KALENDARZ IMPREZ
SZCZYRK 2021
MARZEC 2021
W marcu:
"ŁOWCA NA WYPASIE" - GRA TERENOWA
Łowca na wypasie zaprasza całe rodziny do wzięcia udziału w grze terenowej. Pobierz
mapę, stanowiącą kartę gry, zwiedzaj najpiękniejsze zakątki Szczyrku, odpowiadaj na
pytania i wygrywaj upominki na wypasie od Miasta Szczyrk. Szczegóły: TUTAJ
1-4.03
IV EDYCJA LOTOS CUP 21 W SKOKACH NARCIARSKICH
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH
01.03.2021, poniedziałek
09:00 - finał LOTOS Cup Kids (TOP-30 w kategorii Chłopiec i Dziewczynka) seria próbna
na HS-44, dwie serie konkursowe, skok do KN (mass start)
12:00 - zawody LOTOS Cup w kategorii Chłopiec Starszy i Młodzik na HS-75 seria
próbna, dwie serie konkursowe + skok do KN (mass start)
zawody LOTOS Cup w kategorii Kobiety (Mistrzostwa Polski Juniorek 2001-2004) i
Młodziczka, seria próbna, dwie serie konkursowe + skok do KN (mass start)
16:00 - zawody LOTOS Cup w kategorii Senior, Junior i Junior Młodszy oraz Mistrzostwa
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych: seria próbna na HS-104, dwie serie konkursowe,
skok do KN (mass start)
02.03.2021, wtorek
09:00 - konkurs drużynowy Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorow Młodszych w skokach
narciarskich na HS-104
- Mistrzostwa Poski Juniorów w kombinacji norweskiej - zawody drużynowe i seria
skoków na HS-104
- biegi na Kubalonce lub trasa ‘na Białym Krzyżu’: Mistrzostwa Polski Juniorów 5 x 1 km i
Juniorów Młodszych 4 x 1 km
03.03.2021, środa
09:00 - drugi konkurs skoków LOTOS Cup na HS-104 w kategoriach Senior, Junior, Junior
Młodszy i Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych + skok do KN
12:00 - drugi konkurs skoków LOTOS Cup na HS-75 w kategoriach Chłopiec Starszy,
Młodzik, Kobiety i Mistrzostwa Polski Juniorek 2011-2004
1.03
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
godz. 11:00 | Pieta w hołdzie żołnierzom NSZ

5-6.03
SNOWFEST FESTIVAL
Tegoroczna odsłona największego zimowego festiwalu w wersji online.
Podczas dwóch dni będziecie mogli poczuć festiwalowy klimat bez wychodzenia z domów
za sprawą naszego wirtualnego programu:
SnowFest Flashback
Pierwszy dzień (5 marca), gdzie będziemy wspominać najlepsze chwile z festiwalu,
porozmawiamy z Waszymi ulubionymi artystami oraz riderami, odpowiadającymi za
zmyślne akrobacje pod skocznią Skalite.
Drugi dzień (6 marca) upłynie nam pod znakiem SnowFest Sessions, czyli najlepszych
setów muzycznych z najbardziej malowniczych lokalizacji w Szczyrku.
Bądźcie z nami w kolejny weekend tym bardziej, iż udział w wydarzeniu jest bezpłatny,
hej! Szczegóły: www.snowfest.pl
8.03
"DLA PAŃ NA GÓRALSKĄ NUTĘ"
koncert online w wykonaniu zespołu "Mały Ondraszek" | godz. 17:00 | na profilu Miasta
Szczyrk na Facebooku www.facebook.com/MiastoSzczyrk
8.03
PREMIERA KSIĄŻKI "DRESZCZE BESKIDÓW"
Premiera książki "Dreszcze Beskidów", która jest debiutem prozatorskim szczyrkowskiego
artysty Pawła Sylwestra Więzika. Powieść przynależy do gatunku fantastyki grozy i
rozgrywa się na ziemiach Beskidu Śląskiego. Za dystrybucję w skali kraju odpowiadają
Motyle Książkowe, a sam tekst jest początkiem zapowiadanej trylogii, której akcja dziać
będzie się na terenie regionu.
20.03
WARSZTATY PALM WIELKANOCNYCH I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
Warsztaty związane z okresem Wielkiego Postu | godz. 10:00 | Szczyrkowskie Centrum
Kultury | zapisy tel. 696 498 782
20-28.03
JARMARK WIELKANOCNY
Galeria BeskidArts | ul. Myśliwska 34 | w godz. 12:00-17:00 | lokalni twórcy zapraszają na
przedświąteczne zakupy
28.03
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła
28.03
KONKURS PALM WIELKANOCNYCH ONLINE
szczegóły wkrótce

KWIECIEŃ_2021
1.04
KONCERT PASYJNY ZESPOŁU "ONDRASZEK"
premiera playlisty pieśni pasyjnej | na kanale YouTube Miasta Szczyrk | godz. 17:00
2.04
KONCERT PASYJNY ZESPOŁU "ONDRASZEK"
kościół pw. św. Piotra i Pawła | godz. 22:00 | transmisja na żywo na kanale YouTube
Miasta Szczyrk
3.04
"ŚWIĘCONE PO GÓRALSKU"
święcenie pokarmów w oprawie góralskiej | mile widziane osoby w strojach góralskich |
Sanktuarium św. Jakuba
4.04
DNI POSTNE I ŚWIĘTA U GÓRALI
premiera filmu dokumentalnego o ludowych tradycjach wielkanocnych na żywiecczyźnie |
godz. 11:00 | kanał Youtube Miasta Szczyrk
MAJ 2021
30.04-3.05
"ŁOWCA NA WYPASIE" - GRA TERENOWA
Łowca na wypasie zaprasza całe rodziny do wzięcia udziału w grze terenowej. Pobierz
mapę, stanowiącą kartę gry, zwiedzaj najpiękniejsze zakątki Szczyrku, odpowiadaj na
pytania i wygrywaj upominki na wypasie od Miasta Szczyrk.
Szczegóły: TUTAJ
1.05
RAJD GÓRSKI "ZIELENIĄ SIĘ BUKI"
2.05
AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
--NUTA IDZIE PO BESKIDZIE
muzyka góralska na żywo na szczyrkowskich szlakach | w godz. 11:00-13:00 | wyjdź w
góry i przy okazji słuchaj muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli

8.05
BIEG GÓRSKI "ULTRA BESKID SPORT"
--AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
15.05
FATHER & SON
rodzinne, bezpłatne wyjścia w góry (ojca z snem, mamy z synem, ojca z córką) połączone z
elementami survivalu - budowanie prowizorycznego obozu i noszy, czytanie mapy,
posługiwanie się kompasem itp. | zapisy: it@szczyrk.pl lub 33 815 83 88 | wyprawa trwa
ok. 8 h | zbiórka o godz. 9:00 w amfiteatrze Skalite | partner akcji: Grupa Beskidzka GOPR
22.05
NUTA IDZIE PO BESKIDZIE
muzyka góralska na żywo na szczyrkowskich szlakach | w godz. 11:00-13:00 | wyjdź w
góry i przy okazji słuchaj muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli
MSZA PRZY KRZYŻU
Skrzyczne - Jaworzyna | godz. 14:00
29.05
AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
30.05
"TROPEM ZWIERZĄT"
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku | partner akcji: Szczyrk Dzieciom
--MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła
CZERWIEC 2021
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
WYKONANIE MURALU W AMFITEATRZE "SKALITE"
realizacja zadania projektu "Promocja tradycji pogranicza - ocalić od zapomnienia"
| Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 oraz budżetu
państwa

3-5.06
BIEG "STUMILAK"
4.06
NUTA IDZIE PO BESKIDZIE
muzyka góralska na żywo na szczyrkowskich szlakach | w godz. 11:00-13:00 | wyjdź w
góry i przy okazji słuchaj muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli
5.06
"EKOPIKNIK" NA DZIEŃ DZIECKA - wielkie sprzątanie świata
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku | partner akcji: Szczyrk Dzieciom
6.06
FATHER & SON
rodzinne, bezpłatne wyjścia w góry (ojca z snem, mamy z synem, ojca z córką) połączone z
elementami survivalu - budowanie prowizorycznego obozu i noszy, czytanie mapy,
posługiwanie się kompasem itp. | zapisy: it@szczyrk.pl lub 33 815 83 88 | wyprawa trwa
ok. 8 h | zbiórka o godz. 9:00 w amfiteatrze Skalite | partner akcji: Grupa Beskidzka GOPR
12.06
NUTA IDZIE PO BESKIDZIE
muzyka góralska na żywo na szczyrkowskich szlakach | w godz. 11:00-13:00 | wyjdź w
góry i przy okazji słuchaj muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli
19.06
AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
--"LEŚNE SMYKI"
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku | partner akcji: Szczyrk Dzieciom
26-27.06
FATHER & SON - wyprawa 2-dniowa z biwakiem i noclegiem w namiotach
rodzinne, bezpłatne wyjścia w góry (ojca z snem, mamy z synem, ojca z córką) połączone z
elementami survivalu - budowanie prowizorycznego obozu i noszy, czytanie mapy,
posługiwanie się kompasem itp. | zapisy: it@szczyrk.pl lub 33 815 83 88 | wyprawa 2dniowa z biwakiem i noclegiem w namiotach | zbiórka o godz. 9:00 w amfiteatrze
Skalite | partner akcji: Grupa Beskidzka GOPR
27.06
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła

LIPIEC 2021
3.07
"RAJD GÓRALI" - SPOTKANIE NA GRONIU
rajd | warsztaty | pokaz serowarstwa
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku
--BIEG - "LEŚNIK"
10.07
FATHER & SON
rodzinne, bezpłatne wyjścia w góry (ojca z snem, mamy z synem, ojca z córką) połączone z
elementami survivalu - budowanie prowizorycznego obozu i noszy, czytanie mapy,
posługiwanie się kompasem itp. | zapisy: it@szczyrk.pl lub 33 815 83
88 | wyprawa trwa ok. 8 h | zbiórka o godz. 9:00 w amfiteatrze Skalite | partner akcji: Grupa
Beskidzka GOPR
11.07
12. BIEG PO SERCE ZBÓJA SZCZYRKA
bieg charytatywny
17.07
JAKUBOWE ŚWIĘTO
24.07-01.08
58. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ
24-25.07
WARSZTATY SNYCERKI
27.06
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła
30.07-1.08
WARSZTATY RZEŹBY
SIERPIEŃ 2021
24.07-01.08
58. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ

7.08
NUTA IDZIE PO BESKIDZIE
muzyka góralska na żywo na szczyrkowskich szlakach | w godz. 11:00-13:00 | wyjdź w
góry i przy okazji słuchaj muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli
--AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
--WARSZTATY CERAMIKI
14.08
GRA TERENOWA
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku | partner akcji: Szczyrk Dzieciom
21.08
FATHER & SON
rodzinne, bezpłatne wyjścia w góry (ojca z snem, mamy z synem, ojca z córką) połączone z
elementami survivalu - budowanie prowizorycznego obozu i noszy, czytanie mapy,
posługiwanie się kompasem itp. | zapisy: it@szczyrk.pl lub 33 815 83
88 | wyprawa trwa ok. 8 h | zbiórka o godz. 9:00 w amfiteatrze Skalite | partner akcji: Grupa
Beskidzka GOPR
28.08
II EKOPIKNIK - wielkie sprzątanie świata
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku | partner akcji: Szczyrk Dzieciom
28-29.08
BIEG "BESKIDY ULTRA TRAIL"
29.08
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła
WRZESIEŃ 2021
4.09
3. RAJD GÓRSKI "PIĘTRO WYŻEJ"
11.09
OTWARCIE WIATY - SOLISKO
organizator: Urząd Miejski w Szczyrku | partner akcji: Szczyrk Dzieciom

25.09
BIEG "LEŚNIK"
26.09
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła
PAŹDZIERNIK 2021
2.10
AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
9.10
FATHER & SON
rodzinne, bezpłatne wyjścia w góry (ojca z snem, mamy z synem, ojca z córką) połączone z
elementami survivalu - budowanie prowizorycznego obozu i noszy, czytanie mapy,
posługiwanie się kompasem itp. | zapisy: it@szczyrk.pl lub 33 815 83
88 | wyprawa trwa ok. 8 h | zbiórka o godz. 9:00 w amfiteatrze Skalite | partner akcji: Grupa
Beskidzka GOPR
16.10
NUTA IDZIE PO BESKIDZIE
muzyka góralska na żywo na szczyrkowskich szlakach | w godz. 11:00-13:00 | wyjdź w
góry i przy okazji słuchaj muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli
23.10
AKCJA PRZEWODNIK CZEKA
bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem | zapisy: it@szczyrk lub 33 815 83 88 | zbiórka
o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej w Szczyrku
31.10
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła

LISTOPAD 2021
11.11
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
28.11
MSZA W GÓRALSKIEJ OPRAWIE ZESPOŁU "ONDRASZEK"
godz. 11:45 | kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła

GRUDZIEŃ 2021
JARMARK ŚWIĄTECZNY
Galeria BeskidArts | ul. Myśliwska 34 | Lokalni twórcy zapraszają na przedświąteczne
zakupy.
4.12
BIEG "LEŚNIK"
6.12
MIKOŁAJKI
24.12
PASTERKA PO GÓRALSKU
24-26.12
KONCERT KOLĘD

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprez. Informujemy, że
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku nie ma
wpływu na przebieg imprezy, której nie jest głównym organizatorem.

