na obszarze, 
gdzie jakość powietrza się pogorszyła. Plan działań krótkotermi-
nowych przewiduje również ograniczenie innych prac, które mogą 
powodować dalsze pogorszenie jakości powietrza, jak: stosowanie 
dmuchaw do liści, prace budowlane związane z emisją pyłów czy 
emisje z zakładów przemysłowych.

Biorąc pod uwagę ochronę klimatu, większe znaczenie zyska 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które będą pro-
mowane poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania, a także 
wykorzystania „zielonej energii” w budynkach użyteczności pu-
blicznej.

W ramach Programu samorządy zobowiązano do prowadzenia 
kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony powietrza w ciągu 12 godzin od zgłoszenia wykroczenia. 
Wzorem jest tu ekointerwencja, czyli innowacyjna aplikacja wdro-
żona ponad rok temu w Małopolsce. Gminni włodarze będą mu-
sieli zaplanować także kontrole systemowe – ich ilość jest zależna 
od liczby mieszkańców w gminie. Zgodnie z Programem kontrole 
będą prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury kontroli pa-
lenisk. Gminy są zobowiązane opracować je do 30 września 2021 
roku.

Czysty transport w Krakowie
Ochrona powietrza to nie tylko wymiana kotłów i pieców, 

ale również dbałość o zrównoważony transport w miastach. W 
Krakowie, gdzie wpływ transportu na jakość powietrza jest naj-
większy, zaplanowano wdrożenie strefy czystego transportu od 
2026 roku. W momencie powstania strefy posiadacz 12-letniego 
samochodu z silnikiem Diesla lub 20-letniego pojazdu z silnikiem 
benzynowym nie będzie mógł wjechać do wyznaczonego rejonu 
miasta. Jednak do tego czasu muszą zostać wprowadzone przepisy 
krajowe, które umożliwią tworzenie takich stref.

Mieszkańcy Małopolski zyskają:
Czystsze powietrze
Wsparcie finansowe w wymianie starych źródeł ciepła
Profesjonalne doradztwo w gminach dzięki ekodoradcom
Ułatwiony dostęp do programów finansowych
Szeroki dostęp do edukacji ekologicznej
Dostęp do informacji o zanieczyszczeniach z zakładów prze-

mysłowych
Bieżący dostęp do informacji o jakości powietrza

Wsparcie dla mieszkańców
Obecnie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica realizowane 

są dwa projekty współfinansowane z UE:

I. Projekt  pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Mia-
sta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” spełniającego kryteria 
wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”

Sejmik województwa małopolskiego przyjął nowy 
Program ochrony powietrza!
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dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji. 

( paliwa stałe) – SPR. 
II. Projekt  pn:. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe” speł-
niającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie po-
ziomu niskiej emisji – SPR. Biomasa i paliwa gazowe. 

NIE CZEKAJ ZGŁOŚ 
SIĘ – WYMIEŃ PIEC!
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 

ul. Szalaya 103 pokój 110 tel. 182622203 w 35
Istnieje możliwość wymiany na piec 

V klasy spełniających wymagania Ekoprojektu

11 września br., w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
gościł dziewiętnastoletni Szymek Wasielak z Gronko-
wa. Chłopak mimo swojej niepełnosprawności ma ory-

ginalną pasję, którą jest fotografowanie spotkań z burmistrzami, 
wójtami, prezydentami miast, posłami. Szymek ma też zdjęcie z 
prezydentem RP Andrzejem Dudą. W piękny piątkowy dzień po-
stanowił odwiedzić razem ze swoim tatą Burmistrza Szczawnicy 
- Pana Grzegorza Niezgodę.

Szymkowi i jego rodzinie życzymy wytrwałości, siły i kon-
sekwencji w pokonywaniu przeciwności losu.

Uchwały podjęte podczas XXIV zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy w dniu 7 września 2020 roku:

Nr XXIV/166/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2020/2021, 

Nr XXIV/167/2020 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXIV/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXIV/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

Nr XXIV/170/2020 w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 4820,

Nr XXIV/171/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „ZASKALSKIE 4”, przyjętego 
Uchwałą Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 
marca 2018r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 kwietnia 2018r. 
poz. 3306), 

Nr XXIV/172/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie try-
bu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

Nr XXIV/173/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2020,

Nr XXIV/174/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica,

Nr XXIV/175/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 17 
maja 2020 roku, 

Nr XXIV/176/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 21 
maja 2020 roku, 

Nr XXIV/177/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 1 
czerwca 2020 roku,

Nr XXIV/178/2020 w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 8 
czerwca 2020 roku,

Nr XXIV/179/2020 w sprawie przekazania skarg do rozpatrze-
nia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 

Nr XXIV/180/2020 w sprawie przekazania skargi do rozpatrze-
nia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Dyżur przedstawiciela PGNiG 
odbędzie się 27.10.2020r.

w budynku remizy OSP Szczawnica 
przy ul. Szalaya 84

w godzinach od 8:00 do 11:00.
ZAPRASZAMY !
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Znak: NPOŚ.6845.1.2020

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II 
przetarg ustny nieograniczony na najem na okres  3 
lat  nieruchomości stanowiącej część działki ewid. 
zmod. nr 1151/2 o powierzchni  0.0460 ha położonej 
w Szczawnicy przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
przedmiotowej nieruchomości wynosi 12 000,00 zł +  
Vat.

Wadium wynosi  2 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2020 

r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszcze-
nie wadium , które należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta Szczawnica PKO Bank Polski SA z siedziba 
34-460 Szczawnica ul. Park Dolny 17  Nr   54  1020  
2892  0000  5802  0646  9961  do  dnia  26 paździer-
nika 2020 r.  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby 
środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy 
Szczawnica najpóźniej w dniu  26 października 2020 r.  

Brak środków na podanym powyżej koncie w 
ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie 
wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  oka-
zanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z 

rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz 
właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te 
podmioty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy 
pisemnej / notarialnej /

oświadczenia, iż oferent nie zalega z płatnościami 
na rzecz Gminy Szczawnica i nie pozostaje w sporze z 
Gminą Szczawnica

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która 
wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu 
najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez po-
zostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, 
zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu 
wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpie-
nia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i za-
sadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowa-
nia Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
207, tel.18 262-22-03 wew.29

Szczawnica,  01 października 2020 r.       
Znak: NPOŚ.6845.46.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony  
na dzierżawę na okres 3 lat  nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 
1220/49 o powierzchni  ok. 3000m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej /obok 
Dolnej Stacji Kolei Linowych Palenica/ z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gastronomicznej i handlowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości 
wynosi  150.000,00 zł + Vat.

Wadium wynosi  30 000,00 zł
W okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. oraz od 15.12.2021r. do 28.02.2022 r. 

oraz od 15.12.2022 r. do 28.02.2023 r. a także od 15.12.2023 r. do 31.12.2023 r. w miej-
scu wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica /w części zachodniej działki/ 
Miasto i Gmina Szczawnica zastrzega sobie prawo lokalizacji namiotu, w którym od-
bywać się będą imprezy kulturalne organizowane przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Podmiot który wygra przetarg obowiązany będzie do zawarcia umowy z Zakładem 
Energetycznym Rejon Nowy Targ na dostawę energii elektrycznej, zasilającej przed-
miot dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu i nie 

zgłasza żadnych zastrzeżeń, w tym wyraża zgodę na lokalizację namiotu . 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , które należy 

wpłacić 
na konto Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczaw-

nica ul. 
Park Dolny 17  nr  54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia 30 października 

2020 r.  
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Pisemne oferty należy składać osobiście lub za przesłaniem w sekretariacie Urzędu 

Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę działki 1220/49” po-
kój Nr 10 /sekretariat / do dnia 02.11.2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Nieprawidłowe opisanie koperty zawierającej ofertę rodzi negatywne 
skutki dla oferenta. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby
Datę sporządzenia oferty
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je 

bez zastrzeżeń
Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy 
Sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu się w dniu 05.11.2020 r. o godzinie 11.00 w 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – siedziba Rady Miej-
skiej w Szczawnicy. Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę 
otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami 
oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. 
Ponadto Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 
weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej 
przetargu.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 
05.11.2020r.

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub prawna 
która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi najkorzyst-
niejszą ofertę finansową oraz przedstawi najatrakcyjniejszy sposób zagospodarowania 
wydzierżawianego terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na po-
czet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Pla-
nowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29.
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Tomasz Hamerski Radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
Wrześniowa sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się tak 

jak poprzednia, w trybie zdalnym, za pośrednictwem specjalnego 
programu. Udało się natomiast przeprowadzić stacjonarne posie-
dzenia poszczególnych komisji, w tym tych, których jestem człon-
kiem tj. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Zdrowia 
i Polityki Społecznej.

Na początku sesji dokonaliśmy zmian w budżecie na bieżący 
rok, a także w ślad za tym zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Nowotarskiego.

Kolejny punkt obrad dotyczył uchwały w sprawie delegowania 
dwóch radnych powiatowych w skład Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku. Obowiązek powołania takiej komisji wynika z ustawy 
o samorządzie powiatowym, a sama komisja jest organem pomoc-
niczym dla starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań dotyczących bezpie-
czeństwa obywateli i porządku publicznego. Na członków komisji 
wskazano radnych Jacka Króla z Zaskala i Jana Kuczkowicza z 
Jabłonki.

Podjęta została uchwała zmieniająca statut Podhalańskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. 
Zmiana dotyczy kwestii administracyjnych jednostki.

Kolejne punkty to uchwały dotyczące kontynuacji umów najmu 
lokali w budynku przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu. Rada 
Powiatu wyraziła zgodę zarówno dla kancelarii radcy prawnego, 
jak i biura poselskiego.

Następnie zajęliśmy się skargami złożonymi przez Panią Re-
natę Piżanowską-Zarytkiewicz, położną zwolnioną dyscyplinar-
nie ze szpitala. Skargi złożone na Starostę Nowotarskiego oraz na 
Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym 
Targu Rada Powiatu odrzuciła. Sprawa znajdzie swój finał w są-
dzie pracy.

Wcześniej, tj. 11 września br., Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Krakowie wydał wyrok oddalający skargę Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenie Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. prowa-
dzącego w Szczawnicy Aptekę „Dbam o Zdrowie” przy ul. Jana 
Wiktora 17, na uchwałę Rady Powiatu ustalającą rozkład pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotarskiego w 2020 
r. Przedmiotowa uchwała zobowiązuje apteki do pełnienia dyżu-
rów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, zapewniającym 
mieszkańcom i turystom całodobowy dostęp do usług świadczo-
nych przez apteki. W mojej, i zapewne nie tylko mojej opinii, dy-
żury aptek w Nowym Targu są dla mieszkańców Szczawnicy i 
Krościenka niewystarczające.

Dobiegły końca prace przy drodze powiatowej 1636K, na od-
cinku łączącym Szczawnicę z Krościenkiem nad Dunajcem, w ra-
mach projektu „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich 
Parków Narodowych – etap II”.  Wiem, że sporo emocji budzi 
mniejszy zakres przeprowadzonych prac na szczawnickim odcin-
ku wspomnianej drogi, w porównaniu do sąsiedniego Krościenka 
n/D. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Powiatowego Zarzą-
du Dróg Tomasza Moskalika wynika, że wedle pierwotnych zało-
żeń więcej środków miało być przeznaczone na prace po stronie 
Szczawnicy, jednakże z uwagi m. in. na konieczność dostosowa-
nia wstępnych założeń do realnych kosztów na etapie prowadzenia 
prac budowlanych, te wydatki zostały zredukowane. Liczę, że w 
najbliższym czasie uda się Powiatowi wespół z Miastem i Gminą 
zrealizować pierwotnie planowane działania i droga od mostu w 
Krościenku do Kotońki będzie wyglądała tak samo na całej dłu-
gości.

W związku z pandemią Covid-19 zachęcam Państwa do ko-
rzystania z możliwości składania wniosków do poszczególnych 
wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także Biuro 
Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu ter-
minu 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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Jak to z sosną na Sokolicy było… 
(Rozmowa z zastępcą dyrektora Pienińskiego Parku Narodo-

wego p. mgr Iwoną Wróbel i głównym specjalistą ds. udostęp-
niania PPN do badań naukowych panem mgr inż. Krzysztofem 
Karwowskim)

 - Dwa lata temu, dokładnie 6 września 2018 r., stała się rzecz 
straszna; symbol Pienin, sosna na Sokolicy, został drastycznie 
uszkodzony. Proszę przypomnieć, co się wtedy stało.

Krzysztof Karwowski: Na szczycie Sokolicy zasłabła turyst-
ka. Na ratunek przybyło Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we. Podczas akcji ratunkowej, z udziałem śmigłowca Tatrzańskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pęd powietrza wirnika 
dosłownie ukręcił górną gałąź sosny, która zawisła na wąskim 
fragmencie. Wezwaliśmy specjalistę z Babiogórskiego Parku Na-
rodowego, który u nas wykonuje różne prace na wysokościach. 
Pracownik wszedł na drzewo, ocenił stan zniszczeń i okazało się, 
że gałąź jest nie do uratowania. Także i dendrolodzy zajmujący się 
chirurgią drzew i uprawą bonsai stwierdzili, że pozostawienie zła-
manego pędu zagrażałoby drugiemu, znajdującemu się poniżej, 
więc trzeba go było uciąć. Decyzją dyrektora PPN gałąź została 
przetransportowana i zdeponowana do siedziby dyrekcji Parku. 
Natomiast rana na pniu sosny zabezpieczono środkiem grzybo-
bójczym.

Iwona Wróbel: Dodam, że akurat w tym czasie prowadziliśmy 
rozmowy ze specjalistami na temat uwiecznienia naszej słynnej 
sosny w technologii zdjęć sferycznych (360⁰), gdy otrzymaliśmy 
informację telefoniczną od jakiegoś turysty o tym, co się stało. 
Sprawy potoczyły się niezwykle szybko. Wieść natychmiast tra-
fiła do mediów, gdyż turyści, obecni wówczas na szczycie So-
kolicy, umieścili mnóstwo zdjęć w Internecie. Rozdzwoniły się 
telefony i musieliśmy odpowiadać na wiele pytań dziennikarzy, 
zanim jeszcze zdążyliśmy rozeznać się w pełni w rozmiarze stra-
ty. Na nieświadomych skutków akcji ratunkowej GOPR-owców i 
TOPR-owców wylała się nieprawdopodobna fala hejtu, choć oni 
sami, pochłonięci udzielaniem pomocy, nawet nie zauważyli, co 
się stało, a o wszystkim dowiedzieli się dopiero po akcji, od nas. 
Musieliśmy od razu tonować wszelkie emocje, bo wiadomo, strata 
ogromna. Nie wiedzieliśmy, że tyle osób przeżyje to jako osobistą 
stratę.

- Uszkodzenie kultowej sosny spowodowało niemal żałobę na-
rodową, ale Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego podjęła 
decyzję o zakonserwowaniu ukręconej gałęzi…

I.W.: Zapadła decyzja o próbie trwałego zakonserwowania i 
zabezpieczenia odłamanej gałęzi dla celów edukacyjnych i ekspo-
zycyjnych. Nie chcieliśmy zrezygnować z tak charakterystyczne-
go eksponatu, jakim miała się ona stać. Ze względu na czynności 
życiowe gałęzi, mieliśmy tylko miesiąc, by przeprowadzić bada-
nia, więc mieliśmy „pospolite ruszenie naukowców”, by zdążyć 
na czas.

K.K. Trzeba wspomnieć, że nie był to główny pęd korony so-
sny, tylko jeden z bocznych, który na skutek wiejących wiatrów był 
bardzo skręcony i osłabiony. Główny pęd zanikł już dawno temu, 
stąd powstała taka piękna forma naszej sosenki. Chcieliśmy go 
najpierw zbadać, bo ta tragedia stała się okazją do przeprowadze-
nia bardzo dokładnych oględzin stanu drzewa, o którym – dzięki 
badaniom z lat 90. XX w.  - wiedzieliśmy już, że może być bardzo 
wiekowe. Nasze pienińskie sosny, należące do górskiej populacji 
reliktowej, mają ponad 550 lat i są najstarszymi znanymi sosnami 
zwyczajnymi rosnącymi w Polsce! Gałąź została bardzo dokład-
nie zmierzona, sporządzono dokumentację fotograficzną odłama-
nego pędu, pobrano z niego poprzeczne wycinki, na podstawie 

średnicy których określono wiek gałęzi na 165-167 lat. Samo 
drzewo jest oczywiście znacznie starsze, ale dokładnego wieku tej 
konkretnej sosny nie znamy. Po informacjach medialnych, co się 
u nas z sosną stało, nastąpił szeroki odzew ośrodków naukowych 
– z Poznania, Krakowa i Kórnika, które zaoferowały nam swoją 
pomoc. Wybraliśmy dziesięcioosobowy zespół pod przewodnic-
twem dr hab. inż. Jana Bodziarczyka z Zakładu Bioróżnorodności 
Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członka Rady Na-
ukowej PPN. Zespół ten zajął się dendrochronologią, fitopatologią 
i właściwościami fizycznymi drewna, Śląski Ogród Botaniczny w 
Mikołowie – anatomią drewna, Instytut Dendrologii PAN w Kór-
niku – anatomią igieł, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu 
– morfologią igieł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – po-
rostami, oraz nasi pracownicy – grzybami, mszakami i porostami.

- Co wykazały badania naukowców?
K.K. Okazało się, że gałąź była chora i znacznie osłabiona 

przez to, że zaatakowały ją grzyby, powodujące zgniliznę drewna. 
Jednocześnie odkryto obecność innej grupy grzybów, które wy-
dzielały enzymy ograniczające rozwój grzybów gnilnych. Praw-
dopodobnie tylko dzięki tej drugiej grupie grzybów gałąź jesz-
cze żyła. Przy okazji wykonywania badań odkryto występowanie 
porostów, mszaków i nowy dla Pienin gatunek śluzowca – orga-
nizmu z pogranicza świata roślin i zwierząt. Badano także igły, 
przeprowadzając analizę porównawczą do igieł sosen reliktowych 
występujących w innych rejonach kraju. I okazało się, że nasza 
pienińska sosna jest bardziej zbliżona do sosen z borów dolnoślą-
skich niż z Gór Stołowych. Po analizie zebranych danych plano-
wane jest wydanie obszernej publikacji naukowej. 

- Uszkodzona gałąź trafiła na wystawę przyrodniczą w dyrekcji 
PPN w Krościenku nad Dunajcem. Jak wyglądała konserwacja 
samej gałęzi?

I.W. – Konserwacji gałęzi podjęło się dwóch artystów - kon-
serwatorów ze Stowarzyszenia Kulturalnego ARTES z Poznania. 
Nasączyli oni cały pęd specjalnym roztworem konserwującym 
tkanki roślinne. Po kilku tygodniach pęd zabezpieczono środkiem 
grzybo- i owadobójczym, a krótkopędy, czyli igły, wzmocniono 
lakierem i farbami w celu przywrócenia pierwotnych barw. Od 
tego roku gałąź jako eksponat jest prezentowany na naszej wysta-
wie, opatrzony zdjęciami i  komentarzem opowiadającym historię 
sosny  i całego zdarzenia.

- Nowy eksponat pojawił się na wystawie w tym roku, tuż przed 
ogłoszeniem lockdownu z powodu epidemii koronawirusa Co-
vid-19. Jak Pieniński Park Narodowy funkcjonował w tym trud-
nym okresie zamknięcia?

I.W. – Pojawienie się epidemii postawiło nas w nowej, niezna-
nej sytuacji. Doniesienia z całego świata były niepokojące, wszy-
scy zamarli, nikt nie wiedział co się będzie działo. Panika najbar-

fot. Alina Lelito
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dziej była widoczna na poziomie administracyjnym i objawiła się 
w fakcie pozamykania wszystkich i wszystkiego, żeby ograniczyć 
kontakty międzyludzkie. Wtedy takie działanie wydawało się ko-
nieczne. Ten początek był dla nas trudny, bo panował spory chaos 
organizacyjny. My, jako park narodowy, podlegamy pod Minister-
stwo Środowiska. Decyzje ogólnopolskie były więc potwierdzane 
i uzupełniane przez decyzje naszego ministerstwa. Zaczęły obo-
wiązywać przepisy covidowe i związane z nimi ograniczenia. Sy-
tuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. W pewnym momencie 
doszło do zamknięcia lasów, również we wszystkich parkach na-
rodowych, a w związku z tym i szlaków turystycznych biegnących 
przez nie. Zamykało się całkowicie pewne dziedziny gospodarki, 
opisywane kodami PKD. Parki narodowe podlegają pod kod PKD 
– „Muzea i Ogrody botaniczne”, więc i nas formalnie zamknię-
to razem z muzeami. W kwietniu wszystko zostało wstrzymane. 
Zamknięty był zamek Czorsztyn, wystawa w budynku dyrekcji 
PPN, zamknięte pawilony wystawowo-edukacyjne. Nie działał 
też spływ. A później, gdy udostępniono lasy, dostaliśmy wytycz-
ne, by teren parku otworzyć, chociaż zgodnie z PKD powinniśmy 
pozostać zamknięci tak jak muzea. Na szczęście dostawaliśmy 
zalecenia resortowe, jak mamy działać, ale sytuacja zmieniała się 
praktycznie z dnia na dzień. W tym czasie skupiliśmy się na orga-
nizacji pracy na zewnątrz, na monitorowaniu natury, na zabiegach 
związanych z ochroną przyrody, tj. na usuwaniu barszczu Sosnow-
skiego, rdestowca itp., zabezpieczeniu drzew przed jeleniami, po-
sadzeniu innych, koszeniu łąk, pracy w szkółce leśnej, remontach 
szlaków itd. Przyroda nie czeka. Mamy swoich pracowników, 
którzy zajmowali się tymi pracami w reżimie sanitarnym. Nikt 
właściwie, oprócz jednej osoby, nie pracował zdalnie. W maju, 
gdy powoli zaczęło się życie stabilizować, przyszła powódź, więc 
flisacy nie pływali tym razem ze względu na pogodę. W czerw-
cu właściwie ruszyło wszystko, ale przez cały maj i czerwiec nie 
było wycieczek szkolnych, których w tym czasie zwykle jest bar-
dzo dużo, bo szkoły pracowały zdalnie. To odbiło się bardzo na 
naszych finansach. Ponieważ nasz park jest licznie odwiedzany 
przez turystów, to dotacja budżetowa jest niska i nie pokrywa na-
wet połowy naszych potrzeb. Całą resztę opieramy na turystyce 
lub środkach projektowych, żeby zbilansować wydatki. Dotacja 
budżetowa nie pokrywa nawet pensji pracowników, nie mówiąc o 
wszystkich innych działaniach ochronnych, czy remontach które 
trzeba zlecić osobom z zewnątrz. Wprowadziliśmy więc poważ-
ne cięcia finansowe, żeby obniżyć koszty. Park nie wykona około 
30% kosztów zaplanowanych na rok bieżący. Między innymi nie 
odnowiliśmy wiosną części tablic, nie odmalowaliśmy znaków. 
Takie czynności muszą poczekać. Odłożyliśmy w czasie również 
wiele remontów budynków i budowli.

K.K. – Musieliśmy w związku z tym znacznie ograniczyć 
swoją działalność, a podjąć takie działania, które gwarantują, że 
przyroda nie ucierpi. Musieliśmy także dokonać redukcji na sta-
nowiskach robotników leśnych, żeby ograniczyć wydatki. Sami 
- pracownicy biurowi i merytoryczni - przejęliśmy część ich obo-
wiązków. Braliśmy więc udział w patrolach straży Parku, sprzą-
taniu przystani flisackiej, sprzątaniu szlaków, pracy w szkółce 
leśnej, w której zwykle pomagają nam też wolontariusze. Zwykle 
mamy ich ok. dwudziestu, w tym roku nie było ich w ogóle. 

- Na szczęście udało się w czerwcu odmrozić gospodarkę. Zo-
stały otwarte szlaki, wystawy, muzea. Czy znaczenie poprawiło to 
trudną sytuację finansową?

I.W.: Od lipca otworzyliśmy trzy z czterech pawilonów eduka-
cyjnych i wystawę w naszej siedzibie. Zaczął również działać za-
mek w Czorsztynie. Z oszczędności nie otworzyliśmy pawilonu w 
Hałuszowej. Sezon letni w górach był porównywalny z zeszłym, 
rekordowym rokiem, bo turyści ruszyli tłumnie na szlaki, nato-

miast flisacy mieli mniej przewozów niż w zeszłym roku; wg sta-
nu na 31 sierpnia – o ok. 30%. Nie było grup zorganizowanych, był 
tylko klient indywidualny. Mamy realny dochód z biletów za udo-
stępnienie szlaku wodnego w przełomie Dunajca, w kwocie 5 zł z 
każdego biletu normalnego i 3 zł z ulgowego. Dzierżawimy także 
flisakom przystań i z tego mamy dochód, ale musimy sami utrzy-
mać pawilon edukacyjny i sprzątać przystań. Wiemy już, że we 
wrześniu nie będzie wycieczek, bo wg zaleceń MEN uczniowie 
mają ograniczyć wychodzenie ze szkoły, więc nie będziemy mieć 
dodatkowych zysków z tego tytułu. Czy będą w październiku, to 
dopiero się okaże. Jeżeli nie, to nie będzie ich w tym roku wcale, 
bo sezon turystyczny  kończy się w październiku. Udało nam się 
do tej pory przetrwać w związku z ograniczeniami covidowymi, 
ale ogromnym kosztem i z dużymi stratami finansowymi. Na ko-
niec czerwca te straty były na poziomie 45% w stosunku do roku 
ubiegłego. Przetrwaliśmy dzięki ograniczeniu do minimum wy-
datków i wynagrodzeń pracowników. Mimo zagwarantowanej w 
ustawie (oczekiwanej od wielu lat) podwyżce wynagrodzeń, nie 
zrobiliśmy tego. Pracownicy okazali zrozumienie zaistniałej sytu-
acji i bardzo mocno zaangażowali się w pomoc firmie.

- Jakie w takim razie są najbliższe plany PPN?
I.W. Oprócz normalnych, corocznych działań związanych z 

ochroną przyrody, tegoroczną nowością jest rozpoczęcie remontu 
ruin zamku Pieniny. Musieliśmy zamknąć go dla turystów po za-
waleniu się późną jesienią 2017 r. stropu piwnicy budynku bram-
nego, tuż przy samym wejściu. Musieliśmy to zrobić ze względu 
na bezpieczeństwo turystów, bo powstała dziura, w którą można 
było łatwo wpaść. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na 
remont zamku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach mikroprojektu Interreg Polska-Słowacja. W tym roku 
rozpoczynamy pierwszy etap i połowę potrzebnych na ten cel 
środków otrzymamy właśnie za pośrednictwem Euroregionu „Ta-
try” z tego właśnie funduszu. Drugi etap mamy zamiar wykonać 
w przyszłym roku ze środków własnych Parku, ale już po tym 
pierwszym etapie będzie można otworzyć zamek dla turystów, 
bo celem tego projektu jest przywrócenie możliwości zwiedza-
nia tego obiektu. Zawsze jednak równie serdecznie zapraszamy 
do zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego, zwłaszcza drogą 
wodną, która jest najlepszą i najmniej inwazyjną metodą podzi-
wiania przyrody. Jesienny spływ przełomem Dunajca, w otocze-
niu kolorowych gór, pozostawia niezatarte wspomnienia.

KK.: I oczywiście zachęcamy do obejrzenia zakonserwowa-
nej gałęzi sosny z Sokolicy na naszej stałej ekspozycji w budynku 
głównym PPN!

 - Dziękuję serdecznie Państwu za rozmowę.

10 września rozmawiała Alina Lelito

fot. Alina Lelito
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Miêdzy nami, gó ra la mi...

Ciekawostki 
z Muzeum Pienińskiego
Praktycznie 15 września kończył się sezon kąpielowy w 

szczawnickim kurorcie, ale jeśli pogoda dopisywała nasi goście 
pozostawali dłużej. 

Pobyt u źródeł nie mógł być zaliczony do udanych jeśli towa-
rzystwo nie wybrało się na wycieczkę „do zamczyska św. Kune-
gundy” (dziś: zamek Pieniny). Koniecznie trzeba było umówić 
przewodnika, „za małą opłatą”. Już sama ścieżka prowadząca do 
ruin zamku napawała naszych gości lękiem i uruchomiała u nie-
jednego wyobraźnię, przenosząc go w średniowieczną otchłań: 
„ścieżka wąska, ślizga, bardzo stroma przez gęste zarośla prowa-
dząca”. Kiedy udało się dobrnąć cało do celu, oczy śmiałków mo-
gły dojrzeć wyłaniające się pomiędzy pionowymi skałami ukryte 
resztki murów zamku „grube na sążeń”. Nieodparta myśl zaraz 
zrodziła się w umysłach wycieczkowiczów „iż to sami aniołowie 
na rozkaz św. Kunegundy go wystawili”. Niejeden z nich stał i 
zastanawiał się „cóż to za otwór w murze, gdzie pro-
wadził, czy to jedyne wejście, przez które przedo-
stała się św. Kunegunda i zakonnice chroniące się 
przed Tatarami?”. Jan Długosz pisał, że w „castrum 
Pyeniny” długo przebywał książę Bolesław Wsty-
dliwy a w r. 1287 wdowa po nim Kinga schroniła 
się „…do zamku Pyeniny leżącego nad rzeczką Du-
najcem, niedaleko Krościenka, warownego zarówno 
z natury, jak i sztuką umocnionego, ile że do niego 
wąski tylko przystęp i całą nawałę tatarską bezpiecz-
nie tam przetrwała”. Wraz z księżną przebywać tam 
miały jej siostry, Jolanta i Konstancja, a także ok. 
40 starosądeckich zakonnic. Wokół tego wydarzenia 
narosło z czasem wiele legend, mówiących, że Ta-
tarzy zamek znaleźli i otoczyli, ale Bóg wysłuchał 
modłów i gęsta mgła otoczyła Pieniny skrywając za-
mek, wskutek czego strzały tatarskie przelatywały 
nie czyniąc ukrytym nic złego, a w pewnej chwili 

miała się rozpętać taka nawałnica, że przerażeni najeźdźcy pierz-
chali czym prędzej. Jeden z naszych gości wspomniał, iż w r. 1831 
Pauli Żegota - badacz przeszłości, etnograf, widział jeszcze: „(…) 
szczątki murów, wieży jednej, w której okno z kratą żelazną i śla-
dy bramy nad przepaścią. [...] Na miejscu, gdzie stał gród - dziko 
rosną róże, rozmaryn, wonne zioła i inne kwiaty”, drugi że Maciej 
B. Z. Stęczyński (w 1851 r. 1859 r.) wykonał rysunek pt. „Ostatki 
zamku św. Kunegundy”, a jeszcze inny, że Szczęsny Morawski, 
(w wydanym w l. 1863-1865 dziele „Sądecczyzna”), przedstawił 
rekonstrukcję wyglądu zamku.

Ktoś napomknął jeszcze o przeczytanej gdzieś w 1842 r. in-
formacji, w której była mowa, o żelaznej strzale oprawionej w 
dębowe drzewce, a którą miano znaleźć w załomie muru. Roz-
ważaniom i wspomnieniom nie było końca, aż wreszcie zrodziła 
się myśl, aby upamiętnić to miejsce, co stało się dopiero znacznie 
później, bo w r. 1904. 

Rysunek anonimowego autora, przedstawiający Zamek Pieni-
ny i nawałę tatarską, wykonany w Starym Sączu w 1902 r. znaj-
dujący się w Archiwum Państwowym w Krakowie

12.09.2020r. odbył się w Myślenicach LII Zjazd Związku 
Podhalan  w Polsce, na którym ustępujące władze przedstawiły 
sprawozdania z dotychczasowej działalności i dokonano wybo-
ru nowego prezesa. Spośród dwóch kandydatów pretendujących 
do tego stanowiska, znaczącą większość otrzymał kolega Julian 
Kowalczyk  ze Spisza. Odbyło się także głosowanie an block na 
wyróżnienia w Związku. Z naszego oddziału otrzymali je:

Honorowy Członek ZP: Janina Zachwieja – Pypla  
Zasłużony dla Związku Podhalan: Stanisława Zachwieja, 

Artur Majerczak
Zasłużony dla Kultury Góralskiej: Ewa Dziedzina, Zbigniew 

Przychodzki, Jacek Śliwiński, Bernadetta Ciesielka, Marian Dzie-
dzina – Wiwer

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszej owocnej działal-
ności na rzecz naszego Oddziału.

Przypominamy:
Drugi dzień Zjazdu ZP odbędzie się 25 października w Wado-

wicach.
10.10. 20r. to data Redyku Jesiennego
13.10.20r.Procesja Fatimska

W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce, nie będzie w tym 
roku Mszy Świętej na zakończenie sezonu.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszego Oddziału odbę-
dzie się w listopadzie. Szczegóły zostaną podane na plakacie i w 
ogłoszeniach.

1 listopada pamiętajmy o naszych zmarłych.

Wszystkim Jubilatom i Solenizantom ży-
czymy dużo zdrowia, zadowolenia, radości  
z każdego dnia i spełniania marzeń.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii  

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli: 

Kamila Izabela Szczerkowska 26.09.2020r. 
Aleksander Józef Kasprzak 13.09.2020r.
Jakub Oraczko 6.09.2020r. 
Nikodem Arkadiusz Tomalski 13.09.2020r. 
Maria Emilianowicz 20.09.2020r. 
Mikołaj Jakubek 27.09.2020r. 

Połączyli się sakramentem małżeństwa:

Tomasz Mastalski i Aleksandra Karolina Słowik 12.09.2020r. 
Michał Jakub Kubik i Paulina Sypek 19.09.2020r.
Jakub Dzurny i Edyta Dzurna-Węglarz 24.09.2020r. 

Odeszli do wieczności: 

Michalina Manzuk zm. 13.08.2020r,
Jan Czaja zm. 7.09.2020r. 
Władysława Sarata zm. 9.09.2020r.
Łukasz Zachwieja zm. 9.09.2020r.
Janina Myrlak zm. 16.09.2020r. 

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Sakrament chrztu świętego przyjęła:

Zuzanna Helena Czaja – 27.09. br. w Szlachtowej

Połączyli się sakramentem małżeństwa:

Krzysztof Grzegorz Symela i Sylwia Cecylia Dominik – 19.09. 
br. w Szlachtowej

Odszedł do wieczności:

Eugeniusz Szczepan Hebda – 27.09. br. w Jaworkach

Kronika Towarzyska
7 września zmarł Pan magi-

ster Jan Czaja, wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimna-
zjum w Szczawnicy. 

Wspaniały nauczyciel i społecz-
nik, wychowawca wielu pokoleń 
dzieci i młodzieży, przyjaciel szko-
ły. Zawsze na pierwszym miejscu 
stawiał dobro drugiego człowieka.

Rodzinie Zmarłego składamy 
wyrazy najgłębszego współczucia.

Redakcja Z Doliny Grajcarka

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
                                   ks. Jan Twardowski

7 września 2020 r. odszedł nasz ukochany Mąż, Tata i Dziadek- 

śp. Jan Czaja 

Z całego serca dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Delegacjom, Pocztom Sztandarowym, Społeczności Szkolnej oraz 
wszystkim tym, którzy towarzyszyli mu w Jego ostatniej drodze, 
a nam okazali wiele życzliwości i wsparcia. Wasza obecność oraz 
liczne intencje mszalne dodały nam otuchy.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Państwa Kazi-
miery i Stanisława Szczepaniaków oraz Joanny i Piotra Szczepa-
niaków za pomoc w najtrudniejszym dla nas momencie. Serdecz-
nie dziękujemy również Pani Stanisławie Wiercioch - długoletniej 
Prezes Związku Podhalan w Szczawnicy - za wzruszające prze-
mówienie podczas ceremonii pogrzebowej. 

Żona Maria i Syn Krzysztof z Rodziną                                                                   

Dzień Przedszkolaka 2020 w Miejskim 
Przedszkolu  Publicznym w Szczawnicy

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Sejm uchwalił we wrześniu 
2013 roku. Ma podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w roz-
woju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przed-
szkolne, a także integrować przedszkola z różnych regionów kraju 
oraz środowiska, osoby, instytucje, które mają wpływ na wizeru-
nek i jakość ich funkcjonowania. Dodatkowo dostarcza dzieciom 
okazję do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przed-
szkolakiem.

W tym roku w naszym przedszkolu święto trzeba było dosto-
sować do tzw. „reżimu sanitarnego”. Zamiast wspólnego święto-
wania wszystkich przedszkolaków była zabawa w każdej grupie 
osobno. Panie nauczycielki przygotowały konkursy, zabawy z ba-
lonami, tańce, korowody i wiele innych atrakcji.  Przedszkolaki 
bawiły się przy największych przebojach dla dzieci, brały udział 
w konkurencjach sportowych i zabawach integracyjnych. W ogro-
dzie przedszkolnym robił bańki mydlane i uczestniczyły w zaba-
wach z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o 
wspaniałej zabawie.  

Wszystkim naszym dzielnym przedszkolakom, tym mniejszym i 
tym większym, życzymy samych radosnych i słonecznych dni! By 
w przedszkolu spełniały się Wasze marzenia a spędzony tutaj czas 
był dla Was magiczny, przepełniony zabawą, nauką i radością! 

 Idąc za słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziec-
ko, śmieje się cały świat”- życzymy wszystkim dzieciom, aby 
uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.

J.N.
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26 września br. na rzece Dunajec, odbył się XI Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II, zorganizowany przez Klub 
Sportowy Pieniny. Pomysłodawcą maratonu kilka lat temu był Pan Józef Sarata, sportowiec, działacz i prezes szczawnickiego klubu 
kajakowego. Maraton rozpoczęto mszą świętą w intencji zawodników i działaczy Klubu, która odbyła się na przystani w Szczawnicy, 
obok obelisku poświęconego papieżowi Janowi Pawłowi II. 

Trasa spływu rozpoczęła się na przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych i prowadziła Przełomem Dunajca do przystani KS 
Pieniny w Szczawnicy.

XI Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II
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Z perspektywy wiary
Nam, ludziom XXI wieku, posiadającym „wielkie” osiągnię-

cia, „wielkie” sprawy, prowadzącym „wielkie” interesy...: nam, 
wielkim pragmatykom, wydaje się jakąś dziecinadą mówienie 
i myślenie o sprawach ostatecznych. Zachęta do ich rozważania 
uznawana jest za mało znaczącą katechizmową i niedzielną ko-
nieczność – coś, o czym trzeba wiedzieć, ale co nie ma większego 
związku z naszą codziennością. Owszem, na ogół (wcale lub choć-
by po części) nie zaprzeczamy tym prawdom, ale też nie wdajemy 
się w bezowocne (naszym zdaniem) tracenie czasu na rozmyślanie 
o nich. Zajmują nas rzeczy tylko „ważne i poważne”, w naszym 
mniemaniu, a więc to, czym konkretnie dziś żyjemy. 

Tymczasem i nam – „panom rzeczywistości”, którą mamy pod 
nogami i którą mocno trzymamy w dłoniach – umyka ona spod 
nóg i wysuwa się z garści. Dochodzimy do kresu, w którym odsu-
wane dotąd pytania pojawiają się z całą wyrazistością i nieustępli-
wie domagają się odpowiedzi – odpowiedzi już nie tylko katechi-
zmowej, ale egzystencjalnej i definitywnej zarazem. 

Prawdy odnoszące się do kresu życia ludzkiego domagają się 
takiej właśnie odpowiedzi i nie unikniemy związanych z nim py-
tań. Jeśli jednak dopiero pod koniec życia zrozumiemy, że na tego 
rodzaju pytania odpowiada się egzystencjalnie, jakże zdążymy 
odpowiedzieć... Nasze dotychczasowe „panowanie” nad rzeczy-

wistością okaże się jej zupełnym nieopanowaniem.
Trzeba również uwolnić naszą myśl o sprawach ostatecznych 

od mrocznego o nich pojęcia – widzenia ich wyłącznie w kon-
tekście tracenia (życia i wielu dóbr). Wpatrywanie się wyłącznie 
czy przede wszystkim w śmierć prowadzi do rozpaczy. Tymcza-
sem ziemska śmierć jest zarazem narodzinami dla nieba; ziemskie 
życie przechodzi w Życie wieczne. Mamy koncentrować się na 
tym, co należy do istoty tego wydarzenia – na życiu wiecznym, 
na miłości Boga, miłości wspólnoty zbawionych, na powołaniu do 
chwały, która ma się w nas objawić. Jest to wizja nie tylko szczę-
śliwa i świetlana, ale jak najbardziej rzeczywista. Nie ma ona nic 
wspólnego z tanim pocieszeniem, lecz wyrasta z Bożego Objawie-
nia, z Bożej obietnicy. Słowo zaś Pana jest pełne prawdy i godne 
zaufania – pewne. 

Również nasze ziemskie życie w tej perspektywie jawi się jako 
wielka szansa rozwoju, wzrastania, podążania do nieprzemijają-
cych wartości. To szansa, której nie wolno nam zmarnować – i ma 
ona jak najbardziej pragmatyczne znaczenie. Warto więc i trzeba 
zastanawiać się nad tym, ku czemu tak naprawdę zdążamy będąc 
w drodze ku życiu wiecznemu...

W tej perspektywie, jako ludzie  w pełni świadomi rzeczywi-
stości wiary i własnego chrześcijaństwa, odczujemy nie przytła-
czający ciężar, lecz swobodę, radość i smak dobrze obranego kie-
runku. A nadzieja pokładana w Bogu zawieść nie może...

Danuta Mastalska

Zwiedzamy Szczawnicę razem z Szalayem

W poniedziałek 28 września klasa I Pienińskiej Szkoły Bran-
żowej wraz z wychowawcą oraz drugim opiekunem, panią Domi-
niką Gaweł z Młodzieżowego Centrum Kariery, wybrała się na 
nietypowe zwiedzanie Szczawnicy.

Młodzież miała za zadanie podążać według wskazówek questu, 
czyli zagadek zapisanych wierszem i ukrytych w małej broszurce. 
Ich przewodnikiem był ukryty w wierszu Józef Szalay – założy-
ciel uzdrowiska Szczawnica. Rozpoczęli przy źródle Szymona, 
tuż obok dolnej stacji Kolei Linowej na Palenicę. Rozwiązywanie 
zagadek i uzupełnianie hasła zawiodło ich alejką Parku Dolnego 
aż do ulicy Zdrojowej, na Plac Dietla, w pobliże Dworku Gościn-
nego. Dalej obecną ulicą Jana Wiktora zeszli do ulicy Szalaya, a 
potem Głównej.

Hasło „Jestem spadkobiercą Szalaya”, wypowiedziane w punk-

cie zakończenia questu, pozwoliło na zdobycie pamiątkowej pie-
częci.

W trakcie rozwiązywania zagadek uczniowie dowiedzieli się 
nieco o historii Szczawnicy. Gdzie stoi stuletni Dąb Niepodległo-
ści? Czyje imię nosi pomnik stojący przy głównym placu uzdrowi-
ska? Co to są Godła Szalayowskie? Na te i inne pytania odpowiada 
quest. Zwłaszcza te osoby, które pochodzą spoza Pienin, w ten 
sposób lepiej poznały miasto.

Ostatnio powstało kilka nowych questów związanych z Drogą 
Pienińską, z Jaworkami, Białą i Czarną Wodą. Ich rozwiązywanie 
może być też okazją do rywalizacji z podziałem na grupy. Być 
może klasa I lub jakaś inna pewnego dnia wybierze się w którąś 
z tych tras?

wychowawca
Agnieszka Stopka
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„Wracamy 
do aktywności!”

Drodzy słuchacze – studenci PTUW

W związku z ograniczeniami wywo-
łanymi pandemią, zajęcia edukacyjne w 
PUTW w ubiegłym roku akademickim 
zakończyły się niespodziewanie szybko. 
Byliśmy wszyscy niepocieszeni, ale za-
działała „siła wyższa”, której należało się 
podporządkować. Jednak cały czas my-
ślami byliśmy ze sobą rozważając powrót 
do normalności. Chociaż zatrzymaliśmy 
się na chwilę, to od października bieżące-
go roku wracamy do aktywności w naszej 
uniwersyteckiej rodzinie wierząc, że opty-
mizm nie powinien nas opuszczać nawet 
w epidemicznym czasie. Wszystko, co się 
wydarzy w tym kolejnym roku akademic-
kim, wzbudza w nas nadzieje. Czegoś no-
wego się nauczymy, dowiemy, spotkamy 
starych przyjaciół, a być może poznamy 
nowych. Zadbamy o to, aby naszą przygo-
dę z Pienińskim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku przeżywać radośnie, z zaciekawie-

niem, energią i wytrwałością. Nie wiek nas 
określa, ale chęci, więc zmieniając nieco 
pewien cytat z „Wesela” St. Wyspiańskie-
go proponujemy zapamiętać ważną myśl, 
a mianowicie; „dużo możemy mieć, gdy 
będziemy chcieli chcieć”.

Nasz Uniwersytet rozpoczyna działal-
ność w oparciu o przygotowany program 
działania. Mamy nadzieję, że w ofercie 
zajęć każdy znajdzie coś dla siebie i zago-
spodaruje swój wolny czas spotykając się 
z innymi, zdobywając nową wiedzę, umie-
jętności oraz dbając o swoją kondycję psy-
chiczną i fizyczną.

Zatem Drodzy Słuchacze, od paździer-
nika, wzorem ubiegłego roku proponujemy 
Wam: zajęcia z gimnastyki rehabilitacyj-
nej, gimnastyki przy muzyce oraz na ba-
senie, naukę języka angielskiego, zajęcia 
komputerowe dla początkujących, nordic-
-walking, warsztaty artystyczne (witraże), 
udział w zajęciach chóru, być może trenin-
gi tai-chi, uczestnictwo w ciekawych wy-
kładach popularno-naukowych, wyciecz-
kach, wyjazdach do teatru czy spotkaniach 
integracyjnych. Oczywiście każde zajęcia 
będą się odbywały z zachowaniem rygo-
ru sanitarnego. Respektowanie obostrzeń 

związanych z pandemią nie tylko wynika 
z obowiązujących nakazów, ale z wzajem-
nego szacunku i dbania o zdrowie swoje i 
innych.

Ze środków Fundacji PZU, nasz Pieniń-
ski Uniwersytet będzie realizował projekt 
„Apetyt Seniora na nowe wyzwania”. Po-
zyskanie tego wsparcia finansowego za-
pewni przeprowadzenie niektórych w/w 
zajęć.

Mamy nadzieję, że w bieżącym roku 
powiększy się grono słuchaczy o nowych 
studentów. Zapraszamy w progi PUTW 
rencistów, emerytów, osoby w wieku 
przedemerytalnym lub bezrobotne w wie-
ku 50+, które mieszkają na terenie regionu 
pienińskiego. Zapisy, deklaracje i wszelkie 
informacje można uzyskać w naszej siedzi-
bie przy ul. Szalaya 84 lub na naszej stronie 
internetowej.

Pragniemy, aby dla nas Seniorów nowy 
rok akademicki był czasem aktywnym, 
pełnym pasji, możliwości i spełnienia. 
Życzmy sobie wielu wrażeń, sukcesów w 
nauce, dużo sił i zdrowia do podejmowania 
kolejnych wyzwań. Pamiętajmy też, że je-
sień to najpiękniejsza pora roku!

Antonina Morawczyńska

„Apetyt seniora 
na nowe wyzwania” 

 
Projekt finansowy jest ze środków Fundacji PZU

Okres  realizacji projektu: 
28.o9.2020 r. do 30.06.2021 r.

Cele strategiczne projektu:
•	 nabycie nowych umiejętności – spraw-

na obsługa smartfonów
•	 profilaktyka zdrowotna przez orga-

nizację zajęć sportowych na świeżym 
powietrzu

•	 integracja seniorów 
Działania w ramach realizacji  

zadania publicznego:
•	 Zajęcia komputerowe
•	 Warsztaty „obsługa smartfonów”
•	 Zajęcia ruchowe w tym TAI-CHI
•	 Wyjazd do teatru

TRWAJĄ ZAPISY I REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADMICKI 2020/21
Przygotowaliśmy bogatą ofertę aktywności:

<>gimnastykęrehabilitacyjną  <>gimnastykę przy muzyce<>gimnastykę na basenie<>
<>język angielski dla poczatkujących<>zajęcia komputerowe<>nordic walking<>

<>wykłady popularno-naukowe<>TAI-CHI<>zajęcia chóru<>warsztaty artystyczne<>
<>spotkania integracyjne<>wycieczki<> wyjazdy do teatru<>

Słuchaczami Pienińskiego UTW mogą być osoby, które są:
- rencistami, emerytami, osobami w wieku przedemerytalnym lub bezrobotnymi w wieku 50+,
- mieszkają na terenie regionu pienińskiego,

Warunki zapisania się na nowy rok akademicki:
- czytelne wypełnienie formularza zapisów oraz deklaracji*
- dostarczenie jednego zdjęcia do legitymacji słuchacza Pienińskiego UTW* 
- dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 100 zł za rok akademicki 2010/21

*dotyczy tylko osób, które zapisują się po raz pierwszy

Dokumenty są do pobrania w siedzibie PUTW na ul. Sza-
laya 84,  lub ze strony internetowej www.pieninskiutw.pl

Zapisy oraz przyjmowanie czesnego 
od poniedziałku do piątku w Biurze PUTW /Remiza/

w godzinach  10.00 – 12.00 podczas dyżuru członków Stowarzyszenia

 Wpłaty czesnego można również dokonać na konto bankowe: 
23 8817 0000 2001 0072 5512 0001 – Pieniński Bank Spółdzielczy

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
34-450 Szczawnica ul. Szalaya 84

e-mail:biuro@pieninskiutw.pl   
www.pienińskiutw.pl

tel.570 550 553
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WRZEŚNIOWY WERNISAŻ 
W PERLE

W dniu 30 września 2020 roku w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy „PERŁA” w Szczawnicy miał miejsce kolejny werni-
saż prac beneficjentów projektu dofinansowanego przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą 
REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚDS 
W SZCZAWNICY. „Domowników” przywitała Kierownik ŚDS 
„PERŁA” Agata Zachwieja. Następnie przekazała głos terapeut-
ce prowadzącej pracownię rękodzieła artystycznego Elżbiecie 
Węglarz, która podsumowała specyficzną (z uwagi na pandemię) 
kwartalną pracę pracowni. Tematem trzymiesięcznych zajęć była 
„RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE”. Podczas zajęć Be-
neficjenci projektu zapoznali się ze specyfiką, strukturą i formą 
mas plastycznych. Samodzielnie je przygotowywali, kształtowali 
według własnego pomysłu i wyobraźni. Łączyli je również z in-
nymi materiałami tworząc przeróżne formy przestrzenne. Dlatego 
też podczas wernisażu można było obejrzeć ciekawe i oryginal-
ne prace, których autorami są Beneficjenci projektu – 24 doro-
słe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie głos 
zabrała terapeutka prowadząca zajęcia w pracowni gospodarstwa 
domowego Marzena Tokarczyk. Pani Marzena opowiedziała o ko-
niecznej zmianie formuły zajęć w swojej pracowni. Trzeba było 
zrezygnować z ulubionych zajęć kulinarnych na rzecz kształto-
wania umiejętności planowania zakupów, poznawania gotowych 
produktów żywnościowych, tworzenia piktogramów (zastąpienie 
słowa elementem graficznym) w celu stworzenia książki kuchar-
skiej z przepisami kuchni świata. Beneficjenci projektu poznawali 
zasady savoir – vivre, czyli zasady dobrego wychowania oraz ade-
kwatnego zachowania się w szczególnych sytuacjach. Zwrócono 
także uwagę na cross-cultural savoir-vivre, gdyż wiele zachowań 
różni się w zależności od regionu świata. Podczas zajęć wyko-
rzystano również różnorodność bodźców zmysłowych – smak, 
zapach, dotyk, temperatura oraz konsystencja artykułów spożyw-
czych może być bardzo obszerna! Uczestnicy wdrażając się w 
tematykę zdrowego żywienia zapoznali się bliżej z warzywami 
(ziemniak i burak) oraz ze specyfiką i szerokim wykorzystaniem 
ziarna kakaowca. Podczas wernisażu wyeksponowane były prace 
towarzyszące zajęciom w pracowni gospodarstwa domowego – 
piktogramy, ilustracje przedstawiające warzywa i  owoce morza, 
zdjęcia wykonane podczas nauki posługiwania się nożem i widel-
cem oraz nauki nakrywania do stołu.

Wrześniowemu wernisażowi towarzyszył skromny poczę-
stunek dla obecnych – uczestników ŚDS „PERŁA”, Pani Kie-
rownik Agaty Zachwieja oraz  Zespołu Wspierająco-Aktywi-
zującego ŚDS a także Przewodniczącej Zarządu Koła PSONI 
w Szczawnicy – pani Janiny Zachwiei. Pani Janina podzięko-
wała wszystkim za wkład włożony w pracę w tym trudnym dla 
wszystkich czasie oraz wręczyła nagrody Beneficjentom projektu. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nieocenioną i niezawodną 
współpracę z Rodzinami i Opiekunami Beneficjentów realizowa-
nego projektu, a na co dzień uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy „PERŁA” w Szczawnicy. Bez tej współpracy nie 
byłoby naszych małych sukcesów!

K.Ż-S
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Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Lato nad jeziorem Erie 
Tegoroczne lato ze względu na panującą w świecie 

pandemię koronawirusa, różniło się od poprzednich. 
Przystań dla prywatnych łodzi w Zatoce Hamiltoń-

skiej nad jeziorem Ontario, gdzie w ubiegłym roku cumowaliśmy 
naszą łódź, została zamknięta na czas pandemii. Tak też, wraz z 
moim mężem Januszem, byliśmy zmuszeni poszukiwać innego 
miejsca i znaleźliśmy piękną przystań, MacDonald Turkey Point 
Marina, nad jeziorem Erie, gdzie mogliśmy bezpiecznie izolować 
się, przestrzegając zaleceń epidemiologów i jednocześnie spędzać 
przyjemnie czas.   

Jezioro Erie jest najbardziej wysuniętym na południe, najpłyt-
szym, czwartym co do wielkości pod względem powierzchni, z pię-
ciu Wielkich Jezior w Ameryce Północnej. Położone jest na mię-
dzynarodowej granicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, 
północne wybrzeże jeziora Erie to kanadyjska prowincja Ontario. 
Amerykańskie stany Michigan, Ohio, Pensylwania i Nowy Jork 
leżą na jego zachodnich, południowych i wschodnich brzegach. 
Jezioro Erie, o powierzchni  25 874 km², jest położone 174 m nad 
poziomem morza, w najgłębszym miejscu ma 64 metry głębokości, 
jego długość wynosi 388 km, a szerokość 92 km, w najszerszym 
miejscu.

Kanadyjski brzeg jeziora Erie jest stosunkowo mało zaludniony 
i głównie rolniczy. Dzięki wpływowi jeziora panuje tu specyficzny 
mikroklimat, który jest ważny dla rolnictwa; wzdłuż wybrzeża leżą 
jedne z najbogatszych obszarów kanadyjskich upraw rolniczych. 
Uprawia się tu głównie kukurydzę, żeń-szeń, dynie, soję, ogórki i 
pomidory, a obszar w okolicy miejscowości Leamington jest zna-
ny jako „pomidorowa stolica” Kanady. Historycznie, w regionie 
tym uprawiano głównie tytoń, w ostatnich latach zmniejszyła się 
liczba palaczy i zapotrzebowanie na tytoń znacznie spadło, a pól 
tytoniowych została tu tylko garstka. Jednakże nadal zbierają one 
90% całego tytoniu uprawianego w Kanadzie, a lokalne władze 
prowadzą silną politykę pro-tytoniową. Okolica wokół miasteczka 
Port Rowan jest natomiast bogata w drzewa, które zazwyczaj rosną 
w cieplejszych klimatach, gatunki te obejmują tulipanowce, dereń 
kwiecisty, sasafras i błotnię, zwaną też tupelo. Nieopodal leży zna-
na, mała wypoczynkowa miejscowość Turkey Point, nazwana tak 
od dużej populacji dzikich indyków żyjących w tej okolicy, słowo 
„turkey” znaczy w języku angielskim indyk. W miesiącach letnich 
miejscowość ta tętni życiem, piaszczyste plaże ciągną się tu na od-
cinku około 3 km i są miejscem dla kąpieli i wielu sportów wod-
nych. 

W Turkey Point znajduje się największa słodkowodna przystań 
dla prywatnych łodzi w Kanadzie, z indywidualnymi miejscami dla 
ponad 750 łodzi; w większości są to łodzie motorowe o długości 
od 6 do 15 metrów, żaglówek jest tu raczej niewiele. Stąd prowadzi 

szlak wodny do zewnętrznej zatoki Long Point oraz do bardzo po-
pularnego kąpieliska wzdłuż wyspy Pottahawk Point, dostępnego 
tylko łodzią. W miesiącach letnich punkt ten jest w każdy weekend 
wypełniony wodniakami, jako że woda jest tu płytka i ciepła. Tu też, 
w drugą niedzielę każdego lipca, odbywa się doroczna impreza tzw. 
„Pottahawk Pissup”. Jest to spontaniczna, niezorganizowana, nie-
sponsorowana impreza, coś w rodzaju zlotu dla łodzi. W ostatnich 
latach, impreza ta przyciągnęła aż do 10 tysięcy imprezowiczów 
i około 2,5 tysiąca łodzi, a najwięcej z MacDonald Turkey Point 
Marina.  W obecnym roku 2020, w związku z panującą pandemią 
koronawirusa, frekwencja była znacznie niższa. Ontaryjska policja 
wodna policzyła około 700 zakotwiczonych łodzi w ciągu dnia, i 
odnotowała, że ludzie działali w „bezpieczny, dojrzały i odpowie-
dzialny sposób, byli świadomi, że muszą zachowywać dystans od 
innych i pozostać na własnej łodzi”. My też uczestniczyliśmy w tej 
imprezie, widzieliśmy że policja była obecna w wielu punktach, 
sprawdzała wyposażenie łodzi w sprzęt ratunkowy, trzeźwość kie-
rujących łodziami, wystawiała mandaty za przekroczenie prędko-
ści, a Kanadyjska Agencja Służb Granicznych również pilnowała, 
aby nie przekraczać granicy amerykańskiej. W ubiegłych latach, 
amerykańscy żeglarze mogli uczestniczyć w imprezie „Pottahawk 
Pissup”, jednakże w tym roku nie mogli oni wpłynąć  na kanadyj-
skie wody. 

Podczas gdy wszyscy, zarówno w Kanadzie, jak i na całym świe-
cie, próbujemy uporać się z niszczycielskimi skutkami COVID-19, 
my jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy na zewnątrz, a w upalne dni, 
kiedy temperatury podczas dnia dochodzą do +40oC, nie ma lep-
szego miejsca niż na wodzie. Zatem ostatnie cztery miesiące spę-
dziliśmy na jeziorze Erie, pływając do okolicznych portów, łowiąc 
ryby i zaznając kąpieli w jeziorze. 

Pływaliśmy głównie po zatoce Long Point, utworzonej dzięki 
mierzei piaskowej na północnym brzegu jeziora Erie. Mierzeja ta 
rozciąga się na około czterdzieści kilometrów w głąb jeziora i ma 
około 1 kilometra szerokości w najszerszym miejscu. Ze względu 
na liczne płycizny wokół, stanowi ona niebezpieczną przeszkodę 
dla marynarzy, w związku z tym w 1830 roku postawiono tu la-
tarnię morską. Przebudowano ją w 1916 roku, ma teraz 31 metrów 
wysokości i świeci do dziś, zużywając obecnie tylko energię sło-
neczną. 

Pływając wzdłuż brzegów zatoki, odwiedziliśmy Port Rowan, 
mały malowniczy port, położony w zacisznym miejscu tej zatoki. 
Na jego pagórkowatym wybrzeżu widać piękne letniskowe domki, 
a na brzegu znajdują się niewielkie przystanie dla łódek. Po drodze 
minęliśmy uroczą prywatną wysepkę, na której stoi biały domek 
letniskowy. Kolejnym portem zasługującym na uwagę, jest Port 
Dover, rybacka miejscowość, o której pisałam w artykule Tylko 
w piątek trzynastego, (Nr 297, Czerwiec 2017), to tu odbywają się 
słynne zjazdy motocyklowe. Na molo, u wlotu do portu, znajduje 
się latarnia morska, która była zbudowana około 1846 roku, skła-
da się z kwadratowej stożkowej wieży o drewnianej ramie, ma 8,6 
metra wysokości. Wokół niej, można spotkać turystów i wędkarzy, 
którzy łowią tu przeważnie okonie. Wybrzeże w okolicy Port Dover 
to głównie piaszczyste urwiska i klify, na szczycie których można 
zobaczyć piękne, okazałe wille.   

Na wysokich brzegach jeziora Erie widoczne są liczne turbiny 
wiatrowe, sięgające do 100 metrów wysokości trzyskrzydłowe wia-
traki, które pomagają zasilać sieć elektryczną w całym regionie. 
W tej samej okolicy, znajduje się również elektrownia fotowolta-
iczna Nanticoke Solar. W latach od 1972 do 2013 roku była to naj-
większa elektrownia węglowa w Ameryce Północnej, obecnie, od 
kwietnia 2019 roku, produkuje ona wyłącznie czystą energię. W 
pobliżu elektrowni działa też nowoczesna huta stali Stelco Lake 
Erie Works, zbudowana w latach 1980. Do niej przypływają wielkie 
statki transportowe, największe jednostki pływające jakie można 
zobaczyć w tej części jeziora Erie.

Leniwe, letnie dni już się skończyły. Powoli zmniejsza się ilość 
łodzi na jeziorze i w naszej przystani, która 12 października zosta-
nie zamknięta na jesienno-zimowy sezon. My, z nadzieją, że pan-
demia koronawirusa zakończy się do następnego lata, będziemy 
planować kolejne trasy naszych wodnych wycieczek. 



STRONA   19

Nr 337  -  PAŹDZIERNIK 2020MIESIĘCZNIK WIADOMOŚCI SZCZAWNICKICH

Życie na biegunach

RASOWY CZY KUNDEL

Dziś słowo o kundlach, do których mamy słabość i które zdo-
minowały nasze stadko. Kundel zwany inaczej mieszańcem, 
wielorasowcem, wnosi do naszego życia wiele różnorodności i 
zaskoczenia. I choć nasze kundelki w większości posiadają kon-
trolowany rodowód, to jednak mają w sobie to coś, czego nie da 
się zaszufladkować, co w dużej mierze jest dziełem przypadku, co 
daje pretekst do niekończących się debat na temat tajemnicy psie-
go gatunku, co rozpoczyna długą jak psi ogon dyskusję dotyczącą 
dylematu: przepraszam, co to za rasa.

Ale zacznijmy od początku.
Pierwsze psy w psiej historii były kundlami. Za to psy, które 

mamy dziś w domu, obok, na kanapie, rasowe bardziej czy mniej, 
są rezultatem trwających setki lat, skrupulatnych prac hodowla-
nych. W efekcie powstały podgatunki różniące się wyglądem ze-
wnętrznym, długością życia, osobowością i temperamentem oraz 
pewnymi predyspozycjami (np. do sportu) oraz umiejętnościami 
(np. tropienie). Różnice pomiędzy współczesnymi psiakami raso-
wymi nie zawsze są efektem świadomej selekcji. Niektóre zacho-
wania i cechy fizyczne - jak zamiłowanie do biegania, stojące za-
dziornie uszka, puszystą sierść - kształtuje się celowo, a niektóre 
po prostu pojawiają się przy okazji. Biologiczne realia hodowli, co 
jest nieodłączną częścią natury, są takie, że geny odpowiadające 
za różne cechy i zachowania występują w pakietach. Wybieranie 
jednej konkretnej cechy powoduje nieumyślną selekcję również 
drugiej, dla przykładu, jeśli będziemy hodować psy szczególnie 
wrażliwe na ruch (prawdopodobnie mają nadmiar fotoreceptorów 
w siatkówce) może się okazać, że ta nadwrażliwość łączy się z 
nadpobudliwością.

Istnieją dowody, że pierwsze rasy psów istniały już pięć tysięcy 
lat temu. Najstarsze z nich to psy przypominające mastify oraz 
małe psiaki z zakręconym ogonem, może terierki krewni Tuptu-
sia? Te pierwsze służyły prawdopodobnie za psy obronne, małe, 
szczupłe, zwinne najpewniej wykorzystywane były do polowań.

I tak właśnie zaczęło się projektowanie psów do konkretnych 
celów, które trwa aż do dziś. W szesnastym wieku istniały już roz-
maite psy myśliwskie, teriery, owczarki. W dziewiętnastym stu-
leciu rozmnożyły się kluby hodowców i konkursy, nastąpił bum 
nazewnictwa i monitorowania ras.

Amerykański Klub Kynologiczny wymienia obecnie prawie 

sto pięćdziesiąt ras, które dodatkowo zostały podzielone na kate-
gorie: psy myśliwskie, gończe, aportujące, robocze i teriery, psy 
pasterskie i tzw. pokojowe, których nazwa mówi sama za siebie.

Wielbiciele psów być może się zdziwią czytając, że podział na 
rasy opierający się na podobieństwie genetycznym nie pokrywa się 
z klasyfikacją Amerykańskiego Klubu Kynologicznego, w końcu 
cairn teriery bliższe są psom myśliwskim, a owczarki mają wiele 
wspólnego z mastifami. Genetyka przeczy również potocznemu 
przekonaniu o podobieństwie pewnych psów do wilków: długo-
włosemu husky z zadartym ogonem bliżej do wilka niż owczar-
kowi niemieckiemu o długim tułowiu, zwanemu potocznie wil-
czurem. Psy basenji, choć wyglądem zupełnie nie przypominają 
wilka, są do niego pod względem genetycznym bardzo zbliżone. 
To tylko kolejny dowód na to, że wygląd psa jest przypadkowym 
efektem ubocznym zabiegów hodowlanych.

Rasy psów są populacjami względnie zamkniętymi genetycz-
nie, co znaczy, że w puli genowej danej rasy nie akceptuje się 
genów pochodzących spoza niej. Dlatego jakiekolwiek zmiany 
fizyczne u potomstwa rodziców tej samej rasy mogą być jedynie 
rezultatem przypadkowych mutacji. I tu ciekawostka! Do miesza-
nia się różnych pul genowych normalnie dochodzi przy rozmnaża-
niu zwierząt, w tym ludzi. Wniosek z tego, że człowiek to kundel!

Kim jest zatem kundel? Psem pełnym domieszek, mutacji i 
wariacji, co często chroni go przed chorobami dziedzicznymi. 
Skundlony kolega może mieć coś ze spaniela i być mieszańcem 
labradora, może mieć sierść wodołaza i energię pudla, może być 
pulchny jak pies pasterski i przyjacielski jak golden retriever. Jed-
no jest pewne, kundel jest jedyny w swoim rodzaju. 

Psy, tak jak ludzie, to coś więcej niż genotyp, a żadne zwierzę 
nie rozwija się w próżni. Geny współgrają ze środowiskiem, geno-
typ wpływa na kierunek fizycznego i umysłowego rozwoju psa, co 
z kolei decyduje o cechach, które okażą się istotne w określonym 
środowisku, a te z kolei cechy mają wpływ na dalszy rozwój.  W 
rezultacie pomimo dziedzictwa genetycznego żaden pies nie jest 
dokładną kopią swoich rodziców. W dodatku w samym genotypie 
występuje wielka naturalna zmienność.

Powstaje pytanie, czy mając kundla jako osobnika bez zewi-
dencjonowanego genotypu możemy być pewni jakichkolwiek jego 
cech? Czy decydując się na kundla nie decydujemy się na przy-
słowiowego kota w worku? Jaką mamy pewność, że kundelek o 
słodkim spojrzeniu będzie przyjazny dla dzieci, a ten o musku-
larnej budowie sprawdzi się w roli stróża? Zawsze błędem byłoby 
zapewnianie, że dany pies rasowy czy nie będzie miał określony 
charakter czy temperament bo wygląda w określony sposób. Tyl-
ko obserwacja, obcowanie z konkretnym przypadkiem pozwoli 
nam opowiedzieć sobie na pytanie: co to za pies?

Znajomość rasy daje nam pierwszą informację o psie, zanim go 
jeszcze poznamy. Mieszaniec kilku ras będzie miał różne cechy 
ras, z których się wywodzi. Określenie rasy psa to tylko początek 
zrozumienia jego osobowości. Co najciekawsze samym psom jest 
raczej wszystko jedno, a rodowód mają koło psiego ogona.

Wracając do pytania: przepraszam co to za rasa, można by od-
powiedzieć, że nierasowość zachęca do zgadywania psiego pocho-
dzenia i doszukiwania się podobieństw w psich krewnych i przod-
kach.  A już sama zgadywanka daje mnóstwo satysfakcji.

Kasia Kołodziejska
 Tekst powstał w oparciu o treści z książki 

„Oczami psa” Alexandry Horowitz. 
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SP 

1
1 września 2020 roku rozpoczęliśmy uroczyście 

kolejny rok szkolny. W obecności Dyrektorów Szkół i 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, Poczty Sztan-
darowe szczawnickich szkół wraz z przedstawicielami 
szkolnych społeczności, uczniami, nauczycielami i ro-
dzicami, wzięły udział w mszy św. W szkole rok szkol-

ny rozpoczynaliśmy podzieleni na trzy grupy. Hymn Państwowy i 
wspomnienie 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły 
uroczystości. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił nauczyciel 
historii, pan Tomasz Gabryś. Życzyłem uczniom powodzenia a 
przypominając zasady sanitarnego rygoru, którymi musimy się 
wszyscy kierować, prosiłem o odpowiedzialność i mądrość w co-
dziennym pobycie w szkole, jak i poza nią. Następnie uczniowie 
przechodzili z wychowawcami do swoich klas, które będą miej-
scem ich nauki. Tam rozmawiali o wakacjach i planach na ten 
rok szkolny. Jeszcze raz życzę wszystkim dobrego roku szkolnego 
2020/2021 

Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły

SP 

2
Witaj szkoło!
Nadszedł wrzesień, a wraz 

z nim powrót do szkoły. Trady-
cyjnie, szczawnickie placówki 
edukacyjne rozpoczęły nowy 
rok szkolny o godz. 8.00 Mszą 

Świętą w kościele parafialnym. W Szkole 
Podstawowej nr 2 im. ks.prof. J.Tischnera 
w Szczawnicy, z powodu pandemii odby-
ły się dwa osobne spotkania inaugurujące 
nowy rok szkolny: o godz. 9.30 dla klas 4- 
8 i o godz. 10.30 dla klas 0-3.

Podczas pierwszej części uroczystości 
zaszczycił nas swoją obecnością Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica Pan Grzegorz 
Niezgoda, którego serdecznie powitała i 
podziękowała za przybycie Pani Dyrektor 
Anna Szczepaniak. Pan Burmistrz życzył 
dzieciom i młodzieży wielu sukcesów w 
nauce, nauczycielom satysfakcji z wyko-
nywanej pracy i wyraził radość z powro-
tu wszystkich do szkoły. Pani Dyrektor 
skierowała do całej społeczności szkolnej 
ciepłe słowa powitania i również życzyła 
wszystkim, szczególnie w obecnej rze-
czywistości, zdrowia, sukcesów w nauce, 
by zdobyta wiedza umożliwiała realizację 
marzeń, a jej zdobywanie było fascynującą 
przygodą. Następnie uczniowie udali się 
do klas na krótkie spotkania z wychowaw-
cami.

Pamiętamy
1 września, po uroczystym rozpoczęciu 

roku szkolnego, delegacja z naszej szkoły 
wraz z pocztem sztandarowym udała się 
na miejscowy cmentarz parafialny, aby 
oddać hołd żołnierzom, którzy 81 lat temu 
walczyli na naszym terenie, abyśmy mogli 
spokojnie uczyć się i pracować. Przy po-
mniku została złożona wiązanka oraz za-
palono znicze i odśpiewano hymn. Nasza 
szkoła wraz LO w Krościenku sprawują 
opiekę nad mogiłą szczawnickich party-
zantów. 

Chwała Bohaterom!

Europejski Dzień Języków
Z okazji Europejskiego Dnia Języków 

dzieci i młodzież naszej szkoły mogły 
obejrzeć przedstawienie, którego celem 
było zachęcenie ich do nauki języków ob-
cych oraz uświadomienie jak ważna jest 
ich znajomość. W ramach obchodów tego 
święta nasi uczniowie mogli także wziąć 
udział w mini wyzwaniu. Przygotowa-
no dla nich specjalne stoisko z pytaniami 
dotyczącymi kultury, tradycji, zabytków 
i geografia różnych krajów europejskich. 
Każdy kto udzielił prawidłowej odpowie-
dzi mógł liczyć na drobny upominek.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie za-
wsze chętnie będą uczyć się języków ob-
cych!!!

Dzień zerówiaka
„Dzień Zerówiaka” ważna sprawa, były 

tańce ruch zabawa, cukierkami osłodzili-
śmy brzuszki, wszystkie zerówiaki miały 
uśmiechnięte buźki.

W poniedziałek 21 września dzieci 
z oddziału przedszkolnego obchodziły 
„Dzień Zerówiaka”, zorganizowanego w 
ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszko-
laka. Ta akcja dostarczyła dzieciom okazji 
do czerpania radości z bycia uczniem kla-
sy 0. Nasze przedszkolaki świętowały ba-
wiąc się wspólnie, biorąc udział w tańcach 
i zabawach ruchowych, zorganizowanych 
przez starszych kolegów. Radość i śmiech 
świadczyły o wspaniałej zabawie. Życzy-
my wszystkim dzieciom, aby uśmiech go-
ścił na ich twarzach każdego dnia!

Zawody biegowe
W sobotę 26 września kilkoro uczniów 

naszej szkoły wzięło udział w zawodach 
biegowych nad Jeziorem Czorsztyńskim, 
zorganizowanych z okazji 7. edycji Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich w Ma-
łopolsce. Naszym reprezentantom udało 
się uzyskać wysokie wyniki:

Bartosz Urban kl. 3 - I miejsce
Paulina Słowik kl. 7 - II miejsce 
Julia Pabis kl. 3 - III miejsce
Julia Urban kl. 7- IV miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów!

Bezpieczeństwo w górach
W poniedziałek, 28 września klasa 8 

spotkała się z przedstawicielami GOPR 
Panem Jerzym Zachwieją oraz Panem 
Maciejem Gębalą, którzy przybliżyli mło-
dzieży temat : „Bezpieczeństwo w górach”. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak przygoto-
wać się na wędrówkę po górach, jaki strój 
należy ubrać, co wziąć do plecaka, czego 
należy unikać i na co zwracać uwagę, aby 
uczestnicy górskich wypraw byli bezpiecz-
ni na szlakach. Zaprezentowano również 
sprzęt ratowniczy w warunkach letnich 
oraz zimowych, a także udzielanie pierw-
szej pomocy.

Bardzo dziękujemy Panu Jurkowi i 
Maćkowi za ciekawą prezentację.
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Witaj Szkoło! 
1 września 2020r. uczniowie, rodzice i nauczy-

ciele uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 
Mszą Świętą w Kościele  Parafialnym pod wezwa-

niem Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej.
Po Mszy Świętej  Pani Dyrektor  - Monika Hurkała powitała 

wszystkich serdecznie, a szczególnie ciepło dzieci najmłodsze z 
klasy ,,0”oraz klasy I, które przybyły do szkoły po raz pierwszy. 
Później przekazała wszystkim zebranym w kościele informa-
cje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.  Przedstawiła 
uczniom wychowawców klas, oraz przydzieliła sale lekcyjne, a na 
koniec życzyła dzieciom zdrowia, wytrwałości oraz wielu sukce-
sów w zdobywaniu wiedzy w kolejnym roku szkolnym.

 Po spotkaniu w kościele uczniowie wraz z wychowawcami  
przeszli do budynku szkoły, by w nowych salach lekcyjnych za-
poznać się z zasadami bezpiecznego funkcjonowania w szkole w 
czasie pandemii Covid-19 oraz  z planem zajęć lekcyjnych na ko-
lejny dzień.     

Do szkoły przybył także Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca - Pan Grzegorz Niezgoda, by podziękować za sumienną  pracę 
na stanowisku Dyrektora Szkoły Pani Beacie Kowalskiej. Przeka-
zał także nominację na stanowisko Dyrektora Pani Monice Hur-
kale, która będzie pełniła tę funkcję przez okres jednego roku. 

 Życzymy nowej Pani Dyrektor wielu sukcesów w pracy zawo-
dowej.

                                                                                                                                                DN

Akademia Małego Turysty 
- Profilaktyka i Bezpieczeństwo w Górach

25 września 2020r. uczniowie klasy siódmej i ósmej, pod opie-
ką przewodnika – pana Zbigniewa Botora oraz dwóch ratowników 
GOPR – pana Jakuba Bańkosza i pana Kamila Zaroda, wybrali się 
na wycieczkę na Trzy Korony. Była ona częścią projektu „Akade-
mia Małego Turysty – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w Górach”. 
Projekt jest skierowany do uczniów w wieku 10 -19 lat i obejmuje 
realizację zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących bezpie-
czeństwa w górach, a także wycieczkę w góry. Jest on realizowany 
przez GOPR na terenie powiatu myślenickiego (gmina Tokarnia 
i gmina Lubień), powiatu suskiego (gmina Jordanów), powiatu 
nowotarskiego (miasto Nowy Targ, gmina Rabka-Zdrój, gmina 
Szczawnica, gmina Krościenko nad Dunajcem, gmina Ochotnica 
Dolna, gmina Czarny Dunajec).

    Wyruszyliśmy żółtym szlakiem ze Sromowiec Niżnych przez 
Wąwóz Szopczański i Przełęcz Szopkę. Kiedy wychodziliśmy ze 
Sromowiec było ciepło i słonecznie, jednak w miarę zbliżania się 
do szczytu,  robiło się coraz zimniej i bardziej pochmurnie. Mimo 
niekorzystnych prognoz, pogoda jednak  dopisała i udało nam się 

nie zmoknąć. Męczącą dla wielu z nas wspinaczkę na Okrąglicę, 
urozmaicały bardzo interesujące opowieści pana przewodnika, 
który zapoznawał nas nie tylko z legendami Pienin, ale także z ty-
powymi przedstawicielami pienińskiej flory oraz niesamowitymi 
opowieściami o własnych górskich przygodach. Panowie ratow-
nicy przypominali natomiast zasady bezpiecznego zachowania 
się w górach oraz podawali liczne przykłady konsekwencji bez-
myślności niektórych turystów, która często kończy się trudnymi 
akcjami GOPR.

Widok ze szczytu Trzech Koron zachwycił nas wszystkich, 
a szczególnie tych, którzy podziwiali go po raz pierwszy. Była 
to dla nas znakomita nagroda za trudy wspinaczki. Udało nam 
się zobaczyć Jezioro Czorsztyńskie, Tatry, a nawet Babią Górę – 
najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Niestety, na platformie 
widokowej nie mogliśmy zostać zbyt długo, bo na wejście czekała 
już następna grupa. Po zejściu ze szczytu i dotarciu do Przełęczy 
Szopka za  niebieskimi znakami, zeszliśmy żółtym szlakiem do 
Krościenka. 

Wycieczka na Trzy Korony była tylko częścią projektu 
„Akademia Małego Turysty”. Poprzedniego dnia ratownicy 
GOPR przyjechali do naszej szkoły. Uczniowie najstarszych 
klas uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych 
dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz planowania i 
przygotowywania pieszej wycieczki w góry w zależności od 
pory roku. Ratownicy cierpliwie tłumaczyli młodzieży, jak wiele 
zależy od właściwego przygotowania i stroju w czasie górskich 
wypraw. Przekonywali, jak ważna jest znajomość podstawowych 
numerów ratunkowych. 

Bardzo dziękujemy ratownikom GOPR – panu Sławomirowi 
Mazurkowi, Jakubowi Bańkoszowi i Kamilowi Zarodowi oraz 
przewodnikowi – panu Zbigniewowi Botorowi za to, że podzielili 
się z nami swoją ogromną wiedzą dotyczącą  gór oraz czuwali nad 
naszym bezpieczeństwem w czasie całej wyprawy.
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Podróże małe i duże

Alpejska Przełęcz Sustenpass
Przyszedł znowu czas na objazdówkę! Z takiej formy zwie-

dzania Szwajcarii również się niemało cieszymy, ponieważ prze-
jazd po alpejskich przełęczach należy do obowiązkowego punktu 
programu eksplorowania tego kraju. I jest przy tym samym nie 
małą gratką dla naszych oczu, ku uciesze widoków jakie towarzy-
szą nam w trakcie przejazdu, ale także możemy sprawdzić nasze 
umiejętności jako kierowcy. 

Dziś na celowniku znalazła się Przełęcz Sustenpass na wyso-
kości 2260 m n.p.m. Ta droga przez Alpy budowana była w latach 
1938 – 1945, łącząc Innertkirchen w Kantonie Bern z Wassen w 
Kantonie Uri. Sama granica kantonów przebiega w wąskim tunelu 
na wysokości 2224 m n.p.m. Droga ma długość 45 km i jako, że 
służy głownie celom turystycznym, zazwyczaj otwarta jest od 
czerwca do października. Jest to zarazem jedna z najmłodszych 
szwajcarskich przełęczy, a jej wybudowanie kosztowało 32 mi-
liony Franków Szwajcarskich, co po przeliczeniu na dzisiejszą 
wartość pieniądza mieści się w sumie aż 160 milionów Franków 
Szwajcarskich. To połączenie przez szwajcarskie Alpy nie jest 
jednak dziełem XX wieku. Już wcześniej, bo w XIX wieku istnia-
ła stara przełęcz, która służyła celom bardziej komunikacyjnym 
niż jak dzisiaj prawie tylko turystycznym. Jednak ze względów 
rozszerzonej komunikacji handlowej oraz strategicznych na żą-
danie wojska, droga ta została przebudowana i poszerzona. Myśl 
przewodnia tego przedsięwzięcia polegała na tym, że budowla ta 
ma pozostać w zgodzie z naturą. Dlatego też, wszystkie mury za-
bezpieczające są zbudowane z naturalnego kamienia, a aby pobu-
dzić jeszcze bardziej turystyczną duszę na trasie znajduje się wiele 
tuneli oraz prześwitów skalnych niczym „okien”. Napotkamy też 
wiele punktów widokowych oraz nawet w budowlę tą wpleciony 

jest sztuczny wodospad, ot co.
Na Sustenpass przybywa wielu turystów, także tych na moto-

rach czy rowerach nie tylko dzięki przepięknym widokom jakie 
tutaj zobaczymy. Można oglądać tutaj z bliska, niestety topniejący 
już lodowiec Stein Glacier. Do lodowca prowadzi ok. 2 godziny 
szlak z pod Hotelu Steingletscher. Inną, bardziej wygodną opcją 
dotarcia pod lodowiec jest po prostu wjazd autem na jeden z 3 
parkingów, drogą ze szlabanem. Taką opcję wybraliśmy i my. Sa-
mochód zaparkowaliśmy na ostatnim parkingu i stamtąd wybra-
liśmy się na krótki spacer w stronę lodowca. Nie obyło się też bez 
moczenia stóp w lodowatej wodzie lodowcowej! Jest naprawdę 
mega zimna! Z parkingu prowadzi także szlak alpejski do chaty 
SAC. Inną super atrakcją, której możemy tutaj spróbować jest lot 
helikopterem nad lodowcem. To jest dopiero gratka!

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

Wakacyjna wystawa fotografii 
Ewy Sadzikowskiej 

w Galerii TPSP w Szczawnicy

Potęga fotografii przyciąga coraz szersze rze-
sze jej miłośników bez względu na wiek, przeko-
nania, miejsce zamieszkania czy umiejętności. 
Warto spróbować już od najmłodszych lat. Przy-
kładem takiego zamiłowania i pasji jest wystawa 

fotografii Ewy Sadzikowskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształ-
cącego w Krościenku n/Dunajcem w galerii TPSP w Szczawnicy 
przy ulicy Zdrojowej 2. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających 
już od lipca i będzie trwała do końca października. W okresie 
wakacyjnym wystawę obejrzało wielu turystów i wczasowiczów. 
W ostatnią sobotę września odbył się wernisaż wystawy, na który 
przybyła rodzina Ewy i członkinie TPSP. Co uchwyciła swoim 
aparatem autorka prac? Przede wszystkim zachwyt nad urodą 
świata, jego najmniejszymi elementami, które zachwyciły ją i 
którymi chciała podzielić się z widzem. To elementy architektu-
ry, przyroda w jej kolorowej odsłonie, ulubione  zwierzęta i gra 
świateł we wschodach i zachodach słońca. Na sobotnim spotkaniu 
Ewa wyraziła chęć dalszego zgłębiania tajników fotografii,  chęć 
uczestniczenia w warsztatach i kursach doskonalących , gdyż jak 
sama przyznała – jest jeszcze wiele do zrobienia. Życzymy młodej 
miłośniczce fotografii nieustającego zachwytu nad urodą świata 
i sukcesów w szkole, aby pasja fotografii dodawała jej chęci do 
nauki i dostarczała  zadowolenia z udanych zdjęć.    

Anna Malinowska 
TPSP

fot. Anna Niezgoda
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Leki ze śmietnika?
Chociaż z pewnością 

każdy woli spacerować po łą-
kach, lasach lub wzdłuż pól 
„malowanych zbożem rozma-
item”, tym razem zapraszam 
na wędrówkę po zupełnie in-
nych miejscach. Na co dzień 
raczej nie zwracamy na nie 

specjalnej uwagi lub nawet chętnie omijamy. 
Niektóre zresztą dość szybko zanikają z różnych 
powodów, zaś ich nazwy stają się coraz mniej 
zrozumiałe. Są to… wysypiska śmieci oraz tzw. 
przychacia, przypłocia i przydroża (mało kto 
obecnie używa tych określeń), inaczej mówiąc 
- siedliska bogate w azot, na których występują 
często zaskakująco interesujące rośliny zwane 
ruderalnymi. Zasiedlają one podłoża zmienione 
przez człowieka, jak te wymienione na wstępie. 

Wspomniany azot, w który obfituje gleba owych siedlisk, na-
leży do tzw. makroelementów, czwarty co do ilości pierwiastek 
występujący w roślinach. Jest pobierany z gleby w postaci jonów 
NO

3
 albo jako NH

+4 
i włączany w związki organiczne w chloro-

plastach nadziemnych organów rośliny. Jest niezbędny dla roślin, 
ponieważ wchodzi w skład aminokwasów, a przecież z nich zbu-
dowane są białka. Jest też składnikiem nukleotydów tworzących 
kwasy nukleinowe. Potrzebny jest roślinom szczególnie w okresie 
wzrostu. Jego niedobór powoduje ich wolny rozwój. Ponadto sta-
ją się słabsze i bledsze, co – z kolei – jest związane z deficytem 
chlorofilu. 

Ale gdzie dzisiaj znaleźć przychacie? Domy są zupełnie inne 
niż przed laty, a ich otoczenie nie przypomina dawnych chat. 
Gdyby jednak udało się znaleźć takie miejsce bodaj podobne do 
niegdysiejszych obejść, jest szansa natrafienia na co najmniej kil-
ka gatunków nader interesujących z botanicznego, a zwłaszcza z 
praktycznego, użytecznego punktu widzenia. Aż trudno uwierzyć, 
że w takich „podejrzanych” miejscach rosną nierzadko rośliny ce-
nione i używane jako… zioła! Z dużej rodziny astrowatych (ina-
czej złożonych) napotkamy na przykład co najmniej trzy gatunki 
łopianu (Arctium): łopian większy, mniejszy i pajęczynowy. Są 
to rośliny pospolite na niżu i w niższych położeniach górskich. 
Stosowane najczęściej w leczeniu schorzeń skóry (niekiedy po-
przez zwykłe przykładanie liści) i przy wypadaniu włosów (odwar 
z liści). Niekiedy także jako środek pomocniczy w reumatyzmie 
i nieżytach przewodu pokarmowego. Łopian, zwłaszcza większy 
był niegdyś stosowany w czarodziejskich praktykach i wierzono, 
iż wianki z łopianu zebranego przed wschodem słońca posiadają 
moc odwracania złych mocy. Pewnie dlatego w niektórych oko-
licach naszego kraju zatykano te rośliny na św. Jana w strzechy, 
ściany i drzwi domostw.

O takich gatunkach z siedlisk ruderalnych, jak glistnik jaskół-
cze ziele, czarny bez, gatunki jasnoty lub pokrzywy (zwyczajna i 
żegawka) nawet nie warto się rozpisywać, ponieważ są powszech-

nie znane i stosowane w różnej formie. Może przypomnijmy tyl-
ko, że z dwóch naszych pokrzyw, większe zna-
czenie w medycynie ma bez wątpienia ta zwana 
zwyczajną.  

Z rodziny dyniowatych warto wymienić 
dwa gatunki o dziwnej nazwie przestęp (Bry-
onia). W przeciwieństwie do łopianów nie są 
to rośliny nazbyt częste; występują w Polsce na 
rozproszonych stanowiskach. Obydwie są uży-
wane w lecznictwie ziołowym. Przestęp biały 
był nawet znany już od starożytności jako lek 
o działaniu przeczyszczającym, a współcześnie 
bierze się go pod uwagę przy leczeniu niektó-
rych nowotworów. Podobne zastosowanie ma 
przestęp dwupienny, nieco rzadszy od gatunku 
poprzedniego. Niemniej powinien być stosowa-
ny z umiarem, ponieważ w niewłaściwych daw-
kach jest trujący! 

Powszechnie wiadomo, że wiele roślin jest 
pod względem swych właściwości „dwulico-

wych”. Jednocześnie mogą leczyć i… truć. Trzeba umieć odpo-
wiednio ich użyć. Dlatego, gdy np. natrafimy na przychaciu na 
szczwół plamisty pomyślmy czy potrafimy zastosować go we 
właściwy sposób? Bowiem, jak powiedział Paracelsus, lekarz i 
przyrodnik (XV/XVI w.): „Wszystko jest trucizną i nic nie jest 
trucizną, decyduje tylko dawka”.

Ludwik Frey

Łopian większy  fot. L. Frey
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Wkraczając w przełomowy dla lata wrze-
sień, mieliśmy przyjemność prezentować ob-
razy Anny Spodnik w Małej Galerii Eglan-
der Caffe. Chociaż przyroda stanowi znaczną 
część tematyki prac malarskich a barwy jesieni 
są obecne w pejzażach i widokach przedsta-
wionych na obrazach , to jednak clue wystawy 
wytyczają portrety pięknych młodych kobiet i 
szkice ołówkowe ich rówieśników. Młodość i 

świeżość spojrzenia na otaczający świat stanowi motto wystawy. 
Od 2015 roku Anna Spodnik, członkini Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych  jest z nami uczestnicząc corocznie w indy-
widualnych i zbiorowych wystawach naszego oddziału. Można 
więc prześledzić zakres  zainteresowań malarki, która od cza-
sów studenckich koncentruje się na jednym wiodącym temacie. 
Jest to próba nawiązania kontaktu z widzem poprzez wyraz oczu 
portretowanych twarzy. Z pewnością wpływ studiów azjatyckich 
na UJ, o specjalności studia dalekowschodnie oraz studiów  po-
dyplomowych na AGH na kierunku grafika komputerowa rozwi-
nął te zainteresowania. Nawiązanie kontaktu wzrokowego, sku-
pienie uwagi na wyrazie twarzy oscylującym  między światem 
realnym a światem marzeń niewątpliwie oddaje urok kobiecego 
wdzięku i delikatności.

Pozostałe prace to małe rozmiarowo wizerunki ciepłych do-
mowych zwierzątek, kotków, króliczków i  barwne bukiety, a 
także portret górala, nieodzowny element pienińskiego folkloru. 
Nieco odbiegające od całości to pejzaże zatopione we mgle i tyl-
ko w oddali  z widocznymi  oznakami realnego świata. Stanowią 
one raczej tło zainteresowań artystki, a może wytyczają  kolejne 
wyzwania.

Na wernisażu wystawy malarstwa Anny Spodnik uczest-
niczyło grono przyjaciół TPSP oraz znajomi artystki.  Wśród 
serdecznych życzeń i gratulacji nie zabrakło wyrazów szczere-
go podziwu dla portretów i pozostałych prac. Autorka w kilku 

Czar kobiecości w obrazach Anny Spodnik
słowach opowiedziała o swoich artystycznych inspiracjach i 
podziękowała zebranym za wiele ciepłych ocen dotyczących jej 
malarstwa. Życzymy młodej artystce wielu ciekawych tematów, 
dalszych poszukiwań piękna w portretowanych twarzach oraz 
dalszej aktywności na niwie artystycznej.  


