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Jak to niegdyś w Szczawnicy skakano…
W marcu kończy się sezon narciarski, w tym roku – ze względu 

na pandemię koronawirusa i panujące obostrzenia – wyjątkowo 
krótki. Ograniczenia w uprawianiu narciarstwa alpejskiego spo-
wodowały zainteresowanie innymi formami sportu narciarskiego 
na śniegu. Niektórzy przypomnieli sobie o nartach biegowych i 
przyjemności z szusowania po bardziej płaskich terenach, w oko-
licach Nowego Targu. Inni spróbowali swoich sił w poruszaniu się 
na skiturach, które pozwalają dotrzeć zimą praktycznie wszędzie, 
są więc niezłą alternatywą dla zimowych pieszych wycieczek.

Formą narciarstwa, która kiedyś była uprawiana w Szczawnicy, 
a zupełnie poszła w zapomnienie, były skoki narciarskie. Niewie-
lu ludzi wie, że w naszym mieście w okresie międzywojennym 
była skocznia narciarska na północnym stoku Jarmuty. Niektórzy 
jeszcze pamiętają za to skocznię na Polankach, niestety, też już 
nieczynną i rozebraną.

Skocznia na Jarmucie powstała dziewięćdziesiąt lat temu, w 
latach 1931-32 (została zlikwidowana podczas II Wojny Świato-
wej), z inicjatywy szczawnickiej Sekcji Narciarskiej Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, kierowanej przez dra Artura Werne-

ra. Był to duży, drewniany obiekt, który powstał przy pomocy I 
Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza. Już w sezonie 
1931/32, z inicjatywy zakopiańskiego działacza narciarskiego plk. 
Franciszka Wagnera sekcja w Szczawnicy przyłączona została do 
Towarzystwa Sportowego Wisła.

Uroczystość  poświęcenia skoczni w Jarmucie odbyła się 2 lu-
tego 1932 roku, w niedzielę i 
zgromadziła m.in. zawodni-
ków „Wisły”, zakopiańskie-
go „Sokoła” i „Czarnych” ze 
Lwowa. Aktu poświęcenia 
dokonał ks. kanonik Michał 
Matras w towarzystwie płk. 
Janickiego. Wśród gości był 
znany literat krakowski Jan 
Wiktor. W czasie inaugura-
cyjnych zawodów przygry-
wała muzyka wojskowa.

A.L.
Zdjęcia pochodzą 
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

 

Trzech zawodników klubu Fight House 
Szczawnica, prowadzonego przez Marcina 

Stopkę, zadebiutowało w pełnokontaktowej 
formule walki K1 27 lutego 2021 roku w 
Krakowie, podczas ligi K1, organizowa-
nej przez federacje Battle of Warriors pod 
patronatem Polskiego Związku Kickboxin-
gu. Jako pierwszy walczył Kuba Ciesielka, 
który zdecydowanie wygrał swoją walkę, 
przełamując przeciwnika siłowo, zadając 
mocne kopnięcia kolanami. Kolejny repre-
zentant Fight House Szczawnica, Kamil 
Kasprzak, również całkowicie zdominował 
swojego przeciwnika, nie dając mu szans na 

wygraną. Trze-
ci ze szczaw-
nickich zawod-
ników, Maciej 
Zachwieja, po 
dobrej, twardej 
i wyrównanej 
walce przegrał 
n ie je d nog ło -
śną decyzją sę-
dziów. Podczas 
ligi rywalizo-

wało 213 zawodników z 46 klubów z całej 
Polski. Było to wydarzenie na bardzo wyso-
kim poziomie. Klub Fight House założony 
przez Rafała Dudka w Nowym Sączu, ma-
jący dwie lokalizacje (Szczawnica i Nowy 
Sącz), startował jako jedność i wywalczył 
miano najlepszego klubu spośród wszyst-
kich, otrzymując nagrodę za najwięcej 
wygranych walk. Warto nadmienić, że K1 
jest najtwardszą i najbardziej prestiżową od-
mianą kickboxingu, dopuszczająca walkę z 
całej siły, z możliwością zadawania kopnięć 
kolanami, więc jest najlepszą drogą do wej-
ścia na zawodowy ring. 

Kolejni zawodnicy Fight House Szczaw-
nica już przygotowują się do następnych 
walk pod okiem Marcina Stopki, zawsze 
godnie reprezentując Szczawnicę. 

M.S.

Nasz zawodnik Kuba Ciesielka w nie-
bieskich spodenkach. 

Zdjecia Marcin Majczak - KS Budokai 
Lublin
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- ŚKOPÓŁ -

Baba !
 Jak to Baba
wse ma myśli swoje
a tyf myśli telo
jak w ulu pscół roje

Chocios ze if telo
roji sie po gowie
 - to jesce w dodatku
  caso ?
    inne w mowie

To ji nie przeskodzo
  ani tys nie wadzi
zoleźnie łod tego
   co za uchem
  radzi

Jak radzó Jonieli
to myśli przyjomne
diabli dorodzajó
staronie daromne

Bo tys jest i 
śkopół

i to straśnie wieli
- po Babie nie poznos
Diabli -
 cy -
  Jonieli

Kieś trafił 
Jonioła

to twoja wygrono
no a kiedy 
 Diabła
Wsytkiw to
  przegrono

Wszyscy orientujący się w topografii nasze-
go terenu wiedzą, gdzie znajduje się miejscowość 
Maszkowice. Jadąc w stronę Nowego Sącza, omia-
tamy spojrzeniem pobliską wioskę i dla większości 
jest to widok normalny, pospolity, nawet pobliskie 
wzgórza są takie zwyczajne… Tutaj chciałbym za-
znaczyć, że jest to tylko z pozoru takie zwyczajne 
miejsce, być może jest to teren skrywający jedną z 
najstarszych budowli kamiennych nie tylko w Pol-
sce, ale także na skalę Europy!

Na początek trochę historii - większość z nas 
pamięta jeszcze ze szkoły Zyndrama z Maszko-
wic, rycerza króla Władysława Jagiełły, biorącego 
udział w bitwie pod Grunwaldem. Tenże rycerz był właścicielem kilku wsi 
(nas będą interesować dwie: Maszkowice i Przysietnica). Z nadania króla 
Władysława sprawował zaszczytną funkcję miecznika krakowskiego, a w 
bitwie prowadził do walki chorągiew krakowską, której to oddziały (we-
dług Jana Długosza) miały zabić Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. 
Już sama ta postać jest wielką historyczną ikoną pobliskiego terenu. Zyn-
dram miał także bronić naszych granic przed najazdem Tatarów. Legenda 
głosi, iż ciało tego wielkiego wojownika jest pochowane w Przysietnicy.

Postanowiłem zobaczyć na własne oczy ruiny kamiennych budowli na 
Grodzisku, jak mieszkańcy nazywają pobliskie wzniesienie, a już w do-
stępnych opisach zwane Wzgórzem Zyndrama. Na szczyt dotarłem po kil-
ku minutach marszu. Wokół panowała cisza. Czas archeologicznych prac 
jeszcze się nie rozpoczął, więc mogłem spokojnie ich zobaczyć efekt. Zarys 
budowli jest widoczny, można zobaczyć nawet odbudowaną część bramy 
wraz z murem obronnym. Panorama roztacza się tutaj przepiękna na po-
bliskie Beskidy, wijący się w dole Dunajec, w dali ośnieżone szczyty Tatr. 
Miejsce jest magiczne.  Gród musiał być dobrze obwarowany, a samo poło-
żenie gwarantowało obronność, toteż rozumiem, iż był siedzibą strażniczą.

 Zaskakujący jest okres, w jakim ta siedziba służyła ludziom różnych 
epok. Badacze odkryli trzy osady. Tzw. najmłodsza to osada z czasów cel-
tyckich (około 200 - 50 r. p.n.e.). Następnie jest wioska z epoki brązu i 
wczesnego żelaza (około 900 - 400 r. p.n.e.). I najstarsza warstwa, sięgająca 
do początków epoki brązu (ok. 1750 - 1500 p.n.e.). Trudno sobie wyobrazić 
rozległość czasową, ale może jest to budowla starsza od pierwszych budow-
li kamiennych Piastów o około 2000 lat!!! 

Tutaj, ,,rzut beretem” od Szczawnicy, możemy dotknąć namacalnie naj-
starszej historii naszej Ojczyzny. Możemy usiąść w miejscu, gdzie siady-
wali nasi przodkowie, ci znani z imienia – Zyndram, jak i ci, ginący w 
pomrokach dziejów…… 

Zachęcam do poznawania takich miejsc – bliskich, a zarazem tak odle-
głych, szczególnie iż wielkimi krokami zbliża się wiosna i  budzi się chęć 
włóczęgi. Dotyczy to przynajmniej mnie!

Zbyszek ,,Highlander” Lach  
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Konkurs organizowany jest w celu podniesienia atrakcyjności 
i walorów estetycznych naszej gminy, a w szczególności podkre-
ślenia wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku.

Uczestnikami konkursu byli w pierwszej kategorii - sanato-
ria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe, w 
drugiej kategorii wzięły udział budynki jednorodzinne i posesje 
osób fizycznych (nie prowadzące działalności handlowej i gastro-
nomicznej), natomiast kategorią trzecią były balkony oraz okna 
w budynkach wielorodzinnych.

Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie przedstawicie-
li: Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, Klubu 
TPSP Koło „PIENINY”, Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Oświetlenie oceniane było w skali punktów od 1 do 10 za ogól-
ne wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych elementów 
dekoracji oraz pomysłowość i oryginalność kompozycji.

Komisja Konkursowa w okresie od 24. 12. 2020 r. do 10. 01. 
2021 r. dokonywała oceny dekoracji.

14 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
zebrała się Komisja, w której skład wchodzili: P. Alina Lelito, P. 
Sylwia Piekarczyk, P. Tomasz Ciesielka, P. Maciej Czaja, P. Euge-
niusz Niebylski.

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wybrano Pana To-
masza Ciesielkę.

Zgodnie z Regulaminem „Konkursu na Najładniejszą Dekora-
cję Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021” 
zostały przyznane nagrody.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ 
ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE  MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 2020/2021

I kategoria:
1. Restauracja u Zosi, ul. Flisacka 
2. Restauracja Przystań Flisak, ul. Główna 
3. Restauracja Sami Swoi, ul. Główna 

II kategoria:
1. Helena i Józef Hamerscy, ul. Samorody 
2. Grażyna i Andrzej Wiercioch, ul. Sopo-

tnicka 
3. Wanda Mastalska, ul. Zawodzie 

III kategoria:
1. Wiesława Kudłacz, os. Połoniny 
2. Adrianna Berszakiewicz, os. Połoniny 
3. Krystyna i Kazimierz Moskalik, os. Po-

łoniny 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
serdecznie gratuluje tegorocznym laure-
atom konkursu. W związku z panującą 
sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano 

z uroczystego wręczenia nagród na sesji 
Rady Miejskiej tak jak miało to miejsce 
w poprzednich latach. Nagrody zostały 
przekazane laureatom przez pracowników 
urzędu w dniach 10-11 lutego br.

Wszyscy laureaci „Konkursu na Najład-
niejszą Dekorację Świąteczną na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021” wy-
razili zgodę na publikację swoich danych.
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Uchwały podjęte na XXXI zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w dniu 1 marca 2021 roku:

Nr XXXI/220/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr XXXI/221/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopa-
da 2020 roku,

Nr XXXI/222/2021  w sprawie zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXXI/223/2021  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2021 roku”,

Nr XXXI/224/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży,

Nr XXXI/225/2021  w sprawie przyjęcia Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Mieście i Gminie Szczawnica na lata 2021 – 2025,

Nr XXXI/226/2021  w sprawie przyjęcia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2022 – 2024,

Nr XXXI/227/2021  w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2021,

Nr XXXI/228/2021  w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XXXI/229/2021  w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Nr XXXI/230/2021  w sprawie rozstrzygnięcia skargi,
Nr XXXI/231/2021  w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021.

WSPOMNIENIE PARTYZANTÓW
Na cmentarzu parafialnym w Szczawnicy dnia 19 lutego 2021r. 

odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych  na  Przysłopie 
partyzantów AK.

O tragicznych wydarzeniach z lutego 1944 r. przypomniał Pan 
Marek Misztal - Prezes Oddziału PTTK w Szczawnicy, przybliża-
jąc historię zastrzelonych żołnierzy.

W związku z panującymi obostrzeniami uroczystość była bar-
dzo skromna i ograniczona do minimum. Hołd poległym przybyli 
złożyć przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz oraz Se-
kretarz Miasta i Gminy Szczawnica, a także przedstawiciele szkół 
i dyrektorzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy oraz LO 
w Krościenku n/D.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek pod pomni-
kiem poległych i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowe-
go. Ze sztandarem przybyła również Grupa Rekonstrukcyjna 
„Błyskawica”.

Krótkie przypomnienie historii…
21 lutego 1944 Niemcy zorganizowali obławę. Oddział dowo-

dzony przez „Zawiszę” został zaskoczony przez Niemców około 7 
rano w domu Walkowskiego na Przysłopie. Zginęło 5 partyzantów 
oddziału „Wilk”: pchor. Bolesław Durkalec ps. „Sławek”, strz. Jan 
Rogal ps. „Żbik”, strz. Józef Rogal ps. „Strzała”, strz. Józef Cy-
rwus ps. „Kruk, strz. Franciszek Klimowski ps. „Wicher”.

Polegli partyzanci spoczywają na cmentarzu parafialnym w 
Szczawnicy (pod Huliną). Śmierć partyzantów upamiętnia po-
mnik znajdujący się na przełęczy. W walce z partyzantami zginęło 
w tym dniu trzech Niemców.
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LUTY

Dnia 12 lutego 2021 r. zarządzeniem nr 0050.OW.11.2021 
został powołany na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Pan 
Krzysztof Czaja, wieloletni pracownik MOK w Szczawnicy. 

Komisja Konkursowa po wnikliwej ocenie i wysłuchaniu 
wszystkich kandydatów uznała, że koncepcja Pana Krzyszto-
fa Czai najlepiej wpisuje się w założenia, jakie były przedmio-
tem postępowania konkursowego. Kandydat wykazał się wiedzą 
niezbędną do wykonywania pracy na ww. stanowisku, co daje 
gwarancję prawidłowego wykonywania zadań i dobrego pozio-
mu funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy.

Powołany dyrektor posiada wykształcenie wyższe inżynier-
skie, zdobyte na kierunku Inżynieria Akustyczna na Akademii 
Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukoń-
czył także kurs „Zarządzanie Instytucją Kultury”. 

Od początku swojej kariery zawodowej był związany z kulturą 
i szczawnickim MOK. Pierwszą pracą Pana Krzysztofa, zaraz po 
szkole średniej, była praca w MOK w Szczawnicy. Po ukończeniu 
studiów w 2012 przez rok pracował jako nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w ZSEM w Nowym Sączu. Od października 2013 
r. do grudnia 2018 r. pracował w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Nowym Targu jako inżynier oświetlenia scenicznego, w 2016 
roku podjął równolegle pracę w MOK w Szczawnicy. Od stycznia 
2019 r. pracuje w MOK w Szczawnicy,  jako specjalista ds. obsłu-
gi technicznej, a w roku 2020 objął obowiązki dyrektora. Cało-
kształt kariery zawodowej Pana Krzysztofa jest ściśle związany 
z kulturą. 

Pełnienie obowiązków dyrektora zostaje mu powierzone na 
okres 5 lat. 

Komisja konkursowa dokonała wyboru dyrektora 
szczawnickiego ośrodka kultury
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W ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki Cyber By-

strzaki” w lutym odbyły się dwa szkolenia certyfikowane dla ka-

dry Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy. 

Pierwsze szkolenie było prowadzone przez wykwalifikowaną 

kadrę z firmy Photon Entertainment sp. 

z o.o. Podczas warsztatów nauczyciele 

zostali wprowadzeni w podstawy obsłu-

gi robota Photon EDU, poznali interdy-

scyplinarne możliwości wykorzystania 

robota na zajęciach na danym poziomie 

nauczania oraz zapoznali się dostępnymi 

aplikacjami i możliwością integracji ro-

bota Photon z interaktywnym dywanem. 

Drugie szkolenie było prowadzone 

przez wykwalifikowanego szkoleniowca 

Rafała Mitkowskiego z firmy EduSense 

S.A., który zaprezentował metody włą-

czenia Robota Genibot przy realizacji za-

jęć edukacyjnych w wychowaniu przed-

szkolnym. Ponadto nauczyciele wspólnie 

ze szkolącym zrealizowali kilka przykładowych scenariuszy zajęć 

oraz poznali aplikację dedykowaną pracy z GeniBotem.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na 

dobry początek!” oraz Miasto i Gminę Szczawnica.
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Szczawnica, 16 lutego 2021  r.       
Znak:RIOŚ.6840.1.2.2021.JP

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XVII/105/2020 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomo-
ści położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
stanowiącej :

1. niezabudowane działki ewid. Nr 
218/10, 219/5 z obrębu Jaworki położone w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzch-
ni 0.1015 ha, objęte księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 182 700,00  zł 
/słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sie-
demset złotych/ + Vat

Wadium wynosi  36 540,00 zł /słownie 
trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści 
złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej. 

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przy-
jęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działki  ewid. Nr 
218/10, 219/5 przeznaczone  są pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z do-
puszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letni-
skowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt prostokąta, 

nachylonego w kierunku południowym. Do-
jazd do  nieruchomości drogą terenową, ko-
nieczność urządzenia wjazdu na działki. W 
sąsiedztwie działek kanalizacja, energia elek-
tryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  23 marca 
2021  r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 
– sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO 
Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 
Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  
17 marca 2021 r. Za datę wpłacenia wadium 
uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środ-
ków na podanym powyżej koncie w ustalonym 
terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetar-
gu jest okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fi-

zycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewidencji go-
spodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 
osób reprezentujących te podmioty, dowodów 
tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu oso-
biście lub okazując pełnomocnictwo współmał-
żonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobi-
ście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez oso-
bę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca 
się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie 
później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wy-
nikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytycze-
nia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego. Zawarcie umowy notarialnej 
nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty naj-
później na 5 dni przed zawarciem umowy, na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądo-
wej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych po-
wodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 
wew.29

Szczawnica, 16 lutego 2021  r.       
Znak:RIOŚ.6840.1.3.2021.JP

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XVII/105/2020 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomo-
ści położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
stanowiącej :

1. niezabudowane działki ewid. Nr 
218/11, 219/6 z obrębu Jaworki położone w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzch-
ni 0.0950 ha, objęte księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 171 000,00  zł 
/słownie : sto siedemdziesiąt jeden tysięcy    
złotych/ + Vat

Wadium wynosi  34 200,00 zł /słownie 
trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej.    

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przy-
jęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działki  ewid. Nr 
218/11, 219/6 przeznaczone są pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z do-
puszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letni-
skowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt prostokąta, 

nachylonego w kierunku południowym. Do-
jazd do  nieruchomości drogą terenową, ko-
nieczność urządzenia wjazdu na działki. W 
sąsiedztwie działek kanalizacja, energia elek-
tryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  23 marca 
2021r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 
– sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO 
Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 
Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  
17 marca 2021 r. Za datę wpłacenia wadium 
uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środ-
ków na podanym powyżej koncie w ustalonym 
terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetar-
gu jest  okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fi-

zycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewidencji go-
spodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 
osób reprezentujących te podmioty, dowodów 
tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu oso-
biście lub okazując pełnomocnictwo współmał-
żonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobi-
ście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez oso-
bę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca 
się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie 
później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wy-
nikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
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Gmina nie zapewnia wskazania i wytycze-
nia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego. Zawarcie umowy notarialnej 
nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty naj-
później na 5 dni przed zawarciem umowy, na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądo-
wej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych po-
wodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 
wew.29

Szczawnica, 16 lutego 2021  r.       
Znak:RIOŚ.6840.1.4.2021.JP

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XVII/105/2020 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomo-
ści położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
stanowiącej :

1. niezabudowane działki ewid. Nr 
218/12, 219/7 z obrębu Jaworki położone w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzch-
ni 0.1102 ha, objęte księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 198 360,00  zł 
/słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy    
trzysta sześćdziesiąt złotych/ + Vat

Wadium wynosi  39 672,00 zł / słownie 
trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedem-
dziesiąt dwa złote/

O wysokości postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej.     

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przy-
jęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działki  ewid. Nr 
218/12, 219/7 przeznaczone  są pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z do-
puszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letni-
skowej i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość posiada kształt prostokąta, 

nachylonego stromo w kierunku południowym. 
Dojazd do nieruchomości drogą terenową, 
gruntową nieutwardzoną, konieczność urzą-
dzenia drogi i  wjazdu na działki. Przez cen-
tralną część działki przebiega wąwóz, działka 
częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Przez 
działkę przebiega linia energetyczna średniego 
napięcia. W sąsiedztwie działek kanalizacja, 
energia elektryczna, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  23 marca 
2021r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 
– sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dol-
ny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 
do dnia  17 marca 2021 r. Za datę wpłacenia 
wadium uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. 
Brak środków na podanym powyżej koncie w 
ustalonym terminie uznaje się jako niewpłace-
nie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetar-
gu jest okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fi-

zycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewidencji go-
spodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 
osób reprezentujących te podmioty, dowodów 
tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu oso-
biście lub okazując pełnomocnictwo współmał-
żonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobi-
ście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez oso-
bę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca 
się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie 
później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wy-
nikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytycze-
nia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego. Zawarcie umowy notarialnej 
nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty naj-
później na 5 dni przed zawarciem umowy, na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądo-
wej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych po-
wodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 
wew.29

Szczawnica,  01 marca  2021 r.       
Znak: RIOŚ.6845.9.2021.JP

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza 

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na  dzierżawę  na okres 3 lat   nieruchomości 
stanowiącej część działki ewid. nr  1467/10 o 
powierzchni  0.0630 ha położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego przedmiotowej nieruchomości wy-
nosi  45 000,00 zł /czterdzieści pięć tysięcy  
złotych / + Vat 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 
2021r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- 
sala posiedzeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1.  uiszczenie wadium  w kwocie  9 000,00 

zł /słownie dziewięć tysięcy złotych/, które 
należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA ul. 
Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 
0646 9961 do dnia 24 marca 2021 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsa-
mości należy okazać Komisji Przetargowej, a 
w  przypadku osoby prawnej dowód wpłaty 
wadium oraz stosowne dokumenty rejestra-
cyjne.

2.  nie zaleganie z opłatami lub innymi na-
leżnościami wobec Miasta i Gminy Szczaw-
nica, potwierdzone stosownym zaświadcze-
niem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez oso-
bę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet czynszu dzierżawnego nierucho-
mości, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz wydzierżawiającego. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników  zostanie 
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu prze-
targu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od przetargu i prawo unieważnie-
nia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu 
oraz projektem umowy i zasadami prowadze-
nia parkingu można zapoznać się w Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.1826222-03.
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Ośrodek kultury jest przede 
wszystkim dla mieszkańców

(Rozmowa z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczaw-
nicy  Krzysztofem Czają).

- Przed wszystkim gratulacje z 
okazji wygrania konkursu na dyrek-
tora i za przekonanie do swojej wizji 
prowadzenia Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy komisji kon-
kursowej. Proszę powiedzieć, co 
Pana zdaniem zadecydowało o Pań-
skiej nominacji?  O co Pana pytano?

Dziękuję. Głównie pytano wła-
śnie o tą wizję, czyli co bym zosta-
wił po staremu, co bym zmienił i 
dlaczego. Pytano o imprezy, o teatr 
amatorski, zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Poruszony został też temat 
remontu budynku, pomysłów na pozyskanie dodatkowych fundu-
szy i sponsorów. Co zadecydowało o mojej nominacji? Myślę, że 
dobra znajomość realiów funkcjonowania ośrodka oraz bardzo do-
bra dotychczasowa współpraca.

- Proszę więc o sprecyzowanie Pana pomysłu na kierowanie 
szczawnickim MOK. Nad czym się Pan najbardziej skupi?

Wyznaczyłem sobie cztery główne kierunki działania, które 
chciałbym rozwijać równolegle. Pierwszy to folklor naszego regio-
nu, jego zachowanie, kultywowanie, rozpowszechnianie oraz pre-
zentacja szerszej publiczności. Aby to zrobić konieczna jest współ-
praca z ludźmi, którzy ten folklor w dalszym ciągu pielęgnują, mam 
tutaj na myśli przede wszystkim Związek Podhalan, ale nie tylko. 
Do tej pory współpraca przebiegała wzorowo i mam nadzieję, że to 
się nie zmieni. 

Drugi kierunek to kultura „uniwersalna”, mam tutaj na myśli 
stworzenie oferty skierowanej przede wszystkim dla mieszkańców 
gminy. Co dokładnie pojawi się w tej ofercie, jeszcze nie wiem; 
chciałbym, żeby była jak najbardziej różnorodna, żeby każdy 
mieszkaniec mógł znaleźć coś dla siebie. Liczę na to, że mieszkań-
cy sami podsuną mi swoje propozycje. Na pewno będą to koncerty, 
spektakle teatralne, wystawy, liczę że uda się zorganizować też bar-
dziej aktywne formy jak np. warsztaty taneczne. 

 Kolejny trzeci punkt to edukacja, nie tylko dla dzieci i młodzie-
ży, ale również dla dorosłych. Tutaj najważniejsze będą chęci od-
biorców, bo możliwości są bardzo duże. W tej dziedzinie kluczowa 
będzie  pomoc szkół, a konkretnie nauczycieli i wychowawców, ale 
również rodziców; jeśli oni podpowiedzą, czym można zaintereso-
wać dzieci i młodzież, a później pomogą do nich dotrzeć z ofertą, 
będzie nam dużo prościej. 

Na koniec zostaje nam promocja. Promocja kultury wśród 
mieszkańców, zarówno tej regionalnej jak i ogólnopolskiej i świa-
towej. Chciałbym usprawnić system informowania o wydarzeniach, 
aby każdy zainteresowany kulturą otrzymał informację, co i kiedy 
się dzieje. Została nam promocja naszej kultury regionalnej na ze-
wnątrz. Niech ludzie z całej Polski zobaczą, że Pieniny to nie tylko 
piękne krajobrazy, ale również folklor, owszem góralski, ale jakże 
inny od tak popularnego podhalańskiego. 

- Mieszkańców Szczawnicy najbardziej chyba interesują impre-
zy, które będą się odbywać w naszym mieście i to, czy przyciągną 
one do nas turystów? Czy zachowa Pan istniejący kalendarz im-
prez, czy też zamierza Pan wprowadzić nowe wydarzenia kultural-
ne?

Szczawnicki kalendarz imprez ma już tak wielką tradycję, że 
nie sposób go nie kontynuować. Z drugiej strony od wielu lat się 

praktycznie nie zmienia, co może powodować pewne znudzenie 
zwłaszcza wśród mieszkańców. Nieraz w odpowiedzi na pytanie 
„czy będziesz na Redyku” usłyszałem, że „nie, bo znów będzie to 
samo”. Tylko jak zrobić redyk np. bez tradycyjnego strzyżenia owcy 
na scenie, albo napadu zbójnickiego? Pewne rzeczy muszą zostać 
po staremu. 

Wracając do kalendarza, to na pewno zostanie Weekend Majowy, 
Redyk w Jaworkach, oraz Jesienny, Dni Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej, Sylwester pod Gwiazdami. Żeby „nie było nudno” każde z 
tych wydarzeń chciałbym w jakiś sposób uatrakcyjnić, coś zmienić, 
dopracować szczegóły. Już w zeszłym roku w planach był powrót 
do „Święta wód”, w ramach weekendu majowego, mam nadzieję, że 
w tym roku się to uda. Nowego podejścia wymagają Dni Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej. Pewien pomysł już był, ale nie chciałbym zdra-
dzać szczegółów. Redyki to dla mnie prawdziwe wyzwania; letni 
to sztandarowe wydarzenie lata, a jesienny to błyskawicznie rosną-
ca impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. 
Pierwszy wypadałoby odświeżyć, jednak zachowując wieloletnią 
tradycję, w drugim trzeba nadążyć za rosnącym zainteresowaniem 
odbiorców. 

Co nowego? Z dużych wydarzeń w tym roku niewiele. Czekamy 
na rozstrzygnięcie konkursu ofert do programu Muzyka Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gdzie wspólnie z Ewą 
Walkowską i Marią Złotek złożyliśmy ofertę na organizację Opery 
„Janek”. Byłoby to całkowicie nowe wydarzenie w naszym kalen-
darzu. 

Z mniejszych wydarzeń, to na pewno biesiady w Szlachtowej i 
Jaworkach, jak co roku wspomożemy Związek Podhalan przy Fe-
stynie Rodzinnym. Co więcej, czas pokaże.

- Nadal żyjemy w cieniu koronawirusowej  pandemii… To przez 
nią w zeszłym roku, gdy pełnił Pan obowiązki dyrektora MOK, trze-
ba było odwołać większość wydarzeń. A co będzie, jeśli obostrzenia 
rządowe w związku z nadmiernym przyrostem zachorowań prze-
szkodzą w realizacji tych planów?

Rozmarzyliśmy się planując imprezy, to teraz wracamy do rze-
czywistości? Zeszły rok pokazał nam, że z koronawirusem nic 
nie wiadomo. Organizacja wydarzeń w takich realiach to przede 
wszystkim ciężkie brzemię odpowiedzialności. Co z tego, że za-
stosujemy się do reżimu sanitarnego, jeśli ktoś się zarazi, będzie 
to nasza wina jako organizatora oraz osoby, która wydała zezwole-
nie na to wydarzenie. Aspekt finansowy też tu odgrywa swoją rolę. 
Koszt koncertu z zachowaniem wytycznych jest znacznie wyższy, a 
ilość widzów mocno ograniczona. Zeszły rok był organizacyjnym 
koszmarem. Z każdą decyzją: „robimy czy nie”, czekaliśmy do sa-
mego końca i liczyliśmy na to, że może jednak się uda. Skutek był 
taki, że masa pracy poszła na marne. Pozbawione takiego ryzyka 
były jedynie działania w internecie. Zrobiliśmy kilka nagrań i zre-
alizowaliśmy wspólnie z Fundacją Mapa Pasji trzy webinary pod 
zbiorczą nazwą Skarby Górali. Jeśli obostrzenia nie pozwolą nam 
normalnie działać, to będziemy się rozwijać głównie w stronę dzia-
łalności w sieci. 

Są jednak pewne plusy obecnej sytuacji. W zeszłym roku uzy-
skaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu na zakup wyposażenia. Projekt opiewał na 
łączną kwotę 262,5 tys. zł, z czego 52,5 tys. zł to był wymagany 
wkład własny. Można powiedzieć, że przez koronawirusa nie mie-
liśmy problemu w ich pozyskaniu. Z projektu została zakupiona m. 
in. scena mobilna, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. 

- Można pragnąć zrobienia rzeczy wielkich, a wiadomo, że same 
dobre chęci nie wystarczą. Potrzebne są jeszcze na to odpowiednie 
środki. Jak prezentuje się tegoroczny budżet MOK i jakie ma Pan 
pomysły na pozyskanie środków zewnętrznych?

Budżet został zmniejszony w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Czy to dobrze, czy źle, chyba powinienem odpowiedzieć, że źle. 
Mamy trudną sytuację. Jesteśmy gminą turystyczną, nie ma tury-
stów, nie ma wpływu do budżetu, a koszty niewiele mniejsze niż 
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normalnie. Kwota o jaką zmniejszono nam budżet, to tak naprawdę 
kropla w morzu potrzeb miasta. Staramy się pozyskać pieniądze z 
innych źródeł głównie z programów dotacyjnych MKiDN, Urzędu 
Marszałkowskiego, LGD Gorce Pieniny. Wychodzę z założenia, że 
ile środków dostanę, to tyle spożytkuję najlepiej jak to będzie moż-
liwe. 

- Należy pamiętać, że Miejski Ośrodek Kultury to nie tylko or-
ganizator imprez, ale instytucja odpowiedzialna za kreowanie i 
koordynowanie życia kulturalnego w mieście. Jakie propozycje ma 
Pan dla młodzieży, szkół, instytucji pozarządowych oraz różnego 
typu podmiotów działających na naszym terenie, tak zgodnie do tej 
pory współpracujących z MOK? Czy zamierza Pan kontynuować 
tę współpracę?

Od lat się tak utarło, że MOK robi imprezy, a pozostała działal-
ność zeszła na dalszy plan i prawie całkowicie zniknęła. Ośrodek 
kultury zawsze kojarzył mi się z ludźmi, którzy tą kulturą się zaj-
mują, którzy ja uprawiają, którzy się jej uczą i w niej uczestniczą. 
Jeśli będziemy tylko robić koncerty i sprzedawać bilety to będzie-
my tylko firmą sprzedającą kulturę, a kulturę powinniśmy tworzyć, 
ale tworzyć wspólnie. Zorganizować koncert jest łatwo, wystarczy 
znaleźć artystę, zapłacić mu, sprzedać bilety, zagrać koncert, może 
nawet uda się na nim nie stracić. Zajęcia też łatwo zrobić, znaleźć 
nauczyciela, zapłacić mu, zebrać grupę chętnych … Najtrudniej jest 
sprawić, żeby ludzie chcieli coś zrobić wspólnie. Wystawić sztukę, 
stworzyć zespół muzyczny. Podziwiam tutaj pracę Marka Ciesielki 

z Teatru Amatorskiego. Chciałbym, aby wśród młodzieży również 
powstała podobna inicjatywa, nie tylko teatralna, ale np. muzyczna. 

- A Jakie potrzeby uznaje pan za najbardziej palące dla lepszego 
funkcjonowania MOKu i życia kulturalnego w mieście? Został Pan 
wybrany na pięć lat, więc na pewno ma Pan dłuższą perspektywę, 
bo nie wszystko uda się przeprowadzić od razu…

Za najpilniejszą sprawę uznaję remont budynku. Nie chcę tu wy-
mieniać, ileż to można by było zrobić, jakby były pieniądze, jak-
byśmy mieli wyremontowany budynek itd. Będę się starał wyko-
rzystać możliwości i środki najlepiej jak się da. Remont jest jednak 
niezbędny ze względu na konieczność spełnienia wymagań stawia-
nych budynkom użyteczności publicznej, takich jak przystosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim za dotychczasową 
współpracę, mam nadzieję, że będzie trwała nadal i będzie owoco-
wać coraz ciekawszymi wydarzeniami. Jeśli są chętni do pracy z 
nami to również zapraszam, w MOKu obecnie pracuje nas trójka 
osób, w sezonie, przy imprezach potrzeba nas więcej. Chciałbym 
też zachęcić wszystkich mieszkańców i sympatyków, jeśli macie 
jakiekolwiek pomysły i propozycje na wydarzenia, zajęcia, kursy, 
cokolwiek, to zapraszam do podzielenia się nimi. Ośrodek kultury 
jest przede wszystkim dla mieszkańców. 

- Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała Alina Lelito
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Rajd na Raty
W dniu 19 lutego 2021 r. w siedzibie oddziału PTTK Szczaw-

nica odbyła się mała uroczystość wręczenia nagród dla drużyn 
uczestniczących w zeszłorocznej edycji konkursu „Rajd na Raty”. 
„Rajd na Raty” to konkurs organizowany przez PTTK polegający 
na przejściu co najmniej 6 grup górskich przez zgłoszone drużyny 
i opisaniu tych wędrówek w kronikach prowadzonych w przeróż-
nych formach. Wędrówki są rozłożone w czasie. Jest to okres wio-
sna, lato, jesień i stąd też nazwa „Rajd na Raty”. Oczywiście jest 
to tylko skrót opisu, pełny regulamin znajduje się na stronie PTTK 
Szczawnica. Wędrówki są opisywane w kronikach, które są póź-
niej oceniane przez komisję. Tym razem zwycięzcami okazały się 
takie drużyny jak „Rodzina Hamerskich”, „Dreptacze” oraz „Gó-
rołazy”. Przedstawione przez te drużyny dzienniki zrobiły wra-
żenie na komisji. Poprzeczka została podniesiona, i to mocno w 
stosunku do lat poprzednich. Dlatego też komisja, która oceniała 
te prace, postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca. I tak razem 
pierwsze miejsce zdobyli, drużyna „Rodzina Hamerskich”, gdzie 
liderem był Piotr Hamerski oraz „Dreptacze” z liderem Panią 
Barbarą Korczak. Drugiego miejsca nie przyznano. Trzecie miej-

sce zdobyła drużyna „Górołazy” z liderem Tymoteusz Dębskim. 
Nagrodą były pamiątki PTTK oraz wartościowe bony do wyko-
rzystania w Decathlonie według uznania zwycięzców. Chcieliśmy 
przy okazji zachęcić Was, drodzy Czytelnicy do udziału w tym 
konkursie nie tylko dla rywalizacji, ale także dla okazji poznawa-
nia naszego bliskiego i dalszego otoczenia.

Prezes Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy
Marek Misztal



Miêdzy nami, gó ra la mi...

Bobry
Coraz więcej śladów obecności bobrów na terenie Miasta i 

Gminy Szczawnica. Można je już znaleźć na Białej Wodzie, nad 
– i przy przeprawie na Sokolicę w Pieninach, a ostatnio także na 
Czarnej Wodzie. W związku z ich „budowlaną działalnością” po-
trzebna była interwencja Ochotniczej Straży Pożarnej w dniach 5 i 
12 lutego br. Powalone drzewa trzeba było usunąć z drogi. 

Bobry trudno zobaczyć, bo prowadzą nocny tryb życia, za to na 
Czarnej Wodzie można podziwiać ich tamy i żeremie. 

Foto dzięki grzeczności Straży Miejskiej w Szczawnicy.
A.L.

Ciekawostki z Muzeum Ciekawostki z Muzeum 
PienińskiegoPienińskiego

Drodzy czytelnicy, członkowie i sympatycy Oddziału Pieniń-
skiego Związku Podhalan w Szczawnicy, zapraszamy Was, jeśli 
to będzie możliwe i nie będzie sprzeczne z obostrzeniami wyni-
kającymi z powodu pandemii koronawirusa, do uczestnictwa w 
uroczystościach wielkopostnych i wielkanocnych:

- w góralskiej  Drodze Krzyżowej,
- w uroczystościach  Niedzieli Palmowej i tradycyjnym kon-

kursie palm,
-  w Triduum Paschalnym i adoracji w Wielki Piątek,
Przeżyjmy wspólnie przygotowania do Zmartwychwstania 

Pańskiego.

Zachęcamy do uczestnictwa w łodzioniu, co 
uświetni uroczystości. 

Szczegółowe informacje podamy bliżej Świąt Wielkanocnych.

Wszystkim marcowym jubilatom i solenizantom życzymy 
zdrowia, spełniania marzeń i radości z każdego dnia.

Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

W zbiorach Muzeum Pienińskiego znajduje się instru-
ment zwany ROGIEM GROMADZKIM – ale i ZBÓJNIC-
KIM. Wykonany z rogu bydła rasy węgierskiej, duży, lekko 
kręty, mający 60 cm długości. Do niego przyczepiony jest 
skórzany pasek nabijany metalowymi guzikami.

Przez lata, w XIX stuleciu miał służyć szczawnickiemu 
gromadzkiemu „nocnemu warciarzowi” (stróżowi) do sy-
gnalizowania upływających godzin i do zwoływania groma-
dy w razie nieszczęścia: pożaru, powodzi. Legenda mówi, 
że to ZBÓJECKI RÓG WIWRÓW. A oddać go miał na 
„służbę” szczawnickiej gromady Tomek Dziedzina - Wiwer 
syn „Kulawego”, wnuk Maćka Dziedziny - Wiwra – har-
nasia pienińskich zbójników. Legenda mówi też, iż ten róg 
zanim trafił w zbójnickie ręce miał należeć do ostatniego 
kapłana z pogańskiej gontyny na Jarmucie. Do Muzeum tra-
fił w 1959 r. i został przekazany przez zespół amatorski za-
łożony przez Jana Malinowskiego przy Straży Ogniowej w 
Szczawnicy, służył w nim jako rekwizyt. Pierwotnie skórza-
ny pasek zamiast metalowych guzików miał mieć mosiężne 
ćwieki i wojskowe guziki, a rzemieniem przywiązany był do 
niego długi drewniany „piskutek” – służący do gwizdania. 

Całość zdobiła jeszcze duża kiść safiano-
wych rzemyków. Wszystkie te ozdoby 

uległy zniszczeniu podczas używa-
nia rekwizytu w sztukach granych 

przez zespół. 

Niezależnie od tej pięknej 
legendy rogi takie były in-

strumentami pasterski-
mi i należą do najbar-
dziej archaicznych 
instrumentów, wy-
korzystywanych 
przez pasterzy z 
dawien dawna. 
Zazwyczaj wy-
konywane były 
z rogu bawo-
lego lub bara-
niego. Od jego 
długości zale-
żała siła i bar-
wa dźwięku.
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Miêdzy nami, gó ra la mi... Do użytku wewnętrznego
Wiadomości z Parafii 

św. Wojciecha w Szczawnicy:

Sakrament chrztu świętego przyjęli:
14 lutego 2021r:

Michał Marak Smaga
Jan Franciszek Krupa
Pola Węglarz

Odeszli do wieczności:

Maria Hałas - 03.02.2021
Krystyna Mastalska - 04.02.2021
Antonina Łabuda - 06.02.2021
Marek Pabis - 11.02.2021
Michał Dominik - 16.02.2021
Aleksandra Król - 18.02.2021
Stanisława Maria Węglarz - 19.02.2021

W datę śmierci śp. Ireny Słowik, publikowaną w poprzednim nu-
merze naszego pisma, wdarł się tzw. czeski błąd. Oczywiście 
śp. Irena odeszła do Pana 28.01.2021r. Za pomyłkę Rodzinę 
Pani Ireny i wszystkich Czytelników serdecznie przepraszamy.

redakcja

Wiadomości z Parafii  Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej:

Odszedł do wieczności:
Marcin Kulig – 23.02.2021 – Jaworki

Kronika Towarzyska
Henryk Wiercioch 1927-2021

Dnia 4 lutego, 2021, w 94 roku życia, 
zmarł nasz kochany Ojciec, Henryk Wiercioch.

Henryk urodził się 18 października1927 
roku w Szczawnicy, gdzie spędził młodość. 
W latach powojennych, był kapralem wojska 
polskiego i brał aktywny udział w rozmi-
nowaniu ziem odzyskanych na zachodzie 
Polski. W Szczawnicy, jako zdolny mechanik i 
spawacz, pracował przy budowie sanatorium 
Hutnik. Prowadził też własny warsztat oraz pracował w warsztacie naprawczym 
Funduszu Wczasów Pracowniczych, w budynku „Szalay”.

W roku 1968, wyemigrował wraz z żoną Genowefą i synami do Kanady, aby 
połączyć się z rodzicami, którzy mieszkali w mieście Hamilton. Tu pracował w 
firmie United Steel and Metal Company (USARCO) jako wykwalifikowany spawacz i 
maszynista, a później kierownik, przechodząc na emeryturę po zamknięciu firmy. 

Niech odpoczywa w spokoju.

Pogrążeni w smutku synowie, Janusz i Zygmunt z rodzinami.

Zbiórka  funduszy publicznych na remont krzyża na Bryjarce zostaje przedłu-
żona do końca czerwca br.

Prezes Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej
Aleksander Majerczak

1 lutego br. w Radomiu zmarł Ryszard Szurkowski, legenda 
polskiego sportu, utytułowany kolarz szosowy, dwukrotny 
wicemistrz olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw 

świata, dwunastokrotny mistrz Polski, wielokrotny zwycięzca 
Wyścigu Pokoju, trener kolarstwa, działacz sportowy.

W 1974,1975 i 1976 roku brał udział w Małopolskim Wyścigu 
Górskim, którego jeden z etapów kończył się w Szczawnicy na 
Placu Dietla. Był zwycięzcą tego wyścigu w 1974r. oraz zdobywcą 
drugiego miejsca w 1975r. Powyżej zdjęcie z roku 1974 lub 1975 
z tego wydarzenia, zrobione na Palcu Dietla przez nieżyjącego 
już szczawnickiego fotografa Henryka Zachwieję, a udostępnione 
przez jego syna Pawła Zachwieję. 

Ryszard Szurkowski stoi pierwszy z prawej strony (na rowerze, 
z nr 150 inny znany polski kolarz Stanisław Szozda).

Dziękujemy za udostepnienie tej archiwalnej fotografii!
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Sport uprawiam od dziecka
(Rozmowa z Jackiem Pietrzakiem- piłkarzem, trenerem sporto-

wym, nauczycielem wychowania fizycznego)
 
- Został Pan wybrany 

Najlepszym Piłkarzem 
Ostatniego XX.lecia w 
plebiscycie ogłoszonym 
przez Podhalański Po-
dokręg Piłki Nożnej i 
portal podhaleregion.pl. 
Co to za wyróżnienie?

To wyróżnienie dla 
zawodników, którzy się 
wywodzą tylko z regio-
nu Podhala. Nie liczyli 
się zawodnicy, którzy 
tu grają, ale pochodzą z 
innych terenów Polski. 
Poza tym, to nie był plebiscyt, w którym o wygranej decydo-
wały liczne rodziny i przyjaciele oddający głosy, tylko fachow-
cy. Dziennikarze ze strony podhale region.pl osobiście dzwonili 
lub wysyłali mailowo zapytanie do działaczy, prezesów klubów, 
piłkarzy, sędziów kogo typują na najlepszego piłkarza. Nie było 
więc możliwości zagłosowania ot tak, po prostu, przez rodzinę, 
by zwiększyć pulę głosów. Była setka zgłoszonych kandydatów, z 
której wybrano dziesiątkę najlepszych piłkarzy 20.lecia. Udało mi 
się uzyskać 65% poparcia tych wszystkich osób, którzy wybierali. 
Otrzymaliśmy wszyscy statuetkę złotego buta i list gratulacyjny. 
To wyróżnienie honorowe.

- Od kiedy uprawia Pan sport? Czy od razu była to piłka noż-
na?

Uprawianie sportu zacząłem już w zerówce. Najpierw na po-
dwórku kopałem pikę ze starszym bratem i jego kolegami. Od razu 
zainteresowałem się piłką nożną, bo mój tata, Marek Pietrzak, tre-
nował drużynę LKS Lubań Tylmanowa i wprowadził mnie w pod-
stawy tej gry. Sam był kiedyś znanym piłkarzem Sandecji Nowy 
Sącz, pierwszoligowego klubu. To podczas jego pobytu w San-
decji klub awansowa z II do I ligi. A mieszkając w Szczawnicy, 
został zaproszony do współpracy w Tylmanowej. Wprowadził tam 
pewne standardy gry, pokazał zawodnikom, jak to ma wyglądać, 
a ja uczyłem się od niego. Potem, mając już 10 - 12 lat, jeździłem 
razem z ojcem do Tylmanowej, bo jeszcze w tym czasie klubu w 
Szczawnicy nie było. 

- Jakie były dalsze ścieżki Pańskiej kariery?
W Tylmanowej spędziłem ok. trzech lat. Potem trenowałem 

w SKS Sokolica w Krościenku, w klubie, w którym jest dwu-
sekcyjność: kajakowa i piłkarska. Tam trenowałem dużo dłużej, 
wraz z kolegami ze Szczawnicy, z którymi do Krościenka jeź-
dziłem na treningi. Początkowo trenował nas ojciec, potem tre-
nerzy się zmieniali. Z Krościenka poszedłem do Dunajca Nowy 
Sącz, gdzie grałem już w Małopolskiej Lidze Juniorów. Miałem 
wtedy 17 lat. Wtedy też uczęszczałem do LO w Krościenku n.D. 
Ze szkoły po lekcjach jeździłem często na zajęcia piłkarskie do 
Nowego Sącza, gdzie trenowałem z trenerem Piotrem Śmietaną - 
też niegdysiejszym zawodnikiem Sandecji - dwa lata.  Tu nastąpił 
ciekawy epizod wyjazdu na testy do Legii Warszawa, do Młodej 
Ekstraklasy. W tym czasie wszystkie drużyny seniorskie, które 
oglądamy w ekstraklasie, miały obowiązek prowadzić także dru-
żyny młodzieżowe, w której zawodnicy w wieku do lat 21 grali 

swoje mecze.  Przyjeżdżała tam młodzież z całej Polski. Prze-
szedłem pozytywnie sprawdziany na  wszystkich etapach, ale na 
ostatniej prostej zabrakło mi kogoś, kto poparłby moją kandydatu-
rę. Wróciłem i miałem krótki epizod w KS Jarmuta Szczawnica, 
w drużynie  seniorskiej; jako 18- 19. latek pomogłem chłopakom 
awansować z klasy B do klasy A.  Ze Szczawnicy poszedłem do 
Lubania Maniowy. Wtedy klub grał w IV Lidze Małopolskiej, 
która obejmowała wtedy całe województwo. Gdybyśmy dzisiaj 
grali w IV lidze, to jest ona obecnie podzielona na Wschód i Za-
chód. Tam trenowałem pod okiem trenera Bartłomieja Walczaka i 
grałem trzy sezony. W tym klubie grali tylko i wyłącznie zawod-
nicy z Podhala, i to najlepsi. Taka była jego misja. Po trenerze 
Walczaku przyszedł trener Marek Żołądź, już nieżyjący. Z nim 
święciliśmy największy triumf na Podhalu, tj. awansowaliśmy do 
III ligi. Wtedy III liga podzielona była na dwa województwa: ma-
łopolskie i świętokrzyskie. 

Warto też wspomnieć że w 2010 roku byłem reprezentantem 
Polski na Mistrzostwach Europy Amatorów (UEFA Region’s 
Cup). W eliminacjach polskich każde województwo wystawiało 
reprezentację złożoną z zawodników, którzy byli amatorami (nie 
posiadali profesjonalnych kontraktów piłkarskich) i my, jako Ma-
łopolska wygraliśmy i reprezentowaliśmy Polskę w tych mistrzo-
stwach. Na turnieju graliśmy z reprezentacją Finlandii, Rosji oraz 
Białorusi. Wygraliśmy 2 mecze i jeden zremisowaliśmy, ale nie 
wyszliśmy z grupy, ponieważ mieliśmy mniej strzelonych bramek 
od Rosji. Ogólnie bardzo fajna przygoda.

- Ma Pan na swoim koncie liczne sukcesy i wiele pięknych bra-
mek. Czy ma Pan jakąś swoją ulubioną, którą specjalnie się Pan 
szczyci i lubi sobie przypominać?

Nie notuję swoich bramek, ani ich nie gloryfikuję, ale niektóre 
widziałem, bo były nagrywane przez znajomych lub kibiców. Naj-
bardziej pamiętam gol, o którym wspominałem w wywiadzie dla 
portalu podhaleregion.pl, strzelony z przewrotki z 30 m, w bar-
wach Lubania Maniowy, w mecz ligowym przeciwko Limanovii. 
I też ważny był gol, który strzeliłem w barwach KS Jarmuta, w 
ostatnim meczu sezonu z Kluszkowcami, a który dał nam awans z 
klasy B do klasy A. Jarmuta wtedy wygrała 3:1, a druga bramka 
wbita z dużej odległości od  poprzeczki, była mojego autorstwa.

- Trzeba wspomnieć, że Pana karierę często przerywały liczne 
kontuzje. Dużo ich było?

Sporo. Kontuzje miałem raz krótsze, raz dłuższe. Na szczęście 
miałem w większości kontuzje mięśniowe, raz tylko złamałem 
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kostkę. Najczęściej była to kontuzja mięśnia dwugłowego uda; 
albo naciągnięcie, albo naderwanie czy zerwanie. Kontuzje mi 
przeszkadzały bardzo, bo chciałem grać cały czas i nie doleczy-
łem jednej, a już wpadałem w drugą. Niedyspozycje mi się na-
warstwiały, aż później organizm nie wytrzymał i musiałem zrobić 
dłuższą przerwę, półroczną. Także i z tego względu, gdy chciałem 
grać w I lidze czy ekstraklasie, nie pokazywałem pełni swych 
możliwości, bo byłem po kontuzji. To też zaważyło na mojej pił-
karskiej karierze. Po drugiej poważnej kontuzji zrezygnowałem 
już z gry na profesjonalnym poziomie. Gdy awansowaliśmy z Ma-
niowami z IV ligi do III, przeszedłem wtedy do drużyny Limano-
vii. Tam grałem dwa sezony. Nasz największy sukces był wtedy, 
gdy graliśmy w Pucharze Polski z drużyną ekstraklasy i w 1/16 
finałów wyeliminowaliśmy Lechię Gdańsk. Następny mecz gra-
liśmy z Wisłą Kraków na naszym boisku w Limanowej. I choć 
ten mecz przegraliśmy, jest dla nas pamiątką, dokąd doszliśmy. 
Tam grałem na poziomie II ligi, co gwarantowało mi profesjonal-
ny kontrakt i zawód piłkarza. Grałem tam pół roku i w jednym z 
meczów, podczas ataku na bramkę, bramkarz złamał mi kostkę i 
zmasakrował podudzie. Wtedy miałem przerwę siedem - osiem 
miesięcy i już ostatecznie musiałem pożegnać się z zawodowym 
uprawianiem piłkarstwa. Miałem wtedy 27 lat. Przeszedłem jesz-
cze do Podhala Nowy Targ, gdzie grałem w IV lidze. I tu już na 
dobre skończyłem z karierą zawodniczą. 

- Pana życie zawodowe także związane jest ze sportem…
Tak jest. Po LO im. Żeromskiego w Krościenku n.D posze-

dłem na studia na AWF do Krakowa, gdzie studiowałem pięć lat 
na kierunku wychowanie fizyczne. Po trzech latach zdobyłem 
specjalizację z gimnastyki korekcyjnej, a po następnych dwóch 
latach, na studiach magisterskich – specjalizację trenera piłki 
nożnej.  Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w klasach 
I- VIII w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,  
gdzie pracuję już 5 lat i razem z innymi nauczycielami tworzy-
my bardzo dobry zespół, któremu przewodzi Pani Dyrektor Anna 
Szczepaniak. Zrobiłem jeszcze studia podyplomowe z informa-
tyki i też mogę uczyć tego przedmiotu. Ponadto jestem trenerem 
piłki nożnej w KS. Jarmuta. Popołudniami i wieczorami trenuję 
tam drużynę seniorów, a w Krościenku, w SKS Sokolica, drużynę 
juniorów. Oprócz tego jeszcze trenują dzieci w naszej Pienińskiej 
Akademii Sportowej, której jestem współzałożycielem.

- Dużo ma Pan tych obowiązków. Czy ma Pan jeszcze czas na 
pozasportowy relaks? Jakie są Pana pozazawodowe zaintereso-
wania?

Najbardziej lubię oglądać filmy, słuchać muzyki oraz rozwi-
jam pasję gotowania. To najbardziej mnie odstresowuje.  Mam już 
swoją kolekcję ulubionych filmów na DVD, szczególnie z gatunku 
fantasy, science – fiction i kryminału, a jeśli chodzi o muzykę, to 
posiadam sporo płyt z muzyką filmową, szczególnie lubię Hansa 
Zimmera. Ponadto z żoną Gosią  - pobraliśmy się w 2019r. - lubi-
my latem chodzić po górach. To żona mnie zachęciła do turystyki, 
bo sama wcześniej chodziła na górskie wycieczki i razem już od-
byliśmy pierwsze wędrówki w Tatry.

- A o czym Pan  marzy, jakie ma Pan najbliższe plany?
Mam już trzydzieści dwa lata, więc marzę o zbudowaniu wła-

snego domu, co niedługo już się zacznie, na naszej działce w 
Szlachtowej, oraz o powiększeniu rodziny. Oczywiście do nowego 
domu przeniesiemy się z żoną wraz z naszym kotem rasy brytyj-
skiej o literacko- filmowym imieniu: Bilbo. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Alina Lelito
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Apologia Kobiety
(ciepłym słowem, w obronie kobiet)

Jeden z polskich wieszczów w sposób trywialny i lapidarny
Napisał światu:
- „kobieto, puchu marny”.
Stojąc w obronie Kobiet, dam lapidarną odpowiedź:
To KTO w ty domu dźwiga wszystkie ciężary,
Przynosi zakupy, sprząta mieszkanie,
Gotuje obiady, wychowuje dzieci…?
Kiedy „panisko” ma tylko jeden obowiązek:
- wynieść śmieci!!!
Przeto Szanowne Małżonki, Szanowne Damy i Panie
Zadam chłopakom tylko jedno pytanie:
- Jak długo wytrzymacie sami bez kobiety,
Nie przypalając wody na herbatę,
Pozostawiając na środku pokoju skarpety,
Nie odkurzając mieszkania…
… i gasząc na parapecie pety?
Tym puchem marnym – Wasza Małżonka  - Siłaczka,
Bez której będziecie brudem i kurzem
Niestety! – zarastać
- Trzeba szanować Kobiety!
   Kpt. Stefan Wierzba

Święto Pań
Należę do Świata zapomnianego
Przez nowy wiek
Pamiętam tamten 8 marca
Mamę pachnącą Być Może 
W bluzce nylonowej
W ondulacji trwałej
Szyk Francja elegancja
Na chodniku sąsiadka
Pachnąca Panią Walewską
Sąsiad w garniturze z elany
W koszuli Non Iron
Pachnący Warsem
Gzie idziecie pytam
Na Dzień Kobiet
W Malinowej pełna Gala
Zielone sukno na stole
Na nim patera
Pełna pomarańcz ciastka
Herbatka czarna kawka
I Szczawniczanka

W rękach solenizantek upominki
Paczka kawy Arabika 
Herbata Madras 
I pończochy stylonowe
Obowiązkowy kwiat
Gożdzik tulipan
Pełnia szczęścia
Co ja mam dać Paniom
W ich dzień
Kwiat Orchidei
Prezent z Internetu
Kosmetyki markowy alkohol
Dam im bukiecik kwiatów 
Zebranych z łąki
Powiem Paniom 
Dziękuję że jesteście
Kłaniam się Wam Nisko
I życzę Wszelkiej Pomyślności
Uśmiechu  Bliskich

Sławek Słowik



TO JUŻ 3 LATA...
Właśnie mijają 3 lata od inauguracji działal-

ności Pienińskiego UTW. I chociaż nie jest to 
rocznica zbyt okrągła to jednakże, jak każdy jubileusz, skłania 
do refleksji i podsumowań.  Że wysoko oceniają nas instytucje 
kontrolujące to już wiemy. Ciekawiło nas jednakże jak jesteśmy 
odbierani przez tych, dla których UTW zostało powołane. Dlate-
go zwróciliśmy się do naszych słuchaczy z prośbą o wypełnienie 
krótkiej ankiety na temat oceny i roli naszego Stowarzyszenia w 
ich życiu. Wyniki ankiety wbiły nas w dumę (a co!!!) – wszystkie, 
bez wyjątku, opinie były pozytywne i utwierdziły nas w przeko-
naniu, że jesteśmy potrzebni. Dziękujemy serdecznie za zaufanie 
i miłe słowa.

Ostatni rok, który ze względu na pandemię był trudny dla 
wszystkich, spowodował że musieliśmy wyhamować i czasowo 
zrezygnować z niektórych zajęć np. z wykładów. Jednakże w 
miarą możliwości staramy się proponować słuchaczom różne ak-
tywności - oczywiście z zachowaniem wszystkich rygorów sani-
tarnych. Z sal gimnastycznych przenieśliśmy się na świeże powie-
trze, zmniejszyliśmy liczebność grup na zajęciach odbywających 
się w pomieszczeniach. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji  
projektu Fundacji PZU „Apetyt seniora na nowe wyzwania”. 
Szczególnie nowym wyzwaniem okazały się zajęcia z Tai Chi - 
chińskiej sztuki poruszania się, która ma na celu samodoskona-
lenie poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem.  

W odpowiedzi na ankietę nasza koleżanka Jasia Gawlik prze-
słał sympatyczny wierszyk. 

Dziękujemy!

„Uniwersytet” -to słowo z mozołem nauki się kojarzy,
W Pienińskim  UTW nic takiego się nie zdarzy.
Nauka to nie wysiłek, jakby się zdawało
Bo choć wiedzę zdobywamy tutaj niemałą
Nas to nie trudzi i nie nudzi
Przeciwnie, daje nam szczęście i entuzjazm budzi.
My, seniorzy, z radością na zajęcia spieszymy,
Chińskiej sztuki Tai Chi się uczymy.
A gdy osiągamy już nirwanę i stan boski
To giną wszystkie problemy i troski.
Swobodne mięśnie i kocie kroki,
To są wspaniałe Tai Chi uroki.
Następnie w parku jest gimnastyka,
Po której wszelki ból w kościach znika.
Po gimnastyce porozciągani,
Na nordic walking wnet podążamy.
Czas miło leci, droga ucieka,
Jakby duch młody wstąpił w człowieka.
Zamiast dyplomów, odznak i róży
Składamy dzięki - tym wszystkim, którzy
Wspaniały pomysł w życie wcielili
I UTW  tutaj  stworzyli.
Dla nas - seniorów to rzecz radosna,
Bo w nasze serca wstąpiła wiosna.
Na nudę nigdy nie narzekamy,
I na zajęcia z radością gnamy.
I choć dla niektórych wydajemy się dziwni
Jesteśmy zdrowsi i wciąż aktywni.

„SMUTNA PIOSENKA 
Z MALEŃKĄ NADZIEI KROPLELKĄ”

Idę smutna z maseczką na twarzy
Mijam ludzi i w oczy im patrzę
Marzę-bo wciąż wolno mi marzyć -
Jeszcze będzie kiedyś inaczej

Uśmiechnij się do mnie oczami
Ja także oczami się śmieję
Uśmiechnij się do mnie oczami
A odnajdziesz w mych oczach nadzieję

Ktoś wymazał nam uśmiechy z twarzy
Nie poznałam wczoraj sąsiada
Mijamy się smętni i szarzy
Na to tylko jedna jest rada

Uśmiechnij się do mnie oczami
Ja także oczami się śmieję 
Uśmiechnij się do mnie oczami
A odnajdziesz w mych oczach nadzieję

Wiosna przyjdzie bez względu na wszystko
Budząc ptaki i kwiaty i drzewa  
Idę parkiem przyglądam się listkom
Tej wiosennej nadziei  nam  trzeba

Uśmiechnij się do wiosny oczami
Ja do wiosny także   się śmieję 
Uśmiechnij się do wiosny oczami 
Wiosna daje nam nową nadzieję

Już kolejne nadchodzą święta
I być może spędzimy je sami
O życzeniach do bliskich pamiętaj
A będziemy ze sobą myślami

Uśmiechnij się do mnie myślami
Ja także w myślach się śmieję
Uśmiechnij się do mnie myślami
Ja Ci prześlę myślami  nadzieję

Zaśpiewam Ci smutna piosenkę
Z maleńką nadziei kropelką 
Wrócą czasy jak kiedyś piękne
Bo nadzieja siłę ma wielką

Zofia Krępa
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Tomasz Hamerski radny Powiatu Nowotarskiego

Wieści powiatowe
Szanowni Państwo,
w lutym bieżącego roku miały miejsce dwie sesje Rady Powia-

tu Nowotarskiego. Pierwsza odbyła się 11 lutego, zwołana została 
w zasadzie wyłącznie w celu wyboru nowego wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu, w związku z rezygnacją z funkcji radnego 
przez Michała Borzęckiego, który był jednocześnie jednym z 
wiceprzewodniczących. Konieczne było zwołanie posiedzenia w 
formie stacjonarnej, z uwagi na wymóg przeprowadzenia głoso-
wania w trybie tajnym. Skorzystaliśmy z gościny Podhalańskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 
który dysponuje salą umożliwiającą spełnienie pandemicznych 
wymogów. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponował 
Jana Komorka z Krościenka nad Dunajcem. Propozycja została 
przez Radę zaakceptowana większością głosów.

Kolejne, XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Nowotarskiego, 
odbyło się 25 lutego br. już w trybie zdalnym. Starosta Krzysztof 
Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym, w tym informacje na temat spotkania 
z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą, który zadeklarował 
doposażenie szpitala w kolejną karetkę. Jednocześnie zrodziła się 
dyskusja na temat ewentualnego przyjmowania covidowych pa-
cjentów ze Słowacji. Z zapewnień Starosty wynika, że póki co 
zadeklarowano wyłącznie gotowość do tego typu działań, a fak-
tyczne przyjmowanie pacjentów zza południowej granicy zależne 
od ustaleń między Polską, a Słowacją na szczeblu rządowym. Jed-
nocześnie pojawiły się pytania dotyczące szczepień na Covid-19. 
Z zapewnień zastępcy dyrektora szpitala Pani Alicji Jarosińskiej 
wynika, że większość osób z grupy „0” z powiatu nowotarskiego 
deklarujących chęć szczepienia, została już zaszczepiona 2 daw-
kami.

Następnie dokonaliśmy zmian w budżecie na bieżący rok, a 
także w ślad za tym zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Nowotarskiego.
W kolejnym punkcie podjęliśmy uchwałę o zmianie składów 

osobowych niektórych komisji. Zmiany wynikały z rezygnacji 
Michała Borzęckiego. Pani Grażyna Tylka została członkiem 
Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska, a także członkiem Komisji Zdrowia i Po-
lityki Społecznej w miejsce Bartosza Leksandra, który przeszedł 
do Komisji Budżetowej.

W trakcie obrad przedstawiony został „Powiatowy Program 
Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Ro-
dzinie na lata 2021-2026”. Z informacji przekazanych przez Panią 
Anetę Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
wynika, że w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba osób objętych 
programem, zwiększyła się również liczba przypadków przemocy 
w rodzinie. Zdaniem Pani Dyrektor jedną z przyczyn jest pande-
mia koronawirusa.

Następnym punktem było przyjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Woje-
wództwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica 
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna”. Z informacji przekazanych 
przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tomasza Moskali-
ka wynika, że pomoc taka miała być udzielona w poprzednim 
roku, jednak prace projektowe uległy wydłużeniu, stąd też będzie 
udzielona w bieżącym roku. Inwestycja z pewnością usprawni kie-
rowcom z naszej części powiatu podróż do Nowego Targu.

Niemal na koniec posiedzenia, z uwagi na brak zainteresowa-
nia ofertą, podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Police-
alnej w Zespole Szkół i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

Przypominam o możliwości składania wniosków do poszcze-
gólnych wydziałów starostwa powiatowego w formie elektronicz-
nej, za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski przyjmuje także 
Biuro Obsługi Klienta w Starostwie po wcześniejszym umówieniu 
terminu w systemie na stronie: www.rejestracja.nowotarski.pl

Po raz kolejny zachęcam również do rejestrowania się na szcze-
pienia przeciwko Covid-19, dzięki czemu zapewnimy bezpieczeń-
stwo sobie samym i naszemu otoczeniu.

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

Odkupieńcze cierpienie

To, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało 
grzechu stanowiło nie tylko Jego ogołoce-
nie i uniżenie, ale heroiczną miłość. On, 
Absolutnie Święty i Niewinny Baranek, 
postawił się w sytuacji grzesznika, gdy 
dźwigał grzech świata. Jakby sam stanął 
naprzeciw siebie, zetknął się z własnym 
przeciwieństwem, wrogiem – zmierzył się 
z grzechem.

Krzyża Chrystusa nie da się usprawie-
dliwić potrzebą cierpienia - mimo że było 
ono nieuniknione, skoro grzech wszedł na 
świat i w tym sensie Chrystus odkupił nas 
przez Krzyż, który okazał się Bożym mi-
łosierdziem jednającym człowieka z Nim 
przez przemianę ludzkiego „nie” na „tak” 
wobec Boga. Tylko Syn Ojca w swym „bo-
goczłowieczeństwie” (dzięki zjednoczeniu 
natur w Chrystusie) zdolny jest nieść winę 
świata.

Chrystus uwielbił Ojca uznając Go za 
jedynego Pana człowieka, poddając się 

Mu w miłości mimo krzyża, cierpienia i 
ciemności. Jest to ofiara czyniąca zadość 
(zadośćuczynienie) Bożej miłości w tym 
sensie, że stanowi doskonałą odpowiedź 
człowieka (Chrystus jest przecież prawdzi-
wym Człowiekiem) na miłość Boga. Mi-
łości może zadośćuczynić jedynie miłość, 
nie zaś męka, cierpienie (na które Bóg nie 
czeka); ale miłość depcząca mękę dla 
miłości jest najwyższą jej możliwością, 
najtrudniejszym i najoczywistszym jej wy-
razem. 

Jednakże Ojciec nie czekał na kaźń 
Syna, ale na Jego miłość, bo właśnie te 
oczekiwania ma wobec synów w Synu. 
Prawdą jest jednak i to, że wobec sytuacji 
naszej upadłej natury nie potrafimy inaczej 
dojść do Miłości jak przez krzyż; ale tyl-
ko krzyż przemieniony na ofiarę, nie zaś 
w jeszcze jeden akt buntu przeciw Bogu. 
Cierpienie samo w sobie jest złem, jednak 
ma dla nas dobry, bo odkupieńczy skutek 
dzięki hamowaniu naszej zbuntowanej 
woli. Skutku nie należy mylić z karą za 
grzech i to „ustaloną” przez Boga. Ow-

szem, jest ono konsekwencją grzechowego 
wypaczenia ludzkiej natury (i w tym sen-
sie karą, którą jednak człowiek sam sobie 
wymierzył i wymierza). 

Sam Chrystus zaprzeczył rozumieniu 
cierpienia jako prostej konsekwencji każ-
dego poszczególnego grzechu (J 9, 2-3). 
Choć Bóg nie sprowadził grzechu i cierpie-
nia, jednak je przezwycięża (właśnie jako 
zło). I czyni to w sposób definitywny w 
wydarzeniu Krzyża i Zmartwychwstania 
Chrystusa. To jest właśnie Jego odkupienie 
naszej grzesznej sytuacji ze wszystkimi jej 
konsekwencjami. 

Chrystus wzywa nas, byśmy nie prze-
żywali cierpienia bezowocnie, lecz prze-
mieniali je, Jego wzorem, na ofiarę. On w 
swojej Ofierze wydał Ojcu całego siebie; 
oddał Mu się bez reszty w bezgranicznej 
miłości pokonując cierpienie. Choć cier-
pienie dotkliwie Go zraniło, On zmiażdżył 
je i odniósł nad nim całkowite zwycięstwo 
w Zmartwychwstaniu. 

Danuta Mastalska
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Po długiej przerwie uczniowie klas pierwszych po-
wrócili do szkoły. Pierwszym ważnym wydarzeniem 
było święto Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji najmłod-
si uczniowie klas I – III wykonali przepiękne laurki. 

Ich starsi koledzy i koleżanki, nadal uczący się zdal-
nie, wzięli udział w międzynarodowym programie edu-

kacyjnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
– Road Show, który odbył się w piątek 5 
lutego. Głównym organizatorem spotkania 
było Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pro-
gram zawierał w sobie efekty audiowizual-
ne, informacje, refleksje i zeznania bezpo-
średnich świadków i uczestników wypadku 
drogowego z regionu, w którym prowadzo-
ny jest Road Show. Młodzież mogła spotkać 
się m.in. z przedstawicielami Policji, Stra-
ży Pożarnej, Pogotowia, fizjoterapeutami, 
ofiarami wypadków drogowych. Pomimo 
tego, że ze względu na pandemię, program 
przyjął formę online, stał się ciekawym do-
świadczeniem dla młodych ludzi. 

Dużym wydarzeniem był udział w zor-
ganizowanym po raz VI Rajdzie Turystycz-
no - Historycznym na Przysłop „Śladami 
Partyzantów”. Podczas niego siedmiooso-
bowa reprezentacja SKKT szczawnickiej 
Jedynki uczciła pamięć walczących o wol-
ność w czasie II wojny światowej. 

Nadchodzi czas zapisów do klasy pierw-

szej na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy rodziców uczniów 
urodzonych w roku 2014 i zamieszkałych w rejonie szkoły 
(Szczawnica Wyżna do ul. Głównej nr 30) do zgłoszenia swoich 
dzieci już od 1 marca. Prosimy o dopełnienie tej formalności do 
26 marca 2021 r. Wszelkie informacje znajdują się na stronie szko-
ły www.sp1.szczawnica.pl

9.02.21 
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Celem wydarzenia było przede wszystkim inicjo-

wanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego 
wykorzystywania Internetu. 

Hasło akcji, „Działajmy razem!”, nabiera w tym roku szczegól-
nego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych 
jak i samych dzieci i młodzieży oraz stróżów prawa zapewnić 
może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania 
z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji. Prelekcję wygłosili 
miejscowi policjanci : Jacek Puchomirski oraz Wanda Plewa

19.02.21 Małopolski konkurs z Języka Angielskiego
 Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły, Szymon Kli-

mek, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Małopol-
skiego Kuratora Oświaty. Ucznia do konkursu przygotowywała 
pani Anna Marcińska

19.02.21
VI Rajd Turystyczno – Historyczny na Przysłop „Śladami 

Partyzantów”
Młodzież ze Szkolnego Koła Krajobrazowo - Turystycznego 

pod przewodnictwem p. Magdaleny Styrylskiej i p. Dominiki 
Smolarskiej wzięła udział w VI Rajdzie szlakiem oddziału par-
tyzanckiego „Wilk” którego organizatorem jest Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Szczawnicy wraz z Liceum Ogólnokształcącym w 
Krościenku n.D . Rajd rozpoczął się uroczystością na miejskim 
cmentarzu złożeniem wiązanek przez Burmistrza Grzegorza Nie-

zgodę, Pana Tomasza Ciesielkę oraz dyrektorów szkół panią Annę 
Szczepaniak oraz Pana Roberta Dębskiego .

W tym roku rajd odbył się w bardzo skromnym gronie z za-
chowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Trud zimowego 
przejścia niełatwej trasy rekompensowała śnieżna zima, piękne 
widoki, oszronione drzewa i słońce wychylające się zza chmury. 
Zakończenie odbyło się na Sewerynówce gdzie Pan Marek Misz-
tal  wraz z Panią Anną Szczepaniak podziękowali uczestnikom za 
udział w rajdzie.



PIENIŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I ST. 
IM. KS. FRANCISZKA BLCHNICKIEGO 

W SZCZAWNICY
34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska75b 

tel./fax: 18 262 15 23,  
                           e-mail: sekretariat@psb.szkolybranzowe.edu.pl

 „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”  

 

24 marca 2021 r. przypada 100 rocznica urodzin ks. Franciszka 
Blachnickiego – niekwestionowanego, bliskiego młodym ludziom 
autorytetu w kwestiach wiary i stosunku do drugiego człowieka, 
postaci mocno związanej z Pieninami. W związku z tym pragnie-
my zaprosić uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych do kreatywnego udziału 
w organizowanym przez Pienińską Szkołę Branżową I st. im. ks. 
Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy konkursie plastyczno-fo-
tograficznym „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”. 

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom postaci ks. Fran-
ciszka Blachnickiego, a także jego przesłań i dorobku. Codziennie 
spotykamy się z ludźmi, którzy na swojej drodze w mniejszym lub 
większym stopniu zetknęli się z dziełami ks. Franciszka Blachnic-
kiego i nie zawsze są nawet tego świadomi. Zadaniem uczestników 
jest zauważyć w swoim życiu lub otoczeniu postać ks. Franciszka 
Blachnickiego i wykonać pracę plastyczną lub fotograficzną na-
wiązującą do tematu konkursu.

        Szczegóły w konkursowym regulaminie  na stronie  
www.psb.szkolybranzowe.edu.pl

         Organizator:
Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy
34-460 Szczawnica ul. Szlachtowska 75b
Tel: 18 262 15 23

        Konkurs został objęty patronatem:
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VI Rajd ,,Śladami Partyzantów’’
W dniu 19 lutego 2021r. przedstawiciele nasze-

go SKKT wzięli udział w VI Rajdzie Turystyczno 
– Historycznym na Przysłop ,,Śladami Partyzan-

tów”. Trasa wiodła z Placu Dietla przez Bereśnik, Dzwonkówkę 
do Przełęczy Przysłop, gdzie przy pomniku partyzantów pole-
głych w 1944 roku zatrzymaliśmy się, aby zapalić znicz i wspo-
mnieć partyzantów, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej. 
Wędrując wyznaczonym szlakiem, mieliśmy okazję zachwycać 
się pięknem naszego górskiego krajobrazu w zimowej szacie. 
Kolejnym miłym akcentem tej wędrówki było powitanie w na-
szym SKKT kolejnego członka – Amelki B., której to legitymację 
PTTK wręczył prezes Oddziału PTTK Szczawnica, Pan M. Misz-
tal. Miłym zakończeniem rajdu był poczęstunek przy Zajeździe 
Czarda w Szczawnicy. Po dniu pełnym wrażeń mogliśmy udać się 
do naszych domów.

Bal karnawałowy

,,W karnawale, w karnawale
Zawsze idzie się na bale. 
Każde dziecko duże, małe 
Lubi bale w karnawale.
 
Można zmienić się w królewnę,
W królewicza można też,
Są cyganki, wróżki, żabki
Jest i batman, jest i jeż.”
 
11 lutego w oddziale przedszkolnym odbył się bal karnawa-

łowy. Dzieci przebrały się za  swoje ulubione postacie bajkowe, 

tańczyły i chętnie brały udział w grach i zabawach, prowadzonych 
przez organizatorów. Dla uczestników imprezy został przygoto-
wany słodki poczęstunek w postaci pączków. Dziękujemy rodzi-
com za ozdoby i słodycze.

Ekoeksperymentarium – projekt ekologiczny
Uczniowie klasy drugiej biorą udział w projekcie realizowa-

nym pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Twórcy 
Ekoeksperymentarium, platformy online poświęconej edukacji 
ekologicznej opracowali ekogrę. Poprzez wizytę w wirtualnym 
domu i łamigłówkom, ukrytym w jego pokojach można łatwo zro-
zumieć, jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drob-
nych nawyków.

Ekoeksperymentarium uczy i rozwija dobre praktyki ekolo-
giczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać 
czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedla-
jącej codzienne czynności. Nagrodą w grze jest przede wszyst-
kim świadomość wprowadzania drobnych zmian, które zmieniają 
świat na lepszy. Przyszłość Ziemi można zmienić bez wychodze-
nia z domu. Naprawdę! Właśnie o tym jest ekogra.



Anna Kondracka - Wiercioch Anna Kondracka - Wiercioch

Piękna nasza Ziemia cała

Śladami Polaków w Ameryce 
Północnej – Tadeusz Kościuszko

Postać Tadeusza Kościuszki 
wszyscy znamy z lekcji historii jako bohate-
ra narodowego Polski, Litwy i Białorusi, a 
także Stanów Zjednoczonych. Jego zasługi w 
Ameryce to nie tylko udział w walkach nie-
podległościowych, ale także wielki wkład w 
wniesieniu starań o zniesienie niewolnictwa 
w USA.

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościusz-
ko urodził się 4 lutego 1746 roku, w rodzinie 
urzędnika ziemskiego, na Mereczowszczyź-
nie, na terenach dzisiejszej Białorusi. Mając 
19 lat, w roku 1765, wstąpił do Korpusu Ka-
detów nowo utworzonej przez króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego Szkoły Rycer-
skiej. Kościuszko znacznie wyróżniał się od 
innych studentów intelektem i zdolnościami; 
studiował historię, filozofię, języki obce, prawo, ekonomię oraz 
inżynierię, szkołę ukończył w stopniu kapitana. Lata 1769-1775 
spędził we Francji, jako stypendysta królewski, tam też zdobył 
doświadczenie w budowaniu fortyfikacji obronnych. Pobyt we 
Francji, gdzie wówczas panowały nastroje rewolucyjne, wpłynął 
zacznie na kształtowanie przekonań politycznych i społecznych 
Kościuszki. Kiedy powrócił do Polski, po jej pierwszym rozbio-
rze, nie mógł znaleźć zatrudnienia w znacznie zredukowanym 
Wojsku I Rzeczypospolitej, majątek rodziców odziedziczył brat 
Józef, a plany małżeńskie Tadeusza nie powiodły się. Wówczas 
Kościuszko, dowiadując się o walkach niepodległościowych kolo-
nii amerykańskich z Wielką Brytanią, podjął decyzję wyjazdu do 
Ameryki Północnej. 

Wkrótce po przyjeździe do Ameryki, Kościuszko został mia-
nowany na inżyniera amerykańskiej Armii Kontynentalnej oraz 
otrzymał stopień pułkownika. Jesienią 1777 roku wsławił się w 
walkach pod Saratogą, jako dowódca i inżynier był odpowie-
dzialny za budowę amerykańskich fortyfikacji polowych. Za-
planowane przez niego umocnienia przyczyniły się do wygranej 
Amerykanów. Doceniając umiejętności inżynierskie Kościuszki, 
ówczesny wódz naczelny armii amerykańskiej, George Washing-
ton, powierzył mu budowę fortów obronnych w Filadelfii oraz 
silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Za swoje zasługi 
w wojnie o niepodległość Ameryki, Kościuszko był wielokrotnie 
nagradzany. Uchwałą Kongresu amerykańskiego, w październiku 
1783 roku, otrzymał stopień generała brygady armii amerykań-
skiej, natomiast 5 maja 1784 roku, w Filadelfii, został odznaczony 
Orderem Cyncynata, upamiętniającym osiągnięcie amerykańskiej 
niepodległości. Podczas tej ceremonii, George Washington wrę-
czył mu specjalny podarunek w postaci pary pistoletów i szabli z 
inskrypcją „Ameryka i Washington przyjacielowi swemu, Tade-
uszowi Kościuszce”. Jako specjalne podziękowanie otrzymał też 
od władz amerykańskich prawo do około 202 hektarów gruntów, 
ale tylko wtedy, gdyby zdecydował się osiedlić w Stanach Zjed-
noczonych.

Jak i wielu innych oficerów i żołnierzy walczących w wojnie o 
niepodległość Ameryki, Kościuszko w ciągu siedmiu lat służby 
wojskowej, mimo awansu do stopnia generała brygady, nie otrzy-
mał zaległego wynagrodzenia. Czekając na swoją wypłatę, nie mo-

gąc sfinansować podróży do Europy, utrzymywał się z pieniędzy 
pożyczonych od polsko-żydowskiego bankiera Hayma Solomona. 
Ostatecznie otrzymał od rządu certyfikat na 12,280 dolarów, plus 
6%, do zapłaty w późniejszym terminie, w rocznych ratach. 

Podczas ośmioletniego pobytu w Ameryce, ordynansem Ko-
ściuszki był czarnoskóry Agrippa Hull. Będąc pod jego wraże-
niem jak i innych Afroamerykanów, Kościuszko stał się silnym 
zwolennikiem abolicjonizmu, czyli zniesienia niewolnictwa. 

Przesiąknięty amerykańskimi ideałami wol-
nościowymi, w sierpniu 1784 roku powrócił 
do Polski, do rodzinnych Siechanowicz, gdzie 
rozpoczął gospodarowanie od obniżenia swo-
im chłopom pańszczyzny, z czterech do dwóch 
dni w tygodniu, a kobiety zostały zwolnione 
od pracy pańszczyźnianej zupełnie. Polska 
wtedy znajdowała się pod zaborami, w kwiet-
niu 1792 roku, spiskowcy magnaccy, związani 
interesami z zaborcami, przygotowali w Tar-
gowicy akt konfederacji, znoszącej postano-
wienia uchwalonej rok wcześniej Konstytucji 
3 Maja. Zatem tego samego roku zaczęła się 
wojna polsko-rosyjska, do której Kościuszko 
natychmiast przystąpił i jako doświadczony 
dowódca wsławił się w bitwach pod Zieleńca-
mi i Dubienką. Polskie oddziały zawdzięczały 

zwycięstwo fortyfikacjom polowym, i tym razem po mistrzowsku 
zaplanowanym przez Kościuszkę, tak jak poprzednio pod ame-
rykańską Saratogą. Za te zasługi, Kościuszko został odznaczony 
z rąk króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderem Virtuti 
Militari i Orderem Orła Białego. Wkrótce jednak i król przystąpił 
do konfederacji targowickiej i wstrzymał walki z wojskami car-
skimi. W 1793 roku doszło do drugiego rozbioru Polski, a dra-
styczne łamanie prawa, ucisk ludności i naruszanie suwerenności, 
doprowadziło w 1794 roku do wybuchu powstania, dowodzonego 
przez Tadeusza Kościuszkę, tzw. Insurekcji Kościuszkowskiej. 
Mimo wielkiego bohaterstwa i poświęcenia powstańców oraz 
zwycięstwa pod Racławicami, nie byli oni w stanie zwyciężyć 
z przeważającymi siłami rosyjskimi. Po klęsce wojsk kościusz-
kowskich pod Maciejowicami, Kościuszko został uwięziony a w 
1795 roku doszło do ostatniego, trzeciego rozbioru Polski.

Uwolniony przez cara Pawła I Romanowa, Kościuszko po raz 
drugi odwiedził Amerykę w 1797 roku. Podczas tego krótkiego 
pobytu, Kościuszko zaprzyjaźnił się z Thomasem Jeffersonem, 
którego poznał wcześniej w Paryżu. Jefferson był jednym z „ojców 
założycieli” oraz głównym autorem Deklaracji Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych, podpisanej w 1776 roku, był też wówczas 
wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Jefferson był również 
zagorzałym przeciwnikiem niewolnictwa z powodów moralnych. 
Jednak pomimo intelektualnego odrzucenia systemu niewolnic-
twa, Jefferson sam był właścicielem znacznej liczby niewolników, 
co było częstym zjawiskiem wśród ówczesnych amerykańskich 
polityków. Kwestia niewolnictwa była częstym tematem rozmów 
między dwoma przyjaciółmi podczas spotkań w Filadelfii oraz w 
Monticello w stanie Wirginia, które było wiejską rezydencją Jef-
fersona oraz plantacją, funkcjonującą głównie dzięki pracy czar-
noskórych niewolników. 

Kościuszko, który dostrzegł chwiejność Jeffersona w podejściu 
do niewolnictwa, w 1798 roku napisał dokument, który mógł uto-
rować drogę do zniesienia niewolnictwa. Dokument, zwany Ostat-
nią Wolą Kościuszki, przewidywał, że dochody z amerykańskiego 
majątku Kościuszki, przyznanego mu przez Kongres Amerykań-
ski, będą przeznaczone na uwolnienie i edukację niewolników. 
Thomas Jefferson, którego Kościuszko mianował wykonawcą te-
stamentu, miał doskonałą okazję do podjęcia konkretnych kroków 
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w kierunku zniesienia niewolnictwa w USA. Kiedy w 1798 roku, 
Kongres wypłacił Kościuszce zaległe pobory, ten, mimo trudnej 
sytuacji finansowej, natychmiast przeznaczył pieniądze na wyku-
pienie wolności dla niewolników, w tym niewolników Jeffersona. 
Tadeusz Kościuszko zapisał Thomasowi Jeffersonowi 17 tysięcy 
dolarów, co w tamtych czasach było olbrzymią sumą. Pieniądze 
te miały zapewnić uwolnionym niewolnikom wykształcenie za-
wodowe i ziemię, by mogli utrzymać siebie i swoje rodziny. Jed-
nak Jefferson, który dwa lata później został trzecim prezydentem 
Stanów Zjednoczonych, nie podjął się tego wyzwania. Taki akt 
ze strony Jeffersona, jednego z ”ojców założycieli” amerykańskiej 
demokracji, chwalonego powszechnie jako symbol amerykańskiej 
walki o wolność, byłby pionierskim gestem w świecie właścicieli 
niewolników, jak pragnął tego Kościuszko.

W 1798 roku Kościuszko powrócił do Europy, nigdy już nie 
wracając do Ameryki. Zmarł w 1817 roku w Szwajcarii. Jego 
śmierć przyniosła ponowne zainteresowanie jego dokonaniami, 
a poeci tacy jak Keats i Coleridge, pisali ody na cześć polskie-
go bojownika o wolność. Po śmierci Kościuszki ani Jefferson, 
ani żaden inny wykonawca testa-
mentu, nie zrealizowali jego planów 
w sprawie zniesienia niewolnictwa. 
Sprawa amerykańskiego testamentu 
Kościuszki została rozpatrzona przez 
Sąd Najwyższy dopiero w 1852 roku, 
po czym jego pieniądze zostały osta-
tecznie przekazane spadkobiercom w 
Polsce. Chociaż amerykańska wola 
Kościuszki nigdy nie została zrealizo-
wana zgodnie z zapisem, jej spuścizna 
została wykorzystana w 1826 roku do 
założenia instytutu edukacyjnego dla 
Afroamerykanów w Stanach Zjedno-
czonych, który powstał w Newark w 
stanie New Jersey i został nazwany 
imieniem Kościuszki.

Thomas Jefferson, wyróżniony w 
amerykańskich podręcznikach jako 
wzór cnoty, zmarł w 1826 roku, będąc 
właścicielem 177 niewolników, a jako 
autor słynnych słów „wszyscy ludzie 
są stworzeni równymi”, swoim testa-
mentem uwolnił tylko pięciu z nich. 
Pozwolił, aby pozostali niewolnicy, 
zostali później zlicytowani przez jego 
spadkobierców, akt ten został zapa-
miętany jako jeden z najbardziej ha-
niebnych  spektakli w historii USA. 
Natomiast skuteczne zniesienie nie-
wolnictwa poprzez wprowadzenie 13. 
poprawki do Konstytucji Stanów Zjed-
noczonych, zajęło kolejne 50 lat. 

W chwili obecnej, po zamieszkach 
rasistowskich 2020 roku w USA, Kon-
gres amerykański ponownie przygląda 
się reparacjom. Nowy projekt, tzw. 
HR40, ma na celu powołanie komisji 
do „zbadania i rozważenia narodowych 
przeprosin i propozycji odszkodowań 
za instytucję niewolnictwa, później-
szej de iure i de facto dyskryminacji 
rasowej i ekonomicznej Afroameryka-
nów oraz wpływu tych sił na żyjących 
Afroamerykanów, aby przedstawiać 

Kongresowi zalecenia dotyczące odpowiednich środków zarad-
czych”. Kongres amerykański podejmuje przesłuchania w sprawie 
niewolnictwa i reparacji po raz pierwszy od czasu, gdy protesty 
BLM (Black Lives Matter) wstrząsnęły narodem, a Demokraci, z 
poparciem nowego prezydenta USA Joe Bidena, domagają się, aby 
rozważyć narodowe przeprosiny. 

Postać Kościuszki przyciągnęła ponownie uwagę Ameryka-
nów, kiedy to podczas jednego z protestów BLM, w maju 2020 
roku, został zwandalizowany pomnik Kościuszki na Placu Lafay-
ette w stolicy USA, Washington. Amerykańskie media poświę-
ciły wówczas sporo uwagi faktowi, iż Kościuszko był jednym z 
największych wrogów rasizmu, wojownikiem o prawa mniejszo-
ści, wrogiem nadużywania władzy i wielkim zwolennikiem de-
mokracji, a odizolowany akt wandalizmu wynikał z niewiedzy. 
Faktem pozostaje, że w USA, tylko George Washington ma więcej 
pomników od Tadeusza Kościuszki, a każdy jego posąg jest świa-
dectwem jak bohaterska postać Kościuszki na stałe wpisała się w 
historię Stanów Zjednoczonych. 
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Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie
 internetowej spis.gov.pl;

• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:
• charakterystyki demograficznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-
w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.

Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). 

Obowiązkowy 
samospis 

internetowy

wejdź na 
spis.gov.pl

i wypełnij formularz

zadzwoń na infolinię pod numer 
22 279 99 99 lub spodziewaj się 

kontaktu ze strony rachmistrza spisowego
 

Jeśli nie możesz 
spisać się 

samodzielnie

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia 
pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji 

na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.



Podróże małe i duże Civita di Bagnoregio 
– umierające miasteczko

Znajdujemy się już we włoskim Lacjum, tuż na pograniczu z 
Umbrią. Jesteśmy w drodze na Półwysep Gargano. Co zatrzymuje 
nas na parę chwil w Lacjum? Civita di Bagnoregio. Już ze zdjęć 
widzianych u wujka Google zrobiło na nas wrażenie. Dziś mamy 
okazję oglądać je na żywo. 

To średniowieczne miasteczko zwane „La citta che muore” - 
miasto, które umiera. Założone ok. 2500 lat temu przez Etrusków, 
przez lata triumfowało. Usytuowane jest na wysokiej skale tufo-
wej, co miało niegdyś ogromne znaczenie strategiczne. Jednak 
lata świetności miasteczka minęły a dziś zmaga się ono z erozją 
owej skały, na której jest tak pięknie wyeksponowane. Dolina, w 
której położona jest ta osobliwa miejscowość, smagana jest moc-
nymi wiatrami. Skała kruszy się. Kiedyś niestety natura na pewno 
doprowadzi do opuszczenia murów miasta przez jego nielicznych 
już mieszkańców. 

Ten geologiczny problem zarazem sprawia, że miejsce to jest 
po prostu piękne a same budowle niezwykle wyeksponowane w 
otaczającym je krajobrazie. To wszystko rzeczywiście sprawia, że 
widząc z daleka Civita di Bagnoregio, ciśnie nam się na usta nic 
innego jak tylko wielkie WOW! 

Do bram miasteczka prowadzi długi na ok. 300 metrów most, 
tak wąski, że nie przejedzie po nim żaden samochód (jeżdżą tu 
tylko meleksy i skutery). Zaczynamy więc naszą pieszą wędrówkę 
razem z innymi turystami, których dziś jest tutaj całkiem sporo. 
Wcześniej jeszcze kupujemy bilet wstępu oraz zakładamy ma-
seczki na twarz (taki jest tutaj teraz obowiązek). 

Nie mając w planach zjedzenia tutaj obiadu czy też lunchu (w 
przeciwieństwie do wielu innych przybyłych tu dziś turystów) ob-
chodzimy to miasteczko dość szybko wokoło. Pełno jest tu ma-
lutkich restauracyjek, czekających tylko i wyłącznie na przybyłą 
klientelę. Znajdują się tu też obiekty oferujące nocleg. Rdzennych 
mieszkańców jest tutaj naprawdę tylko garstka. Do naszej dys-
pozycji, oczywiście za drobną opłatą lub za zakup regionalnego 
towaru w sklepiku, jest również spacer po malutkich ogrodach 
zawieszonych na półce skalnej. Widok z nich jest naprawdę wy-
śmienity. Naszą nogę stawiamy też w tutejszym mini muzeum. Po 
czym… 

Lecimy dalej!
Tekst i zdjęcia Joanna i Mariusz Kluska

Czytaj więcej na caravaningworld.pl

Psy na biegunach 
w Pytaniu na śniadanie (21.02.2021)

Pobudka przed piątą rano, bo pierw-
sze wejście na antenę TVP2 już chwilę 
po 7.00. Czujemy się ogromnie zmęczeni 
pełnią zimowego sezonu i marzy nam się 
długi, spokojny sen. Ekipa telewizyjna nie 
ma litości i puka do naszych drzwi chwi-
lę przed czasem. Dla nich to codzienność, 
dla nas wielki stres. Próbujemy się jakoś 
zmobilizować i zebrać do psów. Grzegorz 
ogarnia wiecznie wygłodniałe, lekko zdez-
orientowane porą karmienia stado psów na 
biegunach, ja próbuję zrobić się na przysło-

wiowe bóstwo, ale ostatecznie robię tylko 
kawę mówiąc sobie w duchu - bądź sobą i 
będzie okej. 

W międzyczasie dołącza do nas Bartek. 
Chłopak jak zawsze pozytywnie nastawio-
ny do działania, tętniący niezdrową jak na 
tę porę dnia energią, pomaga przygoto-
wać sprzęt i psy. Niecałą godzinę później 
zwarci i gotowi czekamy w umówionym 
punkcie na panią reżyser. Maria to świetna 
babka, która doskonale potrafi rozładować 
atmosferę na planie no i co najważniejsze 
na zabój kocha psy. „Wasze futrzaki pach-
ną masłem” krzyczy pełna entuzjazmu 
tuląc łeb Kamyka do ponętnej piersi, a ja 
postanawiam zapamiętać to stwierdzenie, 
bo najlepiej z wszystkich zasłyszanych 
dotychczas opisuje słodki zapach naszych 

psów.
Kiedy my stremo-

wani nagrywamy ma-
teriał z jazdy zaprzę-
giem, na planie robi się 
ogromny tłum; jeden 
pan operator, drugi pan 
operator, trzeci pan 
operator, pan asystent 
operatora jeden, dru-
gi, trzeci, pan fotograf 
pan od dźwięku, pan 
od światła, pani od ma-
ke-up’u, pani kucharz, 
pan kucharz, pani po-

godynka, pani prowadząca, pan klient, 
pani klient i tu straciłam rachubę, kim jest 
ta miła pani i ten tu obok pan. 

Psiaki, zadowolone po pokazowej prze-
jażdżce, proszą o więcej, kiedy przychodzi 
czas na pierwszy live. „30 sekund i wcho-
dzimy” krzyczy ktoś zza kamery, ja ukła-
dam w myślach spontaniczną odpowiedź, 
Grzegorz blady jak śnieg pokornie podda-
je się makijażystce podsuwając grzecznie 
nos pod pędzelek z pudrem. Uśmiecham 
się nieśmiało i chwalę w duchu, bo znam 
już dobrze chłopaka i widzę w jego oczach 
strach.

Pierwsze wejście okazuje się najtrud-
niejsze, bo nikt nie wie czego sie spodzie-
wać. W drugim czujemy się już spokojniej, 
w trzecim zrywamy boki, kiedy nasz pies 
próbuje zdominować pogodynkę. Wszyst-
kim podoba się to, jak odnajdujemy się w 
nowej sytuacji, jak opowiadamy o naszej 
pasji, o dogoterapii i planach, by jechać 
z psami w świat. W sumie my też czuje-
my satysfakcję, że potrafiliśmy być sobą 
mimo stresu, reflektorów i kamer. Dobrze 
jest dzielić się tym, co razem stworzyliśmy 
w miejscu, które i tak trzeba zobaczyć na 
żywo, bo piękna Podwilka i psiej energii 
nie jest w stanie oddać nawet najprawdziw-
szy live.

Kasia Kołodziejska
foto pochodzi 

od firmy Tarczyński i Slow

Życie na biegunach
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Z notatnika botanika
Ludwik Frey 
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Herba sancta
Przeciw marcowym kaprysom przyrody war-

to dobrze się zabezpieczyć. W przeciwnym wy-
padku może się przyplątać zaziębienie, albo i 
coś gorszego. Jak się przed tym bronić? Najlepiej 
stosując zioła, działające skutecznie, a przy tym 

łagodniej niż leki syntetyczne. O jednym z tych, które w takim 
zbożnym celu dobrze zastosować, będzie ta opowiastka.

Jeszcze dwa, trzy wie-
ki temu leczeniem i pro-
filaktyką zajmowały się, 
zwłaszcza na polskiej 
wsi, przede wszystkim 
szlachcianki. W XVIII–
XIX w. większe domy i 
dwory posiadały aptecz-
kę domową - dumę pani 
domu. Jej posiadanie 
było dobrze widziane. 
Nierzadko istniały jed-
nocześnie dwie aptecz-
ki: jedna dla zdrowia, z 
lekarstwami, druga dla 
przyjemności, z przy-
smakami (nalewki i wó-
deczki). W ogródkach 
przy dworach sadzono 
i zasiewano różne zio-
ła. Co prawda, zalecano uprawianie roślin krajowych, wedle po-
wiedzenia: „Tylko to Polszcze przystoi, co się w Polszcze rodzi”, 
mimo to wiele roślin było pochodzenia zagranicznego. 

O takim nie „naszym” ziółku opowiemy. To szałwia lekarska 
(Salvia officinalis L.), z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Po-
chodzi z obszaru śródziemnomorskiego (m.in. Albanii, Grecji, 
Włoch), ale rozprzestrzeniła się tu i ówdzie również poza tymi 
terenami.  Natomiast uprawiana była i jest w wielu krajach, przy 
czym na tereny leżące na północ od Alp szałwia dotarła dzięki… 
zakonnikom, którzy już w IX w., zaczęli ją uprawiać w klasztor-
nych wirydarzach. Uważa się, że w Europie do upowszechnienia 
tej rośliny przyczynił się „sam” cesarz, Karol Wielki (742–814). 
Do Polski szałwię sprowadzili dopiero w XVI w. benedyktyni i 
cystersi. Mimo to, np. na Litwie, zioło to było nieznane, zwłaszcza 
wśród ludności wiejskiej, jeszcze z końcem XVIII w. 

Już w starożytności ceniono szałwię jako antidotum na wszel-
kie dolegliwości. Hipokrates z wyspy Kos (ok. 460–377 p.n.e.), 
zaliczał ją do najlepszych leków, zalecali jej stosowanie Galen 
(131–201 n.e.) oraz Dioskorides (I w. n.e.), zaś w średniowieczu, 
Albert Wielki (1193–1280) umieścił ją na liście 25 ziół o szcze-
gólnych właściwościach leczniczych. Zapewne dlatego w XIII w. 

tzw. szkoła salernitańska, czyli Scuola Medica Salernitana (Sa-
lerno, Italia), utworzona pod koniec X w. i słynąca z kształcenia 
medyków, zdecydowała, aby szałwii nadać miano panaceum. Co 
więcej, w niektórych rejonach w Europie uznawano ją wręcz za 
herba sancta, a więc - święte ziele.

Surowiec zielny, liście i kwiaty, winno się zbierać na przełomie 
maja i czerwca, a suszyć, jak zwykle zioła, w warunkach natu-
ralnych, chroniąc przed słońcem. Preparaty z szałwii polecano 
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowano je przede 
wszystkim w stanach zapalnych. W razie bólu dziąseł lub krtani, 
zębów, a nawet szkorbutu, płukano szałwią jamę ustną. Podobnie 
postępowano w przypadku tzw. „grzybków, białych wrzodzików 
w gębie i na dziąsłach dzieci”. Szałwię stosowano, przy nieży-
tach górnych dróg oddechowych (oskrzeli), gdy dokuczały kaszel, 
chrypka lub ból gardła, duszności oraz astma. Świeżymi liśćmi 
czyszczono zęby, dzięki czemu powinny stawać się bielutkie. 
Okłady z szałwii stosowano na bóle i zawroty głowy oraz trudno 
gojące się wrzody. Wierzono, że szałwia nie tylko podtrzymuje 
pamięć, ale może ją… przywrócić, wreszcie, że usuwa siwiznę 
i - zapobiega wypadaniu włosów.

Pamiętajmy o szałwii, owym symbolu życia wiecznego, a co 
najmniej zdrowia i długowieczności, który spożywany w maju 
miał zapewniać… nieśmiertelność! No, a jeśli to możliwe, upra-
wiajmy szałwię, bowiem – jak powiada przysłowie - śmierć tego 
nie ubodzie, u kogo szałwia w ogrodzie, o czym z przyjemnością 
zawiadamia

Ludwik Frey

Herba sancta_szałwia lekarska

W Pieninach żył sobie smok Rogowiec
Który właśnie smak stracił do łowiec

I w rozpaczy pogrążony
Połknął cztery barony.

Choć żal miał doń baca z Haligowiec.

napisał Stanisław Błażusiak
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Anna Malinowska 
TPSP

Rzeźby Marka Dziedziny wyrazem jego twórczych poszukiwań

24  strona

Szukając szerszego kontaktu z odbiorcami 
sztuki twórców naszego oddziału Towarzystwa  
Przyjaciół Sztuk Pięknych, zaproponowaliśmy lu-
tową wystawę  prac rzeźbiarza Marka Dziedziny 
w pomieszczeniu Pijalni Wód Mineralnych przy 
placu Dietla. To znamienite miejsce otworzyło 
przed nami możliwość wyjścia z okowów pande-
mii chociaż na krótką chwilę.

Wpływ tradycji góralskiej widoczny w rzeź-
bach Marka Dziedziny tworzy niepowtarzalny 

styl i charakter jego prac. Trudno o inny wymiar rzeźb skoro w ro-
dzinnych koneksjach twórczość wujka artysty, Henryka Zachwiei, 
wywarła duży wpływ na obecną działalność artystyczną Mar-
ka. Korzystając z legendarnych tematów związanych z pienińską 
krainą, kulturowych tropów i ulubionych motywów instrumentów 
muzycznych,  zaprezentował na wystawie rzeźby ukazujące tę te-
matykę; od sakralnych płaskorzeźb przedstawiających kapliczkę, 

głowę Chrystusa po akcesoria góralskie – parzenice, profile Ja-
nosika, aż po odbiegająca od  powyższej tematyki  wolnostojącą 
rzeźbę przedstawiającą klepsydrę, przypominającą odwiedzającym 
pijalnię o upływie czasu. Marka Dziedzinę inspiruje również świat 
zwierząt, stąd też wolnostojące rzeźby przedstawiające sowę i pta-
ka. To tylko skromna prezentacja dorobku artystycznego rzeźbiarza 
i zapowiedź dalszych poszukiwań własnego artystycznego wyrazu. 
Autor prac stara się pogodzić pracę zawodową z inną pasją – grą w 
kapeli góralskiej ,,Zbójnicka”, która chwilowo została ograniczona 
przez pandemię. Te trzy wymiary jego działalności- praca kucha-
rza, rzeźbiarza i muzyka – to trudna do pogodzenia triada. Marek 
Dziedzina jest aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Szczawnicy od 2015r. i bierze udział w corocznych 
wystawach oddziału TPSP a także w konkursowych wystawach w 
Nowym Sączu. W 2017r. otrzymał I nagrodę w kategorii rzeźba za 
,,Chrystusa w koronie”. Życzymy artyście wielu sukcesów w szero-
ko rozumianej działalności artystycznej i wielu kolejnych nagród.


