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Niech nadchodzące święta Wielkiej 
Nocy przyniosą Państwu radość 

i wypełnią optymizmem oraz wiarą co 
najmniej tak wielką, jaką mają w sobie 

bohaterowie tego wydania DTS.

Życzy zespół 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” i dts24.pl
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Historia na fotografii 
Ukazał się drugi album, 
prezentujący historię 
XVI–wiecznego gotyc-
kiego kościoła w Ptasz-
kowej i znajdujące się 
w nim niezwykle cenne 
zabytki. Jego autorem 
jest Maria Marcinow-
ska, a zdjęcia do publi-
kacji przygotował zna-
ny sądecki fotografik 
Piotr Droździk.

– Pierwsza książka 
miała formę przewod-
nika, który został wydany z okazji jubileuszu 450–lecia kościoła – przy-
pomina ks. Józef Kmak proboszcz z Ptaszkowej. 

Świeżo wydany album liczy 72 strony. Poza zdjęciami nie zabrakło 
w nim jednak ważnych treści historycznych. – Żyjemy w kulturze ob-
razkowej, niemniej uznaliśmy, że warto w takiej publikacji zawrzeć 
trochę informacji historycznych – mówi ich autorka Maria Marcinow-
ska. – Wydaje mi się, że w dużej mierze to wydawnictwo zastąpi ka-
talog zabytków sztuki – dodaje. 

(MAT) 
Więcej na dts24.pl 
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 José Cura w Nowym Sączu
Aż 11 krajów będą re-
prezentować śpiewa-
cy, którzy wezmą udział 
w majowym XVIII Mię-
dzynarodowym Festi-
walu i Konkursie Sztu-
ki Wokalnej im. Ady Sari 
w MCK Sokół w No-
wym Sączu. To rekordo-
wa liczba. Nie lada sensa-
cją będzie także przyjazd 
do miasta światowej sła-
wy argentyńskiego dyry-
genta i tenora José Cury.

Na przesłuchaniach w MCK „Sokół” w Nowym Sączu będzie można 
podziwiać aż 70 wokalistów z Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Białorusi, 
Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji, Indii, Chin oraz USA. 

– Jesteśmy bardzo ciekawi, jak na przykład wypadnie śpiewak z In-
dii. W jaki sposób będzie interpretować operę, która jest sztuką stric-
te europejską – zastanawia się Liliana Olech, dyrektor BWA Sokół i kie-
rownik biura organizacyjnego imprezy. – Liczba uczestników z różnych 
krajów pokazuje, że Festiwal nie tylko z nazwy jest międzynarodowy. 

Obradom jury będzie w tym roku przewodzić nowa dyrektor arty-
styczna Małgorzata Walewska. Ekspertów będzie wspierać jej poprzed-
niczka, prof. Helena Łazarska, która zachowała honorowe członkostwo. 
Śpiewaków czekają trzy etapy przesłuchań. 16 maja zakończy je galowy 
koncert laureatów, którym będzie towarzyszyć orkiestra Opery Krakow-
skiej. Grand Prix zostanie przyznane osobno w grupach żeńskiej i męskiej. 
Wynosi ok. 5 tys. euro.

Konkursowym zmaganiom tradycyjnie towarzyszyć będą koncerty. 
9 maja w kościele pw. św. Krzyża w parafii św. Heleny w Nowym Sączu 
można będzie wysłuchać II Symfonii c–moll "Zmartwychwstanie" Gu-
stava Mahlera w wykonaniu Chóru Polskiego Radia, Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej pod dyr. José Cury oraz solistek: Urąki Arlič–Gololičič 
– sopran, laureatki XIII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w 2009 
roku oraz Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran. 

(PAS)
Szczegóły na dts24.pl oraz adasari.pl 

Strzelcy 
na straży 
lasów 
Strzelcy, wchodząc na teren Nad-
leśnictwa Stary Sącz, staną się 
Strzelecką Służbą Leśną. Parami-
litarna organizacja zamierza pod-
pisać porozumienie, dzięki które-
mu jej przedstawiciele będą mieli 
prawo pilnować porządku w lesie.

– Będzie to forma inicjatywy 
społecznej. Straż Leśna etatowa, 
która ma strzec zasobów leśnych, 
nie zawsze jest w stanie wszę-
dzie dotrzeć, a my często szko-
limy się w lasach – mówi starszy 
inspektor Sławomir Szczerkowski. 
Strzelcy więc, przy okazji szko-
leń i ćwiczeń, równolegle mieliby 
pełnić rolę strażników. – Sądecka 
jednostka strzelecka praktycznie 
w całości będzie objęta tym pro-
gramem. Każdy pluton, działa-
jąc w lesie, będzie wówczas także 
strażą – wyjaśnia Szczerkowski. 
Zadaniem strzeleckiej straży bę-
dzie między innymi zwracanie 
uwagi, czy nikt nie zaśmieca lasu, 
nie wjeżdża na jego teren na qu-
adach i crossach oraz likwidowa-
nie wnyków. Formalności zostaną 
dopełnione w ciągu najbliższych 
tygodni.

(PAS)
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ŚWIADECTWO. – Mam na imię 
Piotr i mam 36 lat. Kilka lat temu 
byłem zamknięty na zrozumienie 
tego, czym jest żywa wiara – za-
czyna swoją opowieść mieszkaniec 
Sądecczyzny, który u progu Świąt 
Wielkanocnych postanowił podzielić 
się z czytelnikami DTS historią swo-
jego nawrócenia. Gdy po latach do-
brobytu wszystko stracił, a znajomi 
odwrócili się od niego plecami, za-
bijał smutki antydepresantami i to-
pił je w alkoholu. Wszystko zmieni-
ło się, gdy zdał sobie sprawę, że jest 
Ktoś, dla Kogo jest wartościowy bez 
względu na majątek czy status spo-
łeczny. Odkrył Boga.

Życie przepełnione pustką
Moja przygoda z Panem Jezusem 

zaczęła się od tego, iż przechodzi-
łem kryzys życiowy. Prowadziłem 
wtedy inne życie i wydawało mi się, 
że jak mówi przysłowie „złapałem 
Pana Boga za nogi”. Często podró-
żowałem i nie były mi obce rozma-
ite rozrywki, w których alkohol 
nie był bez znaczenia. Ale tak na-
prawdę to napawało mnie jeszcze 
większą pustką. Odkąd pamiętam, 
zawsze zazdrościłem ludziom, któ-
rzy potrafili mocno wierzyć. Sam 
nie potrafiłem. Jednak drogi Pana 
są zaskakujące….

Gdy wszystko stracisz
Będąc człowiekiem dobrze za-

rabiającym, posiadającym udziały 
w świetnie zapowiadającej się fir-
mie, straciłem to wszystko. Opuści-
li mnie także tak zwani przyjaciele 

i znajomi. Zostałem sam. Po stracie 
planów związanych z firmą i pracy 
przyszła depresja. Nie miałem poję-
cia, co ze sobą zrobić. Leki antyde-
presyjne często szły w parze z alko-
holem. Było coraz gorzej. Moja żona 
nie wiedziała, co się ze mną dzie-
je. Po około trzech miesiącach ta-
kiego stanu pokłóciłem się z żoną 
dość ostro. Zadzwoniłem wtedy 

do mojego przyjaciela, żeby poga-
dać. On polecił mi do wysłuchania 
audiobook ks. Krzysztofa Grzywo-
cza pt. „Wartość człowieka”. Już 
po kilku minutach słuchania czu-
łem, jakby coś w mojej duszy zaczy-
nało drgać. Każde słowo chłonąłem 
jak gąbka. Wtedy dotarło do mnie, 
że dla Boga w każdym stanie jestem 
wartościowy, że dla Niego jestem 
ważny, nawet jeżeli jestem kom-
pletnie bezradny i rozbity. 

Poczuć miłość i… niezrozumienie
Nie mogłem uwierzyć, że wcze-

śniej nie słyszałem tylu pięknych 
słów, które kierował do mnie Bóg za 

pośrednictwem kapłana. Doświad-
czyłem tego, że Bóg mnie kocha 
takiego, jakim jestem. Odkryłem 
to w czasie, kiedy najbardziej tego 
potrzebowałem. To był pierwszy 
etap mojego nawrócenia. Dotarło 
do mnie, że razem z żoną mamy iść 
tą drogą, którą jest Jezus. Powie-
działem to jej, ale ona wtedy nie 
zrozumiała, o co mi chodzi. Czasa-

mi nawet mówiła, że ta moja wiara 
i chodzenie do kościoła to mój ko-
lejny wymysł. 

Przemiana serca
Po rozmowie z moim kierow-

nikiem duchowym, postanowi-
łem pojechać do Łodzi na „Semi-
narium Odnowy Wiary w Duchu 
Świętym”. W czasie tych rekolek-
cji doświadczyłem przemiany ser-
ca. Podczas modlitwy przed Naj-
świętszym Sakramentem podjąłem 
decyzję udania się do spowiedzi ge-
neralnej z całego życia. Uklęknąłem 
z radością i modliłem się. Myślę, 
że Pan chciał mi wtedy powiedzieć, 

że nie jestem sam, a On czuwa nad 
moim cierpieniem. Zapragnąłem 
całym sercem przylgnąć do Jezusa, 
Szukałem spotkań z Nim. Już wie-
działem, że tylko w Jego obecności 
życie ma sens. To był drugi etap mo-
jego nawrócenia. 

Bóg zamiast terapii małżeńskiej
Po powrocie z rekolekcji mo-

dliłem się codziennie o to, aby 
moja żona też poszła za Chrystu-
sem. Nie chciałem być sam w dro-
dze. Zwróciłem się o to w modli-
twie do Boga przez orędownictwo 
św. Ojca Pio, wykładając wszystko 
– kawa na ławę. Pewnej soboty wy-
brałem się po raz pierwszy na spo-
tkanie grupy modlitewnej Ojca Pio. 
Nic nie proponowałem mojej żo-
nie. Ona sama podeszła i zapytała, 
czy możemy iść razem. Zaniemó-
wiłem i oczywiście się zgodziłem. 
Ciąg dalszy niespodzianki spotkał 
mnie już w kościele, kiedy to żona 
powiedziała, że idzie do spowie-
dzi. W ten sposób razem z żoną we-
szliśmy na ścieżkę wiary. Dopie-
ro wówczas, a byliśmy już kilka lat 
po ślubie, dotarło do nas jak wielką 
łaską jest sakrament małżeństwa. 
Było to jak jakieś przebudzenie. Od-
kryliśmy, że jeżeli w małżeństwie 
Bóg jest na pierwszym miejscu, 
to wchodzi On w każdą płaszczyznę 

życia i uzdrawia ją. Siły, którą daje 
ten sakrament – jeśli przeżywa się 
go z Bogiem – nie da wizyta w naj-
bardziej renomowanym gabine-
cie psychologicznym. Teraz, z per-
spektywy czasu widzę, jak puste 
było nasze życie małżeńskie, gdy 
nie było w nim wspólnych mszy 
świętych, rozmów o Bogu, wspól-
nej modlitwy. Nie oznacza to wca-
le, że od razu staliśmy się idealnym 
małżeństwem. Teraz jednak wie-
my, gdzie jest źródło naszej miło-
ści i mamy skąd czerpać. 

Nie jestem sam
Mam za co dziękować Bogu. Moja 

sytuacja życiowa, która z pozoru 
wydawała się beznadziejna – oka-
zała się punktem zwrotnym. Jest 
to tylko niewielka część łask, któ-
rych doświadczyłem. Od tej pory 
wspólnie odnajdujemy z żoną Boga 
na swoich drogach w życiu. Te-
raz wiem, że dla Boga nie ma przy-
padków, a raczej, że z każdego, 
najtrudniejszego wydarzenia Bóg 
wyprowadzi dobro. Jestem tego 
przykładem. Pomimo trudności 
i kłopotów dnia codziennego je-
stem pełen nadziei i wiary, że nie 
jestem sam. Wiem, że zawsze jest 
ze mną Jezus i Jego Matka Maryja. 
Chwała Panu! 

Not. (PAS)

Przebudzenie wiary

Czasami żona nawet mówiła, że ta moja wiara 
i chodzenie do kościoła to mój kolejny wymysł. 
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– Jamna to miejsce niezwykłe, 
miejsce które wybrzmiewa natural-
nym pięknem w samym sercu Po-
górza Ciężkowicko–Rożnowskiego, 
a tam, gdzie jest piękno, objawia się 
Bóg. Piękno jest kształtem miłości 
i w drugą stronę – wszystko, cze-
go miłość dotyka, staje się piękne. 
Na Jamnej jest też piękno duchowe, 
o którym świadczy ikona Matki Bo-
żej Niezawodnej Nadziei koronowa-
ny przez św. Jana Pawła II. Są takie 
miejsca, gdzie Bóg jest bliżej i Jam-
na oraz jej świątynia są tego przy-
kładem. Czas spędzany na Jamnej, 
jest czasem szczególnym. Czasem 

poświęconym na to, aby zanurzyć 
się we własną samotność, a w niej 
nabrać dystansu do świata, aby móc 
w tym świecie jakoś funkcjonować 
z mocnym przekonaniem – nie je-
stem sam, jest ktoś, na kogo mogę 
liczyć. Tu jest miejsce i czas, żeby 

spotkać się z Panem Bogiem. Nie-
zwykła jest też jamneńska świąty-
nia konsekrowana – można powie-
dzieć – z powietrza przez świętego, 
który jako papież krążył nad nami 
śmigłowcem. Nazajutrz po tym na-
locie i błogosławieństwie ruszy-
ła budowa i kościół stanął w ciągu 
roku, co jest namacalnym dowo-
dem, że cuda się zdarzają na na-
szych oczach.

***
W jamneńskim obrazie Matki 

Bożej Niezawodnej Nadziei kry-
je się tajemnica dwóch wielkich 

miłości. Miłości największej, ta-
kiej kiedy się życie daje za dru-
giego, bo nie ma większej miłości, 
jak życie za kogoś dać. W cza-
sie wojny działała tu partyzantka. 
W odwecie Niemcy dokonali mor-
du, a kiedy pacyfikowali i palili 

wieś, ludzie ukryli się w piwnicy. 
Uciekinierzy powiedzieli do mat-
ki z trójką dzieci: wyjdź, po-
wiedz, że tu jesteśmy, przecież 
do matki z dziećmi nie strzelą. 
Niestety barbarzyństwo okaza-
ło się niewyobrażalne – strzelo-
no do matki z dzieckiem na ręku 
i dwójką nieco większych u boku. 
Niemiec najpierw zastrzelił dzieci, 
a zaraz potem matkę. Rozumując 
po ludzku, była to ogromna tra-
gedia, wielka przegrana, bo ta ko-
bieta nie ocaliła ani dzieci, ani sie-
bie, ani ukrywających się tu ludzi. 
Ale z perspektywy czasu widzi-
my, co dzisiaj dzieje się na Jam-
nej. To ta kobieta zwyciężała, a nie 
barbarzyńca, który miał przewagę 
i siłę karabinu. Po latach widzimy, 
że to ona zwyciężyła, bo miłość 
na śmierć nie umiera. Z zasiewu 
krwi zamordowanej kobiety i jej 
dzieci, który jest uczestnictwem 
we krwi Zbawiciela, wyrasta dzi-
siejsza Jamna, która wybrzmiewa 
wiarą, nadzieją i miłością.

***
Jest też druga historia wielkiej 

miłości, wpisująca się w ten ob-
raz. Justyna, wychowanka dusz-
pasterstwa akademickiego domi-
nikanów, kiedy była po raz drugi 
w stanie błogosławionym, dowie-
działa się, że jest chora na raka. 
Stanęła wobec wyboru: ratuje-
my ciebie chemią i naświetlenia-
mi, których dziecko nie przeżyje. 
Jeśli miłość jest wyborem, to ona 
dokonała wyboru mówiąc: ja chcę 
urodzić moje dziecko. Od naocz-
nych świadków wiemy, że kiedy 

rodziła przez cesarskie cięcie, 
wszyscy obecni płakali. W Justy-
nie wszystkie tkanki były mar-
twe, tylko to dziecko było żywe. 
Z punktu widzenia medycznego, 
po ludzku, to było niewyobra-
żalne. I ona zakończyła tak swój 
ziemski żywot, a dziecko żyje. 
Siostra zmarłej Justyny malowa-
ła w tym czasie obraz do nasze-

go kościoła. Tak się stało, że twarz 
Dzieciątka Jezus jest twarzą tego 
cudem narodzonego dziecka. Ten 
obraz zaś, jest dowodem obecno-
ści Boga wśród ludzi.

***
Wielki Tydzień to czas rozmy-

ślania nad wielkimi tajemnica-
mi. Tajemnicami życia, bo w nasze 
życie wplecione są życie, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Na czas Wielkiego Postu powtó-
rzyłbym pytanie, które Chrystus 
skierował do synów Zebedeusza 
Jana i Jakuba: Czy możecie pić kie-
lich, który ja mam pić? Wstrzą-
snęło mną to pytanie. Bo to py-
tanie, które powinniśmy sobie 
zadać w tym czasie: Czy może-
cie wziąć kielich swojego życia 
we własne ręce, wznieść, wychy-
lić i wypić do końca, tak ja uczynił 

to Chrystus. Żeby to życie, które 
składa się ze smutków i miłości, 
wziąć we własne ręce, a nie tyl-
ko je przeżyć. Życie tylko przeży-
te, nie warte jest przeżycia! Z ży-
ciem jest jak z winem, bo picie 
wina nie składa się tylko z picia. 
Trzeba wiedzieć, co się pije i umieć 
o tym opowiedzieć. Z życiem jest 
podobnie. Nie wystarczy go prze-

żywać, życiu powinna towarzy-
szyć refleksja, stawianie sobie 
ostatecznych pytań, na które nie 
ma ostatecznych odpowiedzi. Nic 
nie szkodzi, bo jeśli człowiek żyje 
ostatecznymi pytaniami, to przy-
chodzi taki moment, kiedy zaczy-
na coś rozumieć.

***
Każdy z nas boleśnie odczu-

wa własne osamotnienie. To taka 
choroba cywilizacyjna, która dzi-
siaj dotyka szczególnie wielu ludzi. 
Obserwujemy syndrom ucieczki 
od samotności, ucieczki w uzależ-
nienia, zniewolenia, w rozrywkę, 
bo jest wielu, którzy chcą rozryw-
kowo przeżyć swoje życie. Ale kie-
dy jest jakiś namysł nad własnym 
życiem, kiedy pojawiają się wielkie 
pytania w poszukiwaniu ostatecz-
nych odpowiedzi, to jest okazja, 

Równie  i Pa stwo mo ecie przyczyni  si  do  
przywracania normalno ci w ich ycie przekazuj c swój

 1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisa  KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dzi kujemy z ca ego serca.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Nowy S cz 
ul. Freislera 10, 

www.nadzieja.sacz.pl
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DREWNO OPAŁOWE 
– KOMINKOWE – sprzedam 
tel. 506 655 015

J.FRANCUSKI – lekcje, 
korepetycje. Tel. 882–318–792.

N. SĄCZ – sprzedam dom 120m2. 
Tel. 602–669–413.

DOM murowany w Bobowej do 
zamieszkania, z wyposażeniem, 
blisko centrum – sprzedam z powodu 
wyjazdu. Cena: 330 000 zł. 
Tel. 506 153 477.

OGŁOSZENIA DROBNE

Nic tak nie oczyszcza ze    
NA WIELKANOC. Ojciec ANDRZEJ CHLEWICKI OP, 
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej 
Nadziei oraz Dominikańskiego Ośrodka 
Duszpasterstwa Akademickiego w Jamnej

Czas spędzany na Jamnej, jest poświęcony na to, 
aby zanurzyć się we własną samotność, a w niej 
nabrać dystansu do świata

Nic tak nie oczyszcza ze złudzeń jak modlitwa. 
Często żyjemy złudzeniami, że jesteśmy 
panami siebie, panami innych ludzi, panami 
rzeczywistości

Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz dobre 
czy złe informacje, 
o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? 
Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411

E–mail: 
redakcja@dts24.pl
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aby spotkać się z sobą, spotkać się 
z drugim człowiekiem, spotkać 
się z Panem Bogiem. Między inny-
mi po to przychodzimy do kościo-
ła, aby spotkać się z samym sobą, 
aby poczuć to napięcie, od które-
go chcemy uciec, w chwilach upo-
korzenia, a przecież każdy przeży-
wa takie chwile. Od tego napięcia 
odczuwanego w świątyni już tyl-
ko krok do wrażliwej samotno-
ści, która potrafi udźwignąć ból 
tego świata. Nie uciekam od sa-
motności, ale się na nią otwieram 
i to wyzwala we mnie odpowiedzi 
na wielki ból tego świata. To bar-
dzo ważne w życiu duchowym, 
aby wykonać ten ruch w kierunku 
mnie samego. Nie egocentryczne-
go ja, ale ja wrażliwego na ból i po-
trzeby świata.

***
Kościół to wspólnota wierzą-

cych, gdzie wchodzimy w rela-
cję z innymi. Wspólnota nie ja-
kichś przypadkowych ludzi, ale 
takich, których gromadzi przy oł-
tarzu miłość Chrystusa. Przypadki 
to są w gramatyce. W świątyni two-
rzymy zgromadzenie, które w ta-
kim samym układzie osobowym 
może się już nigdy nie powtórzyć. 
Poprzez modlitwę i dialog tworzy-
my więź ludzi wierzących, ludzi 
będących ze sobą w jakiejś relacji. 
Tu przeżywamy i pokonujemy dro-
gę od wrogości do otwartości. Ten 
obcy obok staje się gościem moje-
go serca – siostrą i bratem w wierze. 
I rzecz druga, która może nas spo-
tkać w kościele – nic tak nie oczysz-
cza ze złudzeń jak modlitwa. Czę-
sto żyjemy złudzeniami, że jesteśmy 
panami siebie, panami innych ludzi, 
panami rzeczywistości – to złudze-
nia, które zarywają się pod nami jak 
„grunt” pod nogami Piotra, kiedy 
szedł po wodzie i nagle z przera-
żeniem zauważył, że jego życie nie 
jest w jego rękach, ani w rękach to-
warzyszy, którzy byli w łodzi obok. 
Zawołał wtedy: „Panie ratuj mnie”. 
Zwrócił się do Boga! Uwolnił się 

od swoich złudzeń, a w modlitwie 
zwrócił się w stronę Boga.

***
Lada dzień zawołamy głośno: 

„Chrystus zmartwychwstał! Al-
leluja!” Żyjemy w kulturze chrze-

ścijańskich znaków, które przy-
pominają o tym wydarzeniu, choć 
niektórzy chcą je wyeliminować 
z przestrzeni publicznej. Papież 
Benedykt powiedział, że jeśli zna-
ki zmartwychwstania Chrystusa 
zostaną wyeliminowane z prze-
strzeni publicznej, to cywilizacja 
straci życiodajne źródło współist-
nienia w pokoju. Może dlatego tak 
dużo dzisiaj na świecie niepoko-
jów i wojen. Chrystus nikomu nie 
zagraża, a Chrystus zmartwych-
wstały jest ostoją naszej nadziei. 
Nasza nadzieja jest zakorzeniona 
w wydarzeniu, które się dokona-
ło, które miało swoich świadków. 
To nie jest wymysł! Ci, którzy do-
świadczyli Chrystusa umęczone-
go, zabitego i zmartwychwstałe-
go, dali tej prawdzie świadectwo 

własną krwią i ona jest przekazy-
wana przez pokolenia do dzisiaj. 
Gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał, jak powiedział św. Paweł, 
to wszystko o kant stołu rozbić. 
Daremna byłaby nasza wiara, a my 
bylibyśmy śmieszni jak marionet-

ki, które robią coś, czego same nie 
rozumieją.

***
Zwykle życzymy sobie Weso-

łych Świąt. Dzisiaj uczyńmy tak, jak 
to robimy, kiedy wznosimy kielich 
ze wspaniałym winem o cudownym 
bukiecie i mówimy „na zdrowie!”. 
Dlatego wznieśmy ten puchar za 
życie! Abyśmy potrafili afirmować 
życie, cieszyć się nim i przyjmować 
go w prawdzie takim, jakim jest. Jak 
ten puchar pełen radości, ale rów-
nież i smutków, bo przecież ten pu-
char jest pucharem błogosławień-
stwa i zbawienia.

Opracował (MOL)
Materiał powstał we współpracy 
z Regionalną Telewizją Kablową 

w Nowym Sączu

Kiedy wydaje si , e wszystko si  sko czy o,
wtedy dopiero wszystko si  zaczyna.
ks. Jan Twardowski 

Z okazji wi t Wielkiej Nocy
yczymy

wielu dobrych chwil w rodzinnym gronie, si y w pokonywaniu wszelkich trudno ci, 
spokoju, spe nienia marze  i optymistycznego spojrzenia na wiat.

Niech te pi kne i radosne dni wi t Wielkanocnych b d  czasem 
wzajemnego zrozumienia, wybaczenia, budowania wspólnoty i rodzinnej mi o ci...

REKLAMA

REKLAMA

  złudzeń jak modlitwa
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Między innymi po to przychodzimy do kościoła, 
aby spotkać się z samym sobą, aby poczuć 
to napięcie, od którego chcemy uciec, 
w chwilach upokorzenia
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KAMIONKA WIELKA

WYROBY REGIONALNE

Sklepy fi rmowe:

Nowy Sącz,
ul. Klasztorna 26, 

Kamionka 
Wielka 501

Wszystkim Partnerom, 
Klientom, smakoszom 
naszych produktów,

zdrowych, radosnych 
i smacznych 

wi t Wielkanocnych 
yczy KMAK Wyroby 

Regionalne Kamionka Wielka

REKLAMA

SUKCES.  Projekt sądeckich ma-
turzystów – Total Car Rescue – zo-
stał doceniony w finale Festiwalu 
Naukowego E(x)plory w Gdyni. Mło-
dzi naukowcy chcą teraz udoskona-
lić wynalazek, by sięgnąć po nagro-
dę główną. 

Arkadiusz Szczepanek, Wojciech 
Żdżarski i Artur Jamro, ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowym Sączu, za system, 
który miałby uchronić kierow-
ców przed zaśnięciem za kierow-
nicą, otrzymali nagrodę specjalną 
przewodniczącej jury. Na kon-
kurs w Gdyni przygotowali proto-
typ wynalazku. Składał się z kie-
rownicy umocowanej w specjalnej 
skrzyni, co miało symulować 
wnętrze samochodu. Istotą sys-
temu były czujniki, które mierzy-
ły parametry otoczenia, określa-
jące ryzyko zaśnięcia kierowcy: 
temperaturę, natężenie oświetle-
nia, dźwięk, wilgotność powie-
trza, ciśnienie atmosferyczne. Nie 
udało się jednak dokładnie osza-
cować momentu, kiedy powinien 
włączyć się alarm, który poinfor-
mowałby kierowcę, że czas się za-
trzymać i odpocząć.

– Tego nam zabrakło w Gdy-
ni. Nie posiadaliśmy wystarcza-
jących danych doświadczalnych, 

które byłyby w stanie wyznaczyć 
moment alarmu. Musimy to do-
pracować – mówi inicjator pomy-
słu Arkadiusz Szczepanek. 

Wskazówki otrzymane od eks-
pertów w Gdyni były na tyle mo-
tywujące, że młodzi ludzie chcą 
dopracować projekt jak najszyb-
ciej, aby wziąć udział w kolejnym 

konkursie – Google Science Fair. 
To ogólnoświatowy konkurs na-
ukowy i techniczny online dla ze-
społów i osób w wieku od 13 do 18 
lat. Termin składania projektów 
upływa 19 maja. 

– Musimy to jak najlepiej opra-
cować, bo nikt nie lubi fałszy-
wych alarmów i systemów, które 

działają źle – dodaje współautor 
projektu Wojciech Żdżarski.

Wyróżnienie w Gdyni pozwa-
la również młodym naukowcom 
wziąć udział w okresie wakacji 
w stażu Explory. Będzie to dal-
sza praca nad własnym projek-
tem pod okiem fachowców m.in. 
z Akademii Górniczo–Hutniczej 

z Krakowa czy Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Maturzyści ponadto chcą za-
montować urządzenia pomiarowe 
w tirze. Jest już wstępna zgoda jed-
nej z firm transportowych. Kiedy 
pojazd będzie podróżował po Eu-
ropie, młodzi ludzi będą analizować 
dane i poddawać je obróbce. Liczą, 
że dzięki temu będzie możliwa jesz-
cze bardziej precyzyjne oszacowa-
nie, czy w danym momencie mo-
gło istnieć zagrożenie zaśnięcia za 
kierownicą.

– Tegoroczny zwycięzca finału 
Festiwalu Naukowego E(x)plory 
rok temu otrzymał taką samą na-
grodę, jak my teraz. I również wy-
jechał z informacją, że musi pew-
ne rzeczy dopracować. Traktujemy 
to jako dobrą wróżbę – mówi Arka-
diusz Szczepanek. (MCH)

Wynalazek uczniów dobrze wróży
Wskazówki otrzymane 
od ekspertów w Gdyni 
były na tyle motywujące, 
że młodzi ludzie chcą 
dopracować projekt 
jak najszybciej, 
aby wziąć udział 
w kolejnym konkursie 
– Google Science Fair. 

Arkadiusz Szczepanek, Wojciech Żdżarski i Artur Jamro, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, za 
system, który miałby uchronić kierowców przed zaśnięciem za kierownicą, otrzymali wyróżnienie.
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych, 
pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkanocnych  

pogodnego, wiosennego nastroju w trakcie spotkań w gronie rodzinnym
 i przyjacielskim, refl eksyjnych wzruszeń i mnóstwa optymizmu, 

jakie niesie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
życzą

Zastępca Burmistrza
Kazimierz Gizicki

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Zielińska

Burmistrz Starego Sącza
Jacek Lelek
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AKCJA . – Moja prawa ręka, choć by-
łem praworęczny, nigdy nie była tak 
sprawna, jak teraz lewa. Człowiek jest 
wiele w stanie znieść i do wielu rze-
czy się przyzwyczaić – mówi 23–letni 
student Piotr Sajdak z Krynicy Zdro-
ju. Przekonuje, że choć stracił rękę, 
w jego życiu niewiele się zmieniło. 
Nadal realizuje się, gotując i prowa-
dząc kulinarnego bloga. Na zbliżają-
ce się Święta Wielkanocne z czytelni-
kami DTS dzieli się swoimi przepisami 
i... optymizmem. 

Pierwszy dzień studiów ubiegłego 
roku chciał przywitać z koleżanka-
mi na krakowskim Rynku. Impre-
zowali w „Aferze”, gdy do jednej 
z dziewcząt podszedł mężczyzna, 
nachalnie ją zaczepiając. Piotrek 
stanął w obronie koleżanki. Wy-
wiązała się bójka, po której opuścił 
klub. Za studentem wyszedł ktoś 
jeszcze, niespodziewanie zadając 
mu kilka ciosów nożem. Obrażenia 
były na tyle poważne, że po trzech 
tygodniach walki, lekarze podjęli 
decyzję o amputacji ręki. 

– Słysząc, co chcą mi zrobić, 
myślałem, że moje życie właśnie 
się skończyło, że już nic nie będę 
w stanie wykonać – wspomina Pio-
trek. – Na szczęście takie myśli 
miałem przez pierwsze... trzy dni. 
Już w szpitalu przekonałem się, 
że mogę wszystko. Tylko oczywi-
ście niektóre czynności wymaga-
ją ode mnie większej koncentracji 
i cierpliwości. Przykład? Sznuro-
wanie butów. Już planowałem wy-
mienić wszystkie na wsuwane lub 
zapinane na rzepę, tymczasem wy-
chodząc ze szpitala bez problemu 
potrafiłem sznurować jedną ręką.

23–latek przekonuje, że jego ży-
cie niewiele się różni od tego sprzed 
wypadku. Studiował socjologię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
pracował jako kelner. Teraz już 
kończy naukę. Nie może co praw-
da pracować, nosząc tacę, ale nie 
ma zamiaru rezygnować ze swo-
ich kulinarnych pasji. Chce zostać 
kucharzem. 

– Czasem bywa to zabawne, 
czasem denerwujące, gdy biorę 
nóż do ręki i wszyscy domownicy 

podkładają mi pod niego ręce, by 
przytrzymać przedmiot, który 
mam pokroić. Generalnie jestem 
w stanie zrobić wszystko. Samo 
gotowanie nie sprawia żadnych 
przeszkód, większe trudności mam 
z przygotowaniem składników. Ale 
nauczyłem się obierać warzywa, 
odkręcać słoiki. Moja prawa ręka, 
choć byłem praworęczny, nigdy 
nie była tak sprawna, jak teraz 
lewa. Choć z pewnością byłbym 
w stanie robić wszystko szybciej, 
mając protezę – mówi Piotr Sajdak.

Jej zakup nie jest jednak w za-
sięgu jego finansowych możliwo-
ści. Na szczęście, tak jak przyjaciele 
i rodzina szybko pomogli mu upo-
rać się z psychicznymi barierami, 
tak teraz robią wszystko, by pomóc 
pokonać bariery fizyczne. Sam Pio-
trek też biernie nie czeka na pomoc. 

Zaraz po wyjściu ze szpitala zaanga-
żował się w działania Fundacji Jaśka 
Meli Poza Horyzonty, która realizu-
je projekt „42 do szczęścia”. Co roku 
grupa chętnych bierze udział w kra-
kowskim maratonie, by zebrać 42 
tysiące złotych na protezę dla osoby 
bez ręki czy nogi. Tegoroczna akcja 
dedykowana jest właśnie Piotrowi. 

– To symboliczna suma, bo za-
kup protezy dla mnie to koszt 300 
tysięcy złotych. Niemniej wie-
rzę, że uda się uzbierać potrzeb-
ną kwotę – mówi pełen optymi-
zmu 23–latek.

Według niego brak ręki nie jest 
tak krzywdzący i problematyczny, 
jak ludzkie spojrzenia. 

– Z jednej strony trudno się dzi-
wić. Sam, zanim jej nie utraciłem, nie 
widziałem nikogo bez ręki czy nogi...

(KG)

Stracił rękę, ale nie stracił pasji

Możesz pomóc Piotrowi Sajdakowi w zakupie protezy, wpłacając 
pieniądze na konto: Fundacja Jaśka Meli POZA HORYZONTY

Lanckorona 101, 34–143 Lanckorona
Numer konta: 03 1090 1665 0000 0001 2283 6207

Tytułem: „42 Do Szczęścia dla Piotrka” 
Sprawdź więcej możliwości na stronie 42doszczescia.pl

– Samo gotowanie nie sprawia mi żadnych przeszkód, większe trudności 
mam z przygotowaniem składników. Ale nauczyłem się obierać warzywa, 
odkręcać słoiki – mówi Piotr Sajdak

PRZEPIS NA ŚWIĘTA
Piotr Sajdak na swoim kulinarnym blogu thered–plate.blogspot.com 
proponuje na świąteczny stół polędwiczki wieprzowe w sosie cze-
koladowo–kawowym z nutką śliwki węgierki

SKŁADNIKI:
• polędwica wieprzowa
• powidło śliwkowe
• wino czerwone, wytrawne
• ostry sos chili
• napar z kawy
• czekolada kuchenna, gorzka
• przyprawy

PRZYGOTOWANIE:
1.  Na deskę do krojenia wysypujemy pieprz, rozmaryn, tymianek, 

cynamon obtaczamy w tych przyprawach polędwiczkę, po czym 
wrzucamy ją na rozgrzaną patelnię z oliwą. Obsmażamy do-
kładnie z każdej strony. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stop-
ni. Po obsmażeniu polędwicy wkładamy ją do piekarnika na oko-
ło 5–6 minut.

2.  Podgrzewamy w małym garnku powidła, dosypujemy rozmaryn. 
Zalewamy winem, około 250 ml (koniecznie czerwonym) i redu-
kujemy aż widocznie wino zmniejszy swą objętość. Dolewamy 
2–3 łyżki naparu z kawy, kilka kropel sosu chili (tylko nie taba-
sco). Mieszamy i podgrzewamy na średnim ogniu przez około 5 
minut. Sos studzimy, do przestudzonego (ale nie zimnego) do-
dajemy czekoladę według uznania (ja dodałem około 2 kostki).

3.  Polędwiczkę wyjmujemy z piekarnika na deskę do krojenia, daje-
my jej odpocząć około 5 minut, po czym znów wkładamy do pie-
karnika na 2 minuty. Po tym czasie możemy podawać danie. 

SMACZNEGO 
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Cześć, 
Kiedyś byłem Grzech, a odrodziłem 
się, jako Grzesiek w Jezusie. I muszę 
Wam powiedzieć, że to jest coś naj-
piękniejszego w moim życiu.

Przez całe życie szukałem szczę-
ścia, a w jednej chwili je znalazłem. 
W chwili, gdy dostałem numer te-
lefonu od mojego kolegi i zadzwo-
niłem i zaczął mi opowiadać o tym, 
jak wielką przemianę robi w nim 
Jezus i sam postanowiłem go szu-
kać w modlitwie, w Piśmie Świętym 
w ludziach, którzy mnie otacza-
ją. Z każdym dniem odnajdywa-
łem coraz bliższą relację z Panem 
Bogiem. Szukałem szczęścia przy 
pieniądzach, szybkim życiu, bar-
dzo prostym zarobku, a wystarczy-
ło otworzyć się na miłość Bożą i po-
kochać Go. Znalazłem ją, a wszystko 
inne wokół: świat, pieniądze, po-
śpiech, kobiety jest jakieś inne, obce. 
Żeby stać się dzieckiem Bożym, mu-
sisz stać się głupi w takim sensie. 
Musisz całkowicie zresetować swój 
umysł. Nie potrafić włączyć kom-
putera, nie potrafić włączyć tele-
wizora, nie potrafić posługiwać się 
komórką, nie mieć możliwości ko-
rzystania z x–boxa czy rozmawiania 
na głupie tematy. Musisz móc tyl-
ko modlić się i rozmawiać z Panem 
Bogiem, a kiedy dojdziesz do sedna 
modlitwy, rozmowy i relacji z nim 
i obiecasz mu, że nie będziesz jak 
Piotr, że się będziesz zapierał, że nie 
będziesz taki słaby i lękliwy, że nie 
będziesz jak Judasz, że nie zdradzisz.

***
Kilkanaście lat temu byłem oso-

bą, która starała się wyłącznie zdo-
bywać pieniądze. Byłem zazdro-
sny o wszystko, co było wokół. 
O stroje, jakie nosili inni, o pie-
niądze, że inni mieli za dużo, o sa-
mochody, którymi jeździli. Byłem 
zazdrosny, że nie jestem kocha-
ny, o to że potrzebuję wsparcia, 
a go nie dostaję, czy raczej dostaję 

tylko wsparcie od strony ciemnej. 
Chciałem miłości, a byłem zgorzk-
niały. Jako dziecko nie byłem taki. 
Jednak ciemność wiedziała, gdzie 
uderzać, w jakim momencie wcho-
dzić w moją duszę, żeby ją zanie-
czyszczać i oddalać od Pana Boga. 
W taki sposób to robiła, że w wieku 
trzynastu–piętnastu lat podesła-
ła mi swoją szatańską przyjaciółkę 
amfetaminę. To zrobiło naprawdę 
wielką robotę. Wcześniej zasta-
nawiałem się, po co kradnę. Po-
tem już się nad tym nie zastana-
wiałem. Miałem taką pychę, byłem 
tak otumaniony, że chciałem tyl-
ko kraść, ćpać i się bawić. Choć Je-
zus zostawił jakiś zalążek w mojej 
głowie. Przebijał się przez tę ciem-
ność, kazał mi pamiętać o rodzi-
nie! To niesamowite! O rodzinie, 
która była ciepła, ale nie była ro-
dziną spójną – czyli mama i tata 
razem, dziecko. Było to przykre, 
gdy jedno miało dla mnie pół go-
dziny, a drugie godzinę dziennie. 
Mama wychodziła do pracy, tata 
był gdzieś daleko, a ja zostawa-
łam sam. W tym czasie wychowy-
wała mnie ulica i to ona stała się 
moją matką i przyjaciółką. Przy-
jaciele, którzy mnie otaczali, pla-
nowali, jak kraść, a potem iść ćpać 
i tak w kółko. Człowiek, idąc przez 
życie, ma ciągłą linię, a ja miałem 
etapy. Wciąż poznawałem kogoś 
nowego, kto mówił, co mam robić, 
jak mi będzie lepiej, jak się rozkrę-
cić, w jaki sposób jeszcze zarobić. 
Teraz, jak na to patrzę, to widzę, 
że Pan Bóg cały czas był przy mnie. 
W sytuacji, gdy mogłem przedaw-
kować – był przy mnie! Kiedy mo-
głem zginąć, nie pozwolił na to! 

W sytuacji, gdy musiałem przejść 
moją drogę, by dojść do momen-
tu odrodzenia, też był przy mnie. 

***
Chciałbym przekazywać lu-

dziom, jak ważne jest czytanie 
ewangelii. Wystarczy postępować, 
jak tam jest, a nie zachowywać 
się jak ludzie, którzy ukrzyżowa-
li Chrystusa. W moim życiu bardzo 
często były takie refleksje w gło-
wie: „Zastanów się człowieku nad 
tym, co robisz, ogarnij się!”. Jed-
nak amfetamina sprawiała, że były 
to refleksje sekundowe, ona nie po-
zwalałaby dłużej nad tym pomyśleć, 
zastanowić się, że źle robię. Ona 
mówiła: „Stary, po co masz my-
śleć, że źle robisz”. Jednak zdarza-
ły się takie chwile, że zwracałem się 

do Pana Boga z pytaniem, co ja mam 
zrobić. Było to wtedy, gdy pierwszy 
raz miałem wyjść z więzienia. Kie-
dy wyszedłem, tylko cztery miesią-
ce byłem na wolności. Pamiętam, 
jak siedziałem na betonowej pły-
cie na przystanku, byłem na gru-
bym kacu, patrzyłem w niebo, łzy 
płynęły mi po policzkach i prosi-
łem Pana Boga, by jakoś mi pomógł, 
bo tak żyć się nie da. Jednak szybko 
zapomniałem o tym i poszedłem da-
lej w cug, balować.

***
Staram się przypomnieć, czy 

miałem wcześniej takie momen-
ty, gdy amfetamina mnie przetrzy-
mywała? Może miałem, ale tylko 
wtedy, jak zajmowałem się sio-
strą, bo inaczej to się nie pojawiało. 

Z okazji wi t Wielkanocnych, najserdeczniejsze yczenia
du o zdrowia, rado ci, smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów
sk adaj

Dyrekcja i Pracownicy Ma opolskiego O rodka Ruchu Drogowego w Nowym S czu
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Parłem tylko, żeby mieć pienią-
dze, żeby zaspokoić swoje potrze-
by i tyle. Te potrzeby okazują się 
znikome, kiedy się jest przy Bogu. 
Starałem się być panem samego 
siebie, jednak życie pokazało mi, 
że się tak nie da. Wydawało mi się, 
że wszystko potrafię zrobić sam, 
wszystko jestem w stanie załatwić 
i znieść. Z każdą decyzją i sytuacją 
sobie poradzę. Tak się wydawało 
przez chwilę i to się diametralnie 
zmieniło. Mogę powiedzieć, że już 
wtedy czułem rękę Bożą przy mnie, 
ponieważ odpychał mnie od narko-
tyków i kolegów, jednak ja parłem, 
by zarabiać pieniądze. Był Pan Bóg 
i mamona. Jeżeli służysz mamonie, 
jesteś skończony. Prędzej czy póź-
niej dopadnie Cię i zwróci się prze-
ciwko Tobie. Jak służysz Panu Bogu, 
będziesz żył miłością i będziesz parł 
naprzód, nie patrząc na pieniądze, 
a nawet nie mając pieniędzy bę-
dziesz pomagał innym, dając ra-
dość, szczęście, spokój. 

***
Te cztery miesiące na wolności 

nauczyły mnie, że miałem pienią-
dze, dziewczynę, ale nie miałem 
spokoju wewnętrznego. Cały czas 
byłem w gonitwie. Miłość miałem 
tylko sztuczną: seks, impreza, seks, 
impreza. Beznadziejne to jest – po-
wtarzam młodym ludziom! Reso-
cjalizacji nie ma bez Bożego działa-
nia. Tego będę mocno się trzymał, 
bo pierwszy raz trafiłem do więzie-
nia za napady na ludzi, kradzieże, 
włamania do samochodów. A kie-
dy wyszedłem, zacząłem to robić 
jeszcze bardziej. Prokurator, który 
mnie oskarżał, miał bardzo dobrą 
sytuację. Wyciągnął moje papie-
ry i przedstawił, jak „dziesiono-
wałem” i kwalifikacje czynu zrobił 
na napady i byłem skończony. Jedy-
ne, co mogłem zrobić, to dla siebie, 
to wziąć cztery lata kolejnego wy-
roku. Pan Bóg oszczędził, bo za na-
pady groziło mi dziesięć lat, a do-
stałem tylko cztery. Chwała Panu!

***
W więzieniu spędziłem łącznie 

12 lat. To nie jest czas stracony. 
To jest czas, który przede wszyst-
kim może być świadectwem, jak 
nie postępować. Po drugie uczy-
łem się bardzo wiele, poznawałem 
ludzi z różnych środowisk i nie jest 
tak, że tylko patologia siedzi w wię-
zieniu. Tam siedzą wszyscy. Tam 
jest mieszanina naprawdę wielkiego 
świata. Uczyłem się, jak postępo-
wać z drugim, żeby z Tobą nie po-
stępowali w ten sam sposób. To też 
jest ciekawe, bo to jest w ewan-
gelii, nie czyń drugiemu, czego 
nie chciałbyś, żeby tobie czyniono. 
To też jest piękne. Musiałem to od-
czuć na własnej skórze, ale potem 
broniłem osób, które były w ten 
sposób prześladowane. Dużo osób 
z mojego środowiska tego nie ro-
zumiało, jak Pan Bóg mnie odnaj-
dywał w więzieniu. I przekształcał 
tę moją złą osobowość. On znalazł 

taką siekierkę miłosierdzia i za-
czął odrąbywać te moje grzechy, 
przewinienia, złe uczynki i wszyst-
ko inne. Równocześnie przykle-
jał: zamiast dokuczać – pomóż, za-
miast wyłudzać – oddaj, co masz. 
Nie mogę powiedzieć, że więzienie 
to czas stracony, bo powiedziałbym 
o sobie: Stary, po co żyjesz? To mu-
siało się stać. To było z góry założo-
ne i przedstawione, jaką mam słabą 
wolę, co człowiek znaczy bez Boga. 
Jak szybko może odejść, korzystając 
tylko ze swojej słabej woli.

***
W więzieniu poznałem jezuitę, 

ojca Stanisława Majchra, który roz-
szerzył mój światopogląd na temat 
szczęścia, miłości, przyjaźni, za-
angażowania, pomocy innym. Nie 
można być indywidualistą dla Pana 
Boga, a ja zabierałem Pana Boga dla 
siebie. Łaknąłem Go, nie chciałem 
się Nim dzielić. I wtedy pojawił się 
ojciec Majcher. „Dziadek” – jak go 
nazywam (śmiech). Obu dziadków 
i ojca mam w niebie, więc on jest 
dla mnie jak dziadek. On pokazy-
wał mi, w którą stronę podążać. Nie 
od razu zacząłem chodzić na jego 
zajęcia. Musiały upłynąć dobre dwa 
lata, zanim się zdecydowałem. Oj-
ciec Majcher to niesamowity czło-
wiek. Charyzmatyk. Czasami nie 
rozumiałem jego pytań. Zadaje ta-
kie pytania, że uderza w samo ser-
ce. Tak, że człowiek zastanawia się, 
co ma odpowiedzieć. Wtedy mó-
wię: Ojcze można trochę prościej 
(śmiech).Wow! Mistrzostwo świa-
ta! Prawda? Można by się wzruszyć. 
Czy odrodzenie w Panu Bogu nie 
jest mistrzostwem, skoro ci pod-
syła takich dobrych ludzi?

***
Tutaj przytoczę bardzo prostą 

i krótką historię. Pojawiła się szan-
sa, że mogę dostać się na rekolek-
cje ignacjańskie do Zakopanego, 
do jezuitów. Pojawiło się pragnie-
nie w mojej głowie, że ja tam mu-
szę iść! To mi jest potrzebne! Je-
stem mocny w duchu. Jezus mnie 
trzyma, ale jest mi to potrzebne. 
Ale przecież ja nie będę chodził 
do administracji więzienia! A Je-
zus mówi, idź, spróbuj. Powiedzia-
łem: dobra Panie, pójdę i spróbuję, 
ale coś czuję, że musisz zadzia-
łać, bo ja sam nie dam rady. Po-
szedłem. Miałem 23 dni do końca 
wyroku. Gość chce iść na przepust-
kę! Chce jechać na rekolekcje! Nie 
chce jechać do domu, żeby gdzieś 
przekminić, napić się, przećpać. 
Nie! On chce jechać na rekolekcje, 
by budować swoją relację z Panem 
Bogiem, bo wie, że jest mu to po-
trzebne, gdy wyjdzie. Nie dosta-
ję przepustki, ale dostaję kolejne 
doświadczenie, że w chwili, kiedy 
idę, już po tę przepustkę, to już je-
stem wygrany, bo podjąłem wal-
kę. Jezus pokazał mi, że jeżeli już 
podejmiesz walkę o siebie – już je-
steś wygrany. Przygnębiony by-
łem troszeczkę. Można powiedzieć, 

że złość, która narastała we mnie, 
kiedy usłyszałem, że nie dosta-
nę przepustki, szła od pięt do sa-
mego mózgu! I tylko przytulenie 
Pana Jezusa powstrzymało mnie 
od tego, by nie powiedzieć wul-
garnych słów do pana dyrekto-
ra. A co powiedziałem? Dziękuję, 
do widzenia i wyszedłem! Pędzi-
łem szybko, by odmówić tajemnicę 
światła, żeby nabrać jeszcze więk-
szej mocy. Naprawdę, podziałało. 
Rozmawiając z ojcem Majchrem, 
doszliśmy do wspólnego porozu-
mienia, że jest możliwość, żebym 
dojechał na rekolekcje później. Po-
wiedziałem Jezu, ale działasz, ale 
działasz, jadę! Wychodziłem siód-
mego, rekolekcje zaczynały się pią-
tego. I co? Dwa dni jestem do tyłu! 
Jak ja to nadrobię? Przecież tam 
są tematy duchowe do ogarnięcia. 
Mówię, Panie! Ale jadę. Siódme-
go odbierają mnie znajomi, zawożą 
na dworzec autobusowy. Wsiadam 
w autokar zniecierpliwiony, widać 
że „zły” już działa. Byłem podeks-
cytowany, zmęczony podróżą. Już 
przed samym Zakopanem: co jest? 
Pan Bóg obdarza mnie taką rado-
ścią… Patrzę w lewo – góry, pa-
trzę na lewo – zachód słońca. Boże 
dzięki! Teraz tylko, żebym zdą-
żył na mszę! Dacie wiarę, że zdą-
żyłem na mszę? I na kolację zdą-
żyłem. Ludzie dookoła zwariowali. 
Przyszedł jakiś gość łysy, nie wia-
domo skąd się zerwał. Jak to można 
się spóźnić na rekolekcje ignacjań-
skie? Stary, przecież to jest niemoż-
liwe! Duchowo jedziesz się wzmac-
niać, a ty się spóźniłeś. Poszedłem 
po kolacji porozmawiać z Dziad-
kiem, wziąłem tematy, które były 
i tu jest nieprawdopodobne! Wy-
obraźcie sobie, że te tematy, które 
były już omawiane, o Samarytance, 
która daje pić Jezusowi i o garnca-
rzu Jeremiaszu. To są tematy tak mi 
znane, że w sumie to nie miałem, 
co ich przerabiać. Fajnie! Przecież 
to jest nieprawdopodobne, jak Ty 
żeś to przyszykował. Wzmocnienie 
duchowe. Przerobiłem to i napako-
wałem się tak Duchem Świętym, 
że naprawdę daję radę teraz! Nie 
mam jakichkolwiek pokus, które 
by stanęły mi na drodze, a są bardzo 
widoczne. Jak to ja mówię, nie wal-
czę z pokusami, przyzwyczaiłem się 
już, że są. Tak jest świat skonstru-
owany, że „zły” i tak będzie kusił.

Opowiadam Wam tę historię, 
bo zbliża się Wielkanoc i Chrystus 
zmartwychwstał! Ja też zmartwych-
wstałem razem z Nim. Odrodziłem 
się i ty też się możesz odrodzić!

Opr. (BIW)
Materiał powstał we współpracy 
z Regionalną Telewizją Kablową 

w Nowym Sączu

Mieszka com Gminy Bobowa oraz 
ich bliskim i go ciom ycz  radosnego 
prze ywania wi t Zmartwychwstania 
Pa skiego.  Niech   wi teczny  nastrój 

zapanuje we wszystkich domach  i sk ania 
nas  do zadumy nad odradzaj cym si  

yciem, budzi nadziej  i  wzajemn  
yczliwo . 

Burmistrz 
Wac aw Lig za

   razem z Nim

Grzegorz Czerwicki w lutym opu-
ścił Zakład Karny w Nowym Wiśni-
czu. M.in. dzięki grudniowej pu-
blikacji w DTS „Mam mocne plecy 
u Przyjaciela”, znalazł pracę i roz-
począł nowe życie.

REKLAMA
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To będzie największe wirtualne cen-
trum informacji o Sądecczyźnie 
i ludziach z nią związanych. Portal 
wmediach.pl tworzy jedyną taką 
w Polsce regionalną encyklope-
dię internetową. Każdy może do-
łączyć do zespołu Sączopedii i zo-
stać autorem kolejnego hasła.

– Sączopedia jest tak samo unikal-
na jak Sądecczyzna. To wirtual-
ne i multimedialne miejsce, gdzie 
można znaleźć informacje na te-
mat ludzi, kultury, tradycji i hi-
storii regionu. Jest ciągle aktuali-
zowana przez naszych ekspertów, 
ale chcemy, by tworzyli ją również 
sami mieszkańcy. Dajemy im więc 
możliwość napisania swoich haseł, 
które też podpowiedzą nam, co in-
teresuje sądeczan. Zapraszamy 
również do kontaktu z nami i dzie-
lenie się swoimi uwagami na te-
mat Sączopedii – zachęca Joanna 
Polańska, redaktor naczelna por-
talu wmediach.pl.

SONDA 

Robert Ślusarek, dyrektor 
Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu: 

W Sączopedii widzimy prze-
strzeń dla swoich działań, dlatego 
chętnie jako Muzeum Okręgowe 
chcemy się włączyć w jej tworzenie. 

Sączopedia może stać 
się wirtualnym 

źródłem poznania 
regionu, wyma-
ga jednak zaan-
gażowania sze-

rokiej grupy osób, 
ale i samych od-

biorców. Idea, że każdy 
może stać się jej twórcą, jest słusz-
na, bo angażuje społeczeństwo, 
ale i... niebezpieczna. Rozumiem, 
że hasła będą tworzone w oparciu 
o źródła i weryfikowane? Muzeum 
Okręgowe ma w swoich zbiorach 
praktycznie gotowe już hasła, któ-
rymi chętnie się podzieli z czytelni-
kami Sączopedii. Chcemy, żeby była 
ona nośnikiem też naszej, history-
ków, pracy. Dlaczego na przykład 
pod literą I nie mógłby się znaleźć 
zbiór ikonografii Starego i Nowe-
go Sącza? Został on zamieszczo-
ny w wydanym przez Muzeum al-
bumie, którego nakład już niestety 
się wyczerpał, a wielu chętnie po-
znałoby jego zawartość. Niebawem 
zatem będę mógł odesłać zaintere-
sowanych do Sączopedii. 

Małgorzata Pawłowska, 
kierownik Centrum Informacji 
Turystycznej w Nowym Sączu: 

Ten portal będzie na pewno 
przydatny dla osób, które intere-
sują się historią naszego regionu. 

Studenci czy 
u c z n i o w i e 

będą mogli 
z niego ko-
rzystać pod-
czas pisania 

różnych prac. 
Najważniejsza 

jest kontrola tek-
stu, aby zamieszczane materiały 
były wiarygodne. Pod kątem tu-
rystyki na pierwszy rzut oka jest 
to wiedza niepraktyczna, gdyż 
jest encyklopedyczna. Niemniej 
może być używana jako źródło 
w tworzeniu informacji o regio-
nie na portalach turystycznych 
oraz w drukowanych materia-
łach promocyjnych. Jako CIT rów-
nież bardzo chętnie włączymy się 
w uzupełnianie już istniejących 
haseł pod kątem wiedzy przy-
datnej turystom, odwiedzającym 
nasz region. 

Bogusław Kołcz, dyrektor 
Zespołu Szkół Akademickich 
im. Króla Bolesława Chrobrego 
w Nowym Sączu: 

Dziś, szukając informa-
cji na dany temat, uczniowie 
i nie tylko, najczęściej sięgają 

po Wikipedię. Na razie tam znaj-
dziemy najwięcej wiadomości 
o naszym regionie. Dlatego cie-
szę się, że powstaje alternatywa 
dla osób zainteresowanych Są-
decczyzną. Hasła do Sączopedii 
mogą powstawać z wykorzystania 
licznych tak zwanych sandecja-
nów. W książce, którą stworzyłem 
z Piotrem Droździkiem Nowy Sącz 
– jeśli zapomnę o nich... znaj-
duje się 3000 nazwisk osób, po-
chowanych na sądeckim cmen-
tarzu. Publikacja, którą chętnie 
się podzielę, może stać się źró-
dłem do tworzenia kolejnych ha-
seł Sączopedii. Podobnie jak al-
manachy wydawane w regionie, 
„Rocznik Sądecki” czy artykuły 
ukazujące się w innych sądeckich 
czasopismach. Idea jest słuszna 

i warta zaanga-
żowania. Choć 

pomysł, by 
każdy mógł 
d o d a w a ć 
swoje hasło, 

wydaje mi się 
dość ryzykow-

ny. Każda infor-
macja wymaga bowiem weryfi-
kacji. Niemniej szkoła przyjmuje 

zaproszenie. Sądzę, że tworzenie 
haseł do Sączopedii, może okazać 
się ciekawą lekcją historii. 

Klaudia Ziarno, uczennica 
Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu:

Strona saczopedia.wmediach.pl 
to świetny pomysł na wzbogace-
nie naszej wiedzy o Sądecczyźnie. 
Brakuje jej jeszcze wielu informa-
cji, np. o gimna-
zjach w No-
wym Sączu. 
Nie mogłam 
znaleźć tam 
mojej szko-
ły, która po-
siada wspa-
niałą historię 
samego budynku, jak i patrona. 
Ale to może właśnie pole do popi-
su dla mnie? Myślę, że warto umie-
ścić tam takie informacje, ponie-
waż nawet uczniowie klasy szóstej 
szkoły podstawowej lub trzeciej 
gimnazjum, chętnie zaglądną, by 
sprawdzić, jaką szkołę dla siebie 
wybrać. Jestem bardzo zadowolo-
na, że ktoś założył taką właśnie En-
cyklopedię o Nowym Sączu i oko-
licach. Moim zdaniem na pewno 
będzie przydatna, ale na razie jest 
mało znana.

Podziel się swoimi uwagami 
na temat Sączopedii, e–mail: 

saczopedia@wmediach.pl
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Jedyna taka encyklopedia w Polsce

Twórz ją razem z nami!
Wejdź na saczopedia.wmediach.pl i dodaj swoje hasło

– L –

LACHERSI 

– hasła nie znaleziono, bądź 

pierwszy, który go doda […]

– A –

AL–MASHAN Rasm 
– piosenkarka z Lipnicy 
Wielkiej, półkrwi Jemenka 
[…] 

– B –

BUKOWIEC 

– wieś, w której kryje się 

Diabla Dziura […]

– P –

– PIEROGI ŁOMNICOŃSKIE 
– prawnie chroniona 
potrawa tradycyjna […]

– Z –

ZŁOTA RYBKA 

– Sądeckie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci […]  

– W –

– WYSPIAŃSKI Stanisław 
– wieszcz narodowy 
dokumentował obiekty 
sakralne na Sądecczyźnie 
[…][ ][…]

– D –

DIETY RADNYCH 
– 2252 zł otrzymuje dziś 
przewodniczący Rady 
Miasta Nowego Sącza […]Sącza [ ]Sącza […]

Zostań autorem SĄCZOPEDII

FOT. PIOTR DROŹDZIK
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F ILOZOF IA.  Od lat głowią się nad 
tym naukowcy, ale wygląda na to, 
że odpowiedzi na odwiecznie nur-
tujące ludzkość pytanie nadal brak. 
Najbliżej rozwikłania zagadki był Ary-
stoteles. Filozof doszedł do wniosku, 
że i jajko i kura musiały istnieć rów-
nolegle, bo dziecko nie może zostać 
powołane do życia bez rodzica. Czy 
ową tezę potwierdzają sądeccy spe-
cjaliści różnych dziedzin? 

Na językach 
Dr Beata Lisowska, wykładowca 
PWSZ w Nowym Sączu

– Jajko i kura. 
Jeśli patrzeć 
na oba wyra-
zy w kontek-
ście etymolo-
gii tych słów, 

należy stwier-
dzić, że jajko było 

pierwsze. We wszyst-
kich opracowaniach o charakte-
rze etymologicznym można znaleźć 
informację, że jajko występuje we 
wszystkich językach słowiańskich. 
To jeden z najlepiej zachowanych 
wyrazów prasłowiańskich. W za-
sadzie pierwotna forma tego wy-
razu to –ajce, a ona pochodzi z ko-
lei od słowa –awje – co jest nazwą 
ptaka. Co do kury – ta jest znacz-
nie młodsza, jeśli patrzeć pod kątem 

historii. W źródłach pisanych poja-
wia się dopiero w XV wieku. Wcze-
śniej w językach słowiańskich uży-
wano męskiej formy tego wyrazu, 
a mianowicie rzeczownika – kur. 
Powstał on w oparciu o dźwięk, 
który wydaje kogut. Wyraz trafił 

do języka słowiańskiego prawdo-
podobnie przez zapożyczenie irań-
skie, co może nieco dziwić.

Kosmiczne początki 
Bogusława Błażewicz, etnograf 

– Od najdawniejszych 
czasów jajko było 
symbolem życia, 
które miało się na-
rodzić. To symbol 
Świąt Wielkanoc-
nych, przypadają-
cych na okres wio-
senny. Sam zwyczaj 

ich zdobienia pojawia się już w kul-
turach starożytnych. W wielu mi-
tologiach, w różnych zakątkach 
świata, w Europie, Azji czy kra-
jach afrykańskich funkcjonu-
je motyw kosmicznego jaja jako 
początku świata. Jaja, które jest 
stworzone przez boga, bądź bó-

stwa, które z tego jaja się wyła-
nia na świat. Można więc po-

wiedzieć, że pierwsze było jajo, 
a dopiero później kura. Jednak 
niektóre mity podają, że naj-
pierw był ptak, który złożył 

jajo. W tradycji starofińskiej Ka-
lewali na przykład nie ma kury, 

ale jest kaczka, która złożyła sześć 
złotych jaj i jedno żelazne. I właśnie 
z tych jaj złożony jest świat.

Ktoś to musi znieść 
Józef Oleksy, właściciel fermy drobiu

– To odwieczne 
pytanie i myślę, 

że prędko nie 
zostanie roz-
wiązane. Gdy-
byśmy rozwią-

zali ten dylemat, 
pewnie mogliby-

śmy długo święto-
wać. Ale odpowiedź nie jest łatwa, 
aczkolwiek z jajka rodzi się życie, 
nie tylko w przypadku drobiu. Jaj-
ko generalnie to początek życia. 
Można by więc założyć twierdzenie, 
że jajko było pierwsze... ale przecież 
ktoś to jajko musiał znieść. Tak więc 
to już raczej pytanie do stwórcy.

Błędne koło 
Ks. Józef Wojnicki, z parafii 
św. Kazimierza w Nowym Sączu

– To błędne koło 
i odwieczny pro-

blem, które-
go nie damy 
rady rozwią-
zać. W tej kwe-

stii nawet kapła-
ni mają dylemat. 

Ale jeżeli z jajka jest 
owoc, z owocu kurzego łona jest pi-
sklę, to chyba jednak pierwsza mu-
siała być kura. 

 Po prostu kogut 
Andrzej Zarych, pasjonat 
kultury ludowej

– Najpierw był 
kogut. Po pro-

stu. Tak mówi 
moja pry-
watna mą-
drość ludowa. 

Bo z mądro-
ścią ludową jest 

tak, że każdy lud 
ma swoją. Podobnie jest z każdym 
bacą, który zawsze bardzo traf-
nie przewiduje pogodę. Dopiero 
w dalszej kolejności było jajko, jako 
symbol życia, na końcu zaś kura. 
Na Wielkanoc zaczyna się wiosna 
i to jajko jest symbolem odrodzenia. 
Jajko to też życie zamknięte w sko-
rupie, zamknięte w śmierci. A nowy 
kurczak, to tak jakby powstanie 
z martwych przyrody po zimie. 

(MAT)

REKLAMA

REKLAMA

Co było pierwsze – jajko czy kura?

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? 
Masz dobre czy złe informacje, o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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SPRAWY I  LUDZ IE .  Maria Kuziel 
maturę pisała jeszcze jako osobo wi-
dząca. – Moja historia mogłaby być 
równie ciekawa, jak ta opowiedzia-
na w filmie – mówiła nam po obej-
rzeniu „Carte Blanche”. W piątek, 
27 marca, w MCK „Sokół” odbył się 
specjalny pokaz projekcji z audiode-
skrypcją i napisami dla osób niesły-
szących. A po niej spotkanie z Ma-
ciejem Białkiem, nauczycielem 
historii, którego losy zainspirowały 
twórców filmu. 

Na jednej sali kina zasiadły oso-
by widzące, jak i mające proble-
my ze wzrokiem. Ci ostatni oglądali 
film, mając na sobie specjalne słu-
chawki z nagranym głosem lekto-
ra, który opowiadał obraz widzia-
ny na ekranie. Na drugiej sali, film 
mieli okazję obejrzeć niesłyszący. 
Dla nich przygotowano projekcję 
z napisami. 

– Niestety jeszcze nie mamy 
możliwości połączenia obu wer-
sji, ale być może wkrótce takie 
nagrania będą dostępne i wszy-
scy na jednej sali będziemy mo-
gli oglądać filmy – wyjaśniał Ka-
rol Szafraniec, filmoznawca z MCK 
Sokół, który prowadził spotkanie.

„Carte Blanche” opowia-
da historię Kacpra (w tej roli An-
drzej Chyra), uwielbianego przez 
uczniów nauczyciela historii, któ-
ry zaczyna stopniowo tracić wzrok. 
„Diagnoza lekarska nie pozostawia 
złudzeń. Z powodu wady genetycz-
nej mężczyźnie grozi trwała ślepo-
ta – czytamy w zapowiedzi filmu. 
– Początkowo załamany, ostatecz-
nie postanawia ukryć przed świa-
tem problemy zdrowotne, aby za-
chować pracę i doprowadzić swoich 
uczniów do matury. Jedynym po-
wiernikiem tajemnicy nauczyciela 
jest jego najlepszy przyjaciel Wiktor 
(Arkadiusz Jakubik). Kacper, zma-
gając się z nową sytuacją i nowy-
mi wyzwaniami, nawiązuje bliską 
przyjaźń z koleżanką z pracy i pró-
buje pomóc zbuntowanej uczenni-
cy, Klarze, która ukrywa swój wła-
sny sekret”.

– Bardzo się cieszę, że mogłam 
obejrzeć ten film. Choć obejrzeć 
brzmi w moim wypadku trochę 
na wyrost. Takie słuchawki są dla 
osób niewidzących oczami. Dzię-
ki temu, że lektor mówi, co się 
dzieje, ja mogę to sobie wyobrazić 
– ocenia audiodeskrypcję pani Ma-
ria Kuziel i zapowiada, że chętnie 
będzie chodzić do kina, jeśli tyl-
ko jest dla osób niewidzących taka 
możliwość.

– „Carte Blanche” to jedna z hi-
storii o takich jak ja. Choć przy-
znam, że moja mogłaby być jeszcze 
ciekawsza. Ale nie dam się namó-
wić na jej opowiedzenie – uśmie-
cha się i pokrótce tylko nakreśla 
swoją sytuację: – W wieku 19 lat 
usłyszałam taką samą diagnozę 
jak bohater filmu. Obecnie mam 
jedynie niewielkie poczucie świa-
tła. Maturę zdawałam jeszcze jako 
osoba widząca. Później skończy-
łam studium masażu. Pracowa-
łam w zawodzie 34 lata. Nie pod-
dałam się...

*** 
– Nie wolno rezygnować z ży-

cia, które się do tej pory prowadzi-
ło. Jesteśmy tak cudowną maszy-
ną, że sami potrafimy się uzdrowić 
– mówi z kolei MACIEJ BIAŁEK, na-
uczyciel historii w jednej z lubel-
skich szkół. To w oparciu o jego losy 
powstała „Carte Blanche”. 
– Jak to się stało, że to Pana historia 
znalazła odbicie w filmie?

– W 2011 roku młoda dzienni-
karka „Gazety Lubelskiej” napi-
sała o mnie tekst. W swojej na-
iwności nie wierzyłem, że ktoś 
to będzie szerzej czytał, a dziew-
czynie na wierszówce chciałem po-
móc. Zaraz po ukazaniu się artykuły 
zaczęli odzywać się znajomi, kolej-
ni dziennikarze, radio, telewizja. 
Zrozumiałem, że dziś wszystko jest 
wrzucane do internetu. Pojawiły się 
propozycje filmów, dokumentów, 
paradokumentów. W pewnym mo-
mencie musiałem powiedzieć dość. 
O tym, że Jackowi Lusińskiemu 
udało się do mnie dotrzeć, zrządził 
przypadek. Wiedząc, że nie chcę 
się komunikować z nikim, nasłał 
na mnie Marię Skąpską, drugiego 
reżysera. Co za zrządzenie losu, dziś 
się spotkaliśmy znów przez przy-
padek, bo jej mąż w sali za ścianą 
ma wernisaż [W tym samym cza-
sie, kiedy Białek opowiadał swoją 
historię w kinie, w BWA Sokół od-
bywało się otwarcie wystawy Łu-
kasza Skąpskiego „Ludzie myślą-
cy o sztuce” – przyp. red.]. Marysia 
ma taki głos, że mogłaby sprzeda-
wać lody Eskimosom. Tak mnie za-
uroczyła, że z tego wszystkiego nie 

zapamiętałem jej nazwiska i by-
łem przekonany, że rozmawiam 
ze... Skolimowską. Powiedziałem 
wtedy do mojego przyjaciela: Sko-
limowskich to chyba nie może-
my spuścić na drzewo... Po kilku 
miesiącach rozmów, zgodziłem się. 
Z założenia jednak, to nie miał być 
film o mnie. To historia jakich pew-
nie wiele. Co zrobić, gdy przycho-
dzi nam się zderzyć z informacją, 
która wywraca nam świat do góry 
nogami? W Polsce 150 tysięcy osób 
rocznie dowiaduje się, że ma raka. 
W pierwszym odruchu nie chce im 
się żyć […].
– Panu udawało się oszukiwać, że nie 
widzi, przez długi czas. Jak to możli-
we? [Białek od 21 lat pracuje jako na-
uczyciel historii, od 15 jest niewidomy 
– przyp. red.]

– Problemy ze wzrokiem mia-
łem od dziecka. A że byłem osobą 
zawsze otwartą, towarzyską, z po-
czuciem humoru, gdy zaczynałem 
tracić wzrok robiłem z siebie takie-
go niezgrabę. Wszyscy przymyka-
li na to oko, zrzucali na karp moje-
go gapiostwa. Czasem tłumaczyłem 
się syndromem dnia poprzednie-
go. Później zdarzył się wypadek. 
Dłuższy czas byłem na zwolnie-
niu i do szkoły po przerwie, kie-
dy już praktycznie nie widziałem, 
wróciłem o kulach. Paradoksalnie 
ta sytuacja mi pomogła. Wolniej się 
poruszałem i nikogo to nie dziwi-
ło. O moich problemach wiedzia-
ły dwie koleżanki ze szkoły. Pan-
ny. Więc dochodziło do zabawnych 
sytuacji na spotkaniach integra-
cyjnych. Bo przecież ja normalnie 

funkcjonowałem, spotykałem się 
ze znajomymi po lekcjach. Raz przy 
mnie była jedna koleżanka, raz dru-
ga. Mówili więc, że świnia jestem, 
że tak obu zawracam w głowie...
– Czy Pan jeszcze cokolwiek widzi?

– Mam poczucie światła. Boję się 
momentu, kiedy przed oczami będę 
widział już tylko ciemność...
– Co pomogło Panu przetrwać najgor-
sze momenty?

– Nigdy nie myślałem o sobie 
jako o osobie niepełnosprawnej. […] 
Pamiętałem, że mój dziadek nie wi-
dział, a nauczył mnie grać w sza-
chy, gdy byłem dzieckiem. Później 
w swoim życiu spotkałem różne 
osoby niewidzące. Jedni grali w pił-
kę nożną – taką specjalną z dzwo-
neczkiem. Niesamowite, jaką trze-
ba mieć wtedy orientację w terenie. 
Inni jeździli konno, wspinali się 
po skałach. Ja też chciałem funkcjo-
nować normalnie. Obrałem to sobie 
za punkt honoru. Zanim poznałem 
żonę, siedem lat funkcjonowałem 
sam. Prałem, gotowałem, choć nie 
zawsze było to dla mnie łatwe.

– Maciek nie musiał się żenić, by 
miał mu kto posprzątać, czy wy-
prasować koszule – wtrąca ze śmie-
chem żona.
– Mógł Pan liczyć na pomoc przyjaciół?

– Myślę, że bez nich bym sobie 
nie poradził. Oczywiście wiele zna-
jomości potraciłem, gdy zaczynałem 
przestawać widzieć. Jeśli ktoś pierw-
szy nie powiedział mi cześć na ulicy, 
tylko pomachał ręką, a ja przesze-
dłem obok obojętnie – bo przecież 
nie widziałem – mógł odebrać to jako 
moje wywyższanie się. Skończyłem 

studia, a kumple z osiedla nie za-
wsze mieli pracę. […] Najgorsze jed-
nak dla mnie było, gdy musiałem po-
prosić o pomoc finansową, bo nie stać 
mnie było na zakup sprzętu dla osób 
niewidomych. W końcu się odważy-
łem, poprosiłem jednego kolegę, ten 
uruchomił kolejnych. W pół godzi-
ny miałem zebraną potrzebną sumę. 
To mnie nauczyło, że jeśli ja nie zwró-
cę się o pomoc, nikt nie będzie nawet 
wiedział, że jej potrzebuję. Choroba 
demoluje poczucie własnej warto-
ści. To chyba w tym wszystkim naj-
trudniejsze... [...]
– Czuje Pan, że jest inspiracją dla mło-
dzieży, którą uczy?

– Faktycznie, ta sytuacja może 
mieć dwa wymiary. Pierwsze 
– uczniowie spotykają się z oso-
bą niepełnosprawną, która nor-
malnie funkcjonuje na rynku pra-
cy. Musi być nawet lepsza, by tak 
funkcjonować. Dostrzegają, że wie-
le rzeczy można osiągnąć, nie bę-
dąc doskonałym. Dla jednych by-
cie łysym czy piegowatym jest tak 
wielkim problemem psychicznym, 
że nie mogą sobie z tym poradzić. 
Dla młodych, myślę więc, że to bo-
nus. Patrzą na mnie i widzą nie osobę 
niepełnosprawną, a partnera, peł-
nowartościowego, sprawnego in-
telektualnie. Drugi wymiar – waż-
ny dla mnie. Czuję się potrzebny. 
Na co dzień nie mam czasu myśleć, 
że nie widzę. […]

 KATARZYNA GAJDOSZ 
Oprac. Na podstawie rozmowy 

przeprowadzonej z widzami 
i organizatorami spotkania 

w MCK „Sokół”

Białek: Nie mam czasu myśleć, że nie widzę

– Maciek nie musiał się żenić, by miał mu kto posprzątać, czy wyprasować koszule – mówi żona niewidomego nauczyciela.

FO
T.

 P
IO

TR
 G

RY
ŹL

AK
 



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   2 kwietnia 201514

1994 –  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w  Mszanie Dolnej wspiera grupa ludzi, która za 
sześć lat ma stworzyć trzon Stowarzyszenia. 
Są  to w dużej mierze osoby związane z duszpa-
sterstwem młodzieżowym przy kościółku kolejo-
wym w Nowym Sączu. 

2000 – Powstaje Stowarzyszenie Sursum Corda z  łac. „w górę serca”. Członko-
wie–założyciele: o. Stanisław Majcher SJ, Małgorzata Wróbel, Halina Rams, Marcin 
Kałużny, Aleksandra Kopycińska, Mariusz Noga, Agnieszka Sowiźrał, Monika 
Nowicka, Barbara Apriasz, Jan Gniewek, Aneta Karwel, Janusz Kopyciński, Zbigniew 
Łata, Katarzyna Muczyńska, Wojciech Olszewski, Iwona Pasławska, Magdalena Sęk, 
Krzysztof Skompiński, Jakub Skrzypek, Gabriela Zielonka.
– Pierwsza kolonia Stowarzyszenia w Chojnie, dla dzieci z Krakowa.

2001 – Rok obrotowy zamknięty 
saldem 14,79 zł.

2002 – Stowarzyszenie zakłada Sądec-
kie Centrum Wolontariatu (pierwszych 
110 wolontariuszy) i uruchamia program 
Starszy Brat Starsza Siostra (pierwszy 
w  regionie program pomocy dzieciom 
w środowisku domowym).

2004 –  Sursum Corda staje się Organizacją 
Pożytku Publicznego, której można przekazać 
1% podatku (KRS 00000 20 382).
 – Rozpoczyna działalność Niepubliczna Porad-
nia Psychologiczno–Pedagogiczna TĘCZA dla 
dzieci i dorosłych

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

RADOŚĆ, KTÓRA UZALEŻNIA

Zaczynali pomagać, mając kilkanaście lat. Brali 
udział w programie Starszy Brat Starsza Siostra. 
Pomagali uczniom z rodzin wieloproblemowych 
podciągnąć się w nauce. Później na studiach włą-
czali się w akcje pomocowe innych organizacji. 
Wolontariusze Sursum Corda wracają do Stowa-
rzyszenia po latach. Prawie cała obecna załoga 
Stowarzyszenia była przez wiele lat wolontariu-
szami. Ci, którzy pracują gdzie indziej, nie prze-
stają pomagać. – Bo dobro uzależnia. Po kilkulet-
niej przerwie wróciłam do Sursum Corda. Chcę 
znów poczuć tę  radość, którą –  już teraz wiem 
– nie da mi żadna inna rzecz na świeci. Dla mnie 
największym szczęściem jest, gdy ktoś dzięki mnie 
się uśmiechnie. Czy jestem egoistką? – pyta Ba-
sia, która dziś prowadzi własną działalność go-
spodarczą, a w Sursum Corda udziela się przy 
organizacji różnego rodzaju akcji. 

Do  tej pory Stowarzyszenie współpracowało 
z  6256 wolontariuszami, którzy przepracowali 
w regionie już 240358 godzin, obejmując swoim 
wsparciem 28591 osób. 
Przy Sursum Corda działa sieć Szkolnych Klubów 
Wolontariatu w Małopolsce, organizacja wspiera 
także trzy Senioralne Punkty Wolontariatu w: Kry-
nicy, Nowym Targu i Małej Wsi. 
www.wolontariat.sc.org.pl

Dobro rodzi się 
przez działanie

15 LAT SURSUM CORDA 
– „w górę serca”

MIT: Wolontariat nic nie kosztuje.

FAKT: Stowarzyszenie, zanim wy-
puści wolontariuszy, by mogli po-
magać innym, musi ich pozyskać, 
przeszkolić, wyposażyć, a później 
pokrywa koszty związane z ich pra-
cą, np. dojazdy, materiały.

WYPOCZYNEK NA PLUS 

Wychowawcy z domu dziecka, z którego kilku pod-
opiecznych wyjechało na  kolonię organizowaną 
przez Sursum Corda, robili zakłady, jak szybko je-
den z chłopców zostanie odesłany do placówki. Fi-
nalnie chłopak... nie chciał wracać z wakacji. – Dla 
nas największą satysfakcją jest, że przez 15 lat organi-
zowania wypoczynku dla dzieci, nie mieliśmy sytuacji, 
kiedy „koloniści” wracali do rodziców niezadowoleni. 
Owszem zdarzało się, że płakali. Ale były to łzy roz-
paczy, że wakacje trwały tylko dwa tygodnie – opo-
wiada Halina Rams. Rodzicom nie pozostaje wów-
czas nic innego, jak rezerwować miejsce na kolejny 
wypoczynek z Sursum Corda. 

UWAGA! Co roku w koloniach i półkoloniach organizowanych przez Stowarzyszenie uczestniczą dzie-
ci z mniej zamożnych rodzin. Sursum Corda dofinansowuje ich wypoczynek, m.in. ze środków przeka-
zanych z darowizn życzliwych osób oraz 1% podatku. W tym roku dla nich Sursum Corda włączyło się 
w akcję Kilometry Dobra i chce pobić rekord Guinessa. – Ponad połowa dzieci z naszego regionu nie ma 
szans na jakikolwiek wakacyjny wyjazd. W 73% rodzin brakuje pieniędzy na wypoczynek. W co czwartym 
gospodarstwie domowym, w którym są dzieci, przynajmniej jedno z nich pracuje w wakacje zarobkowo… 
Chcemy to zmienić – mówi Katarzyna Tomoń, koordynator akcji i zaprasza do włączenia się w budowa-
nie najdłuższej drogi z... jednozłotówek. 

Szczegóły na www.kilometrydobra.pl/sc
www.kolonie.sc.org.pl
PS. Sursum Corda organizuje również kursy na wychowawców i kierowników kolonii.

WALCZYMY O CZŁOWIEKA

Trudno wyzbyć się poczucia, że  stowa-
rzyszenia takie jak Sursum Corda, przej-
mują działania, które właściwie powin-
ny stać po stronie państwa. – Jest w nas 
niekiedy wewnętrzny bunt. Dzieci, dorośli, 
którym pomagamy, powinni mieć zapew-
nione wsparcie organizacji państwowych: 
NFZ, opieki społecznej. Tymczasem często 
są pozostawieni sami sobie z problemami. 
I albo należy się z tym zgodzić, albo starać 
się jakoś zaradzić. Jesteśmy skutecznymi 
siłami szybkiego reagowania – mówi Mar-
cin Kałużny, prezes Sursum Corda.

WARTO WIEDZIEĆ
Dzięki akcji „Na Ratunek” udało się zebrać 
fundusze na 12 operacji ratujących życie 
dzieci. Co roku prawie 100 osób korzysta ze stałej rehabilitacji i leczenia, dzięki dziesiątkom 
tysięcy osobom przekazującym darowizny i 1% podatku. 
www.naratunek.sc.org.pl

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEST W GŁOWIE

Podopieczni Stowarzyszenia 
Sursum Corda stają się in-
spiracją dla innych. Szcze-
gólnie ci, którym los odebrał 
sprawność fizyczną. Ich histo-
rie przekonują, że  niepełno-
sprawność jest tak naprawdę 
w głowie. W rzeczywistości nie 
ma ograniczeń, które: nie po-
zwoliłyby mężczyźnie na wóz-
ku wyremontować domu, ko-
biecie bez rąk wychowywać 
dziecka, niewidomemu cho-
dzić po  górach. Niebawem 
ukaże się książka pt. „Akade-
mia Orłów”, inspirowana hi-
storiami niepełnosprawnych 
bohaterów. 
Pierwsze opowieści można już 
przeczytać w facebookowym 
profilu Stowarzyszenia, w wy-
darzeniu „Akademia Orłów”.

MIT: Pomaganie likwiduje czas 
wolny i ogranicza kontakty.
FAKT: Wspólne pomaganie uczy 
dobrego gospodarowania czasem 
i  pozwala spotkać mnóstwo cie-
kawych ludzi. Niekiedy rozpala też 
serca – w załodze Stowarzyszenia 
są już cztery małżeństwa. Pary po-
znały się właśnie w Sursum Corda.

MIT: Stowarzyszenie może po-
magać bezkosztowo, bo  ma 
wolontariuszy.
FAKT: Nie da się działać na dużą 
skalę bez pracowników i finanso-
wego wsparcia. Tak jak wszyscy 
organizacja płaci za prąd, czynsz, 
telefony czy internet. Prowadzi 
księgowość i  świadczy pomoc 
specjalistów przez 11 godzin 
dziennie. Sursum Corda wyróż-
niają niskie koszty administracyj-
ne, poniżej 1% rocznego budże-
tu i ukierunkowanie na skuteczną 
pomoc.

TEKST SPONSOROWANY
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2006 – W Mszanie Dolnej zosta-
je uruchomiona „Chata” – dom dla 
usamodzielniających się wycho-
wanków ośrodków opiekuńczo–
wychowawczych oraz powstaje re-
gionalna sieć Szkolnych Klubów 
Wolontariatu.

2007 – Do Stowarzyszenia zgłaszają się rodzice Emilki Klim-
czak, prosząc o pomoc w zbiórce pieniędzy na operację ser-
ca ratującą jej życie. Tak rodzi się program „Na ratunek”. 
– Sursum Corda otrzymuje od marszałka Małopolski, Marka 
Nawary, statuetkę „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji 
w województwie w kategorii „polityka społeczna”.

2008 –  Centrum Wolontariatu 
i  Kluby Wolontariatu przy Sur-
sum Corda skupiają już co roku 
ponad 700 wolontariuszy, którym 
„Dziennik Polski” przyznaje tytuł 
„Ludzi Roku”

2009 – 115 instytucji w regionie korzysta ze stałego wsparcia wolon-
tariuszy Sursum Corda.
– Stowarzyszenie nagrodzone zostaje statuetką „Ziarnko Gorczycy”, 
a Małgorzata Wróbel otrzymuje nagrodę „Amicus Hominum” za pro-
jekt „Chata”. 
– Na zaproszenie organizacji z sądeczanami spotyka się Wanda Pół-
tawska, przyjaciółka Jana Pawła II i Członek Honorowy Stowarzyszenia.

2010 –  Odbywają się pierwsze 
mediacje w Sądecki Centrum Me-
diacji przy Sursum Corda.
–  Akcja pomocy dla 11 rodzin 
z Sandomierza, doświadczonych 
powodzią.

2012 – Rozpoczyna dzia-
łalność Grupa Animacyj-
na Sursum Corda, po-
wstaje Niekomercyjna 
Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego.

2012 – Lokal Stowarzyszenia w wyniku awarii 
zostaje całkowicie zalany. W ciągu kilku miesię-
cy, dzięki wsparciu firm i pomocy lokalnej spo-
łeczności, udaje się go wyremontować. 
– Za mąż wychodzi Renata Bugajska, wolonta-
riuszka, a później pracownik Sursum Corda. Po-
wstaje pomysł projektu „Ślub z sercem”.

2014 – Sursum Corda zawiera porozu-
mienie z Sądem Okręgowym w Nowym 
Sączu i Zakładem Karnym w Nowym Są-
czu. Na jego mocy powstaje Centrum Po-
mocy Osobom Opuszczającym Zakłady 
Karne i Ich Rodzinom.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kogo spotkasz w biurze Sursum Corda?

Marcin Kałużny –  kapitan załogi Sursum Corda. Od  naj-
młodszych lat aktywny społecznie i …marzący o rejsie da-
lekomorskim. Powiada, że ludzie dzielą się na tych, co mają 
gdzieś i tych, których boli. Ci drudzy starają się zwykle coś 
zmieniać w rzeczywistości na lepsze.

Halina Rams –  „matka” i  królowa wszystkich wolontariu-
szy, których historie życiowe są  jej treścią życia. Gołębie 
serce, kochające twardą miłością. Oprócz tego wiceprezes 
Stowarzyszenia.

Renata Czerwińska – główna projektantka, czyli racjonalnie 
przelewająca na papier pomysły koordynatorka działu projek-
tów. Przeszła wszystkie szczeble w Sursum Corda: od wo-
lontariusza, po Zarząd.

Sabina Kowalczyk –  posiadaczka nadludzkiej zdolności 
sieciowego zarządzania wieloma sprawami jednocześnie. 
Nie ma rzeczy, o której nie wie, nie ma danej, której nie jest 
w stanie zdobyć.

Joanna Bugajska – kiedyś wolontariuszka, obecnie w dzia-
le projektów. Człowiek od zadań specjalnych i porannej ob-
sługi biura.

Ewelina Owsianka – pierwsza linia Stowarzyszenia, czyli ob-
sługa wszystkich telefonów i interesantów w sekretariacie. 
Popołudniami i weekendowo zarządza animatorami, twór-
czo wymyślając ciekawe zabawy dla dzieci. 

Małgorzata Ziębowicz – cyfry, tabelki, przepisy i przepływy 
finansowe. Czyli księgowa, jaką każdy chciałby mieć.

Kasia Leśniak – do niedawna stażystka, a teraz obsługa lo-
gistyczna projektów. W drobnym ciele siły moc.

Katarzyna Tomoń – chce zmierzyć dobro sądeczan. Choć 
niedawno została po raz trzeci mamą, zgłosiła się do realiza-
cji kampanii „Kilometry Dobra”. Każdego zachęca, by zainwe-
stował chociaż metr złotówek w niezbywalny kapitał dobrych 
wspomnień z dzieciństwa. Co Ty na to? 

Oprócz powyższych o pozytywne zamieszanie każdego dnia dba codzien-
ny, rotacyjny przepływ wolontariuszy oraz kilkunastu specjalistów z  róż-
nych projektów.

PIKNIK URODZINOWY

Czujesz się częścią drużyny Sursum Corda? Z  okazji 15–lecia Sto-

warzyszenia, w ostatnią niedzielę sierpnia, przyjedź na piknik do Fe-

leczyna! –  Zapraszamy wszystkich byłych i  obecnych wolontariu-

szy, darczyńców, podopiecznych. Prosimy tylko, dla zapewnienia 

odpowiedniej ilości posiłków, o potwierdzenie przybycia pod adresem 

e–mailowym: 15lat@sc.org.pl – zaprasza zarząd Sursum Corda.

KAŻDY MOŻE POMAGAĆ!
Stowarzyszenie Sursum Corda

1%: KRS 0000020382
konto: 11 8805 0009 0018 7596 2017 0003

www.sc.org.pl       tel. 18 540 40 40
Facebook.com/stowarzyszenie.sursum.corda

Dobry duch promocji działań:

LEKARSTWO NA LAWINĘ KONFLIKTÓW 

Jak rozwiązać spory rodzinne, i nie tylko, bez ko-
nieczności przechodzenia przez sądową batalię? 
Z doświadczeń Sursum Corda zrodziła się kolejna 
gałąź działalności – Centrum Mediacji. – Stworzyli-
śmy miejsce i przestrzeń, by osoby skonfliktowane 
między sobą, także w sporach finansowych – mo-
gły dojść do porozumienia przy udziale profesjo-
nalnego mediatora. I to działa. Zazwyczaj na trze-
cim, czwartym spotkaniu podpisywana jest ugoda, 
która jest przyjmowana przez sąd. Tanio, szybko 
i  skutecznie, bez konieczności „prania brudów” 
na sali sądowej – mówi Piotr Brzukała, mediator. 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowe-
go, akceptowanego przez obie strony rozwiąza-
nia konfliktu, na drodze dobrowolnych negocja-
cji, prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, 
neutralnej wobec stron i  ich konfliktu, czyli me-
diatora. Do końca bieżącego roku, przy wsparciu 
finansowym Miasta Nowego Sącza, Sursum Cor-
da realizuje projekt „Mediacje i wsparcie psycho-
logiczno–pedagogiczne rodzin". Koszt udziału dla 
nowosądeczan to jedyne 20,– zł za sesję od strony.
www.mediacje.sc.org.pl

6–LATKI OBLEGAJĄ „TĘCZĘ”

Odkąd obowiązek szkolny objął 6–latki, Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna „Tęcza”, działa-
jąca przy Sursum Corda, przeżywa prawdziwe 
oblężenie. –  Rodzice doskonale znają możliwo-
ści dzieci i wiedzą, co jest dobre dla ich pociech. 
Sami chcą decydować o ich losie. Nasze diagno-
zy potwierdzają rzeczywistość: zdecydowana więk-
szość 6–latków nie jest gotowa do pójścia do szko-
ły, a system szkolny nie jest w stanie zapewnić im 
adekwatnej do wieku opieki – mówi kierujący po-
radnią Marcin Kałużny. Oprócz tego, Poradnia Tę-
cza świadczy pomoc psychologiczną, pedagogicz-
ną i logopedyczną dla dzieci i dorosłych.

NA BAKIER Z PRAWEM 

Od  niedawna Sursum 
Corda pomaga wyjść 
na prostą tym, którzy we-
szli w konflikt z prawem. 
Centrum Pomocy Post-
penitencjarnej to  poda-
na ręka dla tych, którzy 
chcą zmienić swoje ży-
cie i  usamodzielnić się. 
– Może ktoś powiedzieć, 
że  nie warto pomagać 
przestępcy. Wtedy mó-
wię: jeśli nie masz takie-
go przekonania, to warto 
to robić choćby ze wzglę-
du na  siebie i  bezpie-
czeństwo swoich bliskich. 
Codziennie mury więzie-
nia opuszcza armia lu-
dzi i  wchodzi do  społe-
czeństwa. Paradoksalnie 
także od  nas zależy, czy 
tam wrócą, czy może, do-
świadczywszy wsparcia, 
zmienią na  trwałe swo-
je życie –  mówi Dariusz 
Czerwiński, koordynator 
Centrum.

ŚLUB Z SERCEM

Tę  akcję wymyślili wolontariusze. 
Zaczęło się od ślubu Renaty i Dar-
ka, związanych z Sursum Corda. Po-
prosili gości weselnych, żeby pienią-
dze, które mieliby wydać na bukiety, 
wrzucili w  dniu ślubu do  skarbon-
ki z  serduszkiem. Młodzi jej za-
wartość postanowili zainwestować 
w program pomocy dzieciom Star-
szy Brat Starsza Siostra. Na wesele 
w zamian przyszła Grupa Animacyj-
na, która bawiła dzieci i gości wesel-
nych. Teraz animatorzy są już zapra-
szani na wesela w całej Polsce i za 
granicą. W ten sposób działa idea: 
Bawiąc się, pomagasz.
www.sc.org.pl/slub_z_sercem
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

REKLAMA

Biuro Obsługi Klienta, 33-300 Nowy Sącz ul.Tarnowska 120, 

tel./fax 18 449 10 60, 18 547 10 10, 18 442 12 00, www.nova-ns.eu, pn.-pt. od 7.00 do 15.00

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Z okazji wi t Wielkiej Nocy, zdrowia, wszelkiej pomy lno ci 
oraz sukcesów w yciu prywatnym i zawodowym

yczy NOVA Sp. z o.o.

CZŁOWIEK B IZNESU.  Ktoś 
na miejscu PIOTRA LITWIŃSKIEGO, 
człowieka sukcesu, mając skończo-
ne 66 lat osiadłby na laurach i wy-
poczywał jak najczęściej w gorą-
cych krajach. Ale nie on. Na dobrą 
sprawę trudno go zastać w siedzi-
bie firmy, bo albo jest na blokadach 
dróg, albo bierze udział w spotka-
niach sejmowych, ministerialnych 
bądź uczestniczy w posiedzeniach 
branżowych, o sesjach i komi-
sjach Rady Gminy Łososina Dol-
na nie wspominając. Kiedy ten facet 
odpoczywa? 

W odpowiedzi słyszymy, że naj-
lepiej odpoczywa... pracując. Etos 
pracy rzetelnej, uczciwej ma wpo-
jony od serca. Praca jest dla nie-
go najważniejszą rzeczą. To może 
staromodny, wyświechtany slo-
gan, ale jakże prawdziwy w ży-
ciu Piotra Litwińskiego. W tym 
miesiącu jego firma LITWIŃSKI 
obchodzi swoje 30–lecie, cho-
ciaż właściwa byłaby 36. rocznica, 
kiedy to zdecydował się na pro-
wadzenie prywatnej działalno-
ści. Rzucił się na głęboką wodę, 
mając świadomość, że schyłko-
we lata PRL–u to były lata absur-
dalnych przepisów, a każdy, kto 
miał odwagę prowadzić prywat-
ną firmę, z zasady był podejrzany. 
Przykład? Jako przedsiębiorca nie 
mógł mieć jednocześnie samocho-
du z przyczepą, dlatego auto było 
jego własnością, a przyczepa bra-
ta. Nie wspominając już o tym, 
że obowiązkowo musiał należeć 
do Związku Transportowców Pol-
skich i Cechu Rzemiosł Różnych. 

– Pracowitość i przede wszyst-
kim upór prowadzą do sukcesu, 
a ja mam dodatkową satysfak-
cję, że odważyłem się na ten krok 
w okresie najpoważniejszych 
po II wojnie światowej przemian 
politycznych i gospodarczych 
w nowym kraju – wspomina 
Piotr Litwiński. – Nie było łatwo, 
nie brakowało kłód pod nogami, 
ale z perspektywy lat mogę po-
wiedzieć, że największym suk-
cesem mojej firmy są jej pra-
cownicy, którzy znaleźli w niej 

zatrudnienie, dorobili się czegoś 
i są dumni, że pracują w nowo-
czesnym zakładzie.

Firma LITWIŃSKI to międzyna-
rodowa firma transportowa i spe-
dycyjna, to okręgowe stacje kon-
troli pojazdów, firma wykonująca 
na terenie Polski roboty ziem-
ne i budowlane, to akredytowa-
ny Ośrodek Szkoleniowy, hotel, 
restauracja, zakłady chemiczne 
i własny tabor kolejowy.

Kamieniem milowym firmy 
był zakup potężnej koparki, któ-
rą świadczył usługi w kopalni wę-
gla brunatnego w Koninie. Był rok 
1985. Ale wcześniej, kiedy jesz-
cze pracował na etacie i na umo-
wie zleceniu w Polskim Związku 
Motorowym, jako wykładowca 

przepisów ruchu drogowego i me-
chaniki na kursach prawa jazdy 
zaświtała mu myśl pracy na swo-
im. Był 1978 r.

– Kolega namówił mnie do za-
kupu starego jelcza, który po go-
dzinach pracy remontowałem 
niemal cały rok – wspomina Piotr 
Litwiński. – Tym samochodem 
1 stycznia 1979 r. wyjechał na tę-
goborską szosę mój brat Staszek. 
Ja byłem właścicielem samocho-
du on przyczepy.

Tak to się wszystko zaczęło, 
a potem z różnym powodzeniem 
firma się rozrastała. Najpierw były 
roboty ziemne w tym specjali-
styczne na terenie kopalni węgla 
kamiennego, w Kamieniołomach, 
przygotowanie placów budowy, 

budowa apartamentów, autostrad. 
W 1991 r. zajęła się na poważnie 
transportem międzynarodowym. 

– Jako anegdotę mogę przy-
toczyć, że pierwszy kurs za-
graniczny wykonałem do NRD 
po transport herbaty. Ze stacja-
mi diagnostycznymi ruszyłem 
w 2003 r., otwierając jako pierw-
szą w rodzinnej Tęgoborzy – opo-
wiada Litwiński. 

Firma transportowa z ogrom-
ną flotyllą tirów to kolejne wielkie 
wyzwanie. To potężna inwesty-
cja nie tylko przecież w samo-
chody, ale całe oprzyrządowanie 
logistyczne, nowoczesny sprzęt 
komputerowy, łączność sateli-
tarną z każdym pojazdem. To tak-
że osobista odpowiedzialność 

Piotra Litwińskiego za inne firmy 
przewozowe w kraju. Nie dość, 
że powołał do życia przed laty 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Przewoźników Drogowych Gali-
cja, którego jest prezesem, zasiada 
także w Zarządzie Zrzeszenia Mię-
dzynarodowych Przewoźników 
Drogowych. Ostatnio nie braku-
je mu więc pracy w związku z za-
mknięciem rynku transportowe-
go dla polskich przewoźników 
na Wschodzie, czy też restrykcyj-
nych przepisów wprowadzonych 
w Niemczech i Francji, a doty-
czących płacy kierowców prze-
jeżdżających tranzytem przez 
te kraje. Stąd od kilku miesięcy 
częściej przebywa w Warszawie 
niż w Tęgoborzy. O jego zobowią-
zaniach i pracy na rzecz lokal-
nej społeczności już wspominali-
śmy, pisząc o Piotrze Litwińskim, 
jako radnym gminy. O działalno-
ści charytatywnej, sponsorskiej 
Litwiński absolutnie nie zamie-
rza rozmawiać.

– To jest moja prywatna i oso-
bista sprawa – ucina krótko.

O przeszłości też się nie roz-
wodzi, bo co było to było i dzię-
kuje Bogu, że jakoś to wszyst-
ko przetrwał i nie okupił zanadto 
zdrowiem. Utarło się już na Są-
decczyźnie swoiste skojarzenie 
– mówisz Tęgoborze to nie myślisz 
o Jeziorze Rożnowskim, a o fir-
mie LITWIŃSKI i jej właścicie-
lu, który kocha pracę a ona jego 
też – Piotrze Litwińskim. Myślisz 
też o tym, że daje ona zatrudnie-
nie kilkuset osobom, które pra-
cują w niej, dojeżdżając nawet 
kilkadziesiąt kilometrów. Widać 
z tego, że firma jest dla nich do-
brym miejscem pracy. Stworzył ją 
człowiek, któremu w życiu man-
na nie spadła z nieba i do wszyst-
kiego doszedł ciężką pracą i chłop-
skim znojem i uporem. Ma teraz 
powody do świętowania 30–lecia, 
albo jak mówi 6–lecia w podzie-
miu gospodarczym i 30–lecia ofi-
cjalnie na powierzchni na przeło-
mie upadku socjalizmu i budowy 
kapitalizmu.

JERZY WIDEŁ

Pracowitość, upór prowadzą do sukcesu

– Jako anegdotę mogę przytoczyć, że pierwszy kurs zagraniczny wykonałem do NRD po transport herbaty.
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– Panuje opinia, że zimą w głąb Rosji ra-
czej nie należy się zapuszczać, szczegól-
nie na Syberię. Swoją ekspedycją obalili-
ście tę opinię?

– Jeśli ktoś coś obalił, to chyba 
główny organizator wyprawy piani-
sta Romuald Koperski, który od 20 lat 
przemierza Syberię na wszelkie moż-
liwe sposoby. Teraz zrobił to zimą sa-
mochodem. Pewnie ze dwa lata zaję-
ło mu przygotowanie tego projektu, 
a w szczególności sprzętu. Trasa wy-
prawy wiodła z Berlina na sam ko-
niec Czukotki, czyli tam, gdzie koń-
czy się Azja. Stamtąd już tylko rzut 
beretem do USA.
– Ile kilometrów liczyła trasa?

– Ponad 15 tysięcy, które eki-
pa pokonała samochodami nie-
mieckiej armii, wyprodukowanymi 
w czasach zimnej wojny, do używa-
nia w zimnym klimacie. Najmłodsze 
z tych trzech aut liczy ponad 30 lat, 
a wszystkie mają specjalnie przysto-
sowane podwozia i część mieszkalną.
– Po co się jedzie zimą na Syberię, 
w mrozy spadające poniżej –40 stopni?

– Każdy miał swoją motywację. 
Romuald Koperski jest podróżnikiem 
z krwi i kości, więc uwielbia wyzwa-
nia, a jazda samochodem przez te-
reny, gdzie nie ma dróg jest wielkim 
wyzwaniem. Ja pojechałem z racji 
swoich zainteresowań historią i lo-
sami Polaków na Syberii. Chciałem 
się przekonać, jak tam jest przy mi-
nus 40–50 stopniach mrozu, bo czy-
tając książkę o gułagu w pokoju, gdzie 
jest +23 stopnie, można tylko używać 
wyobraźni.
– Jak się znalazłeś w tej ekipie?

– W najprostszy sposób – przez 
internet. Śledzę od dawna poczy-
nania Koperskiego, który od dwóch 
dekad organizuje tam wyprawy, 
m.in. spływy kajakowe. Bardzo mnie 
zmobilizowało, kiedy zobaczyłem, 
że ta akurat wyprawa będzie moc-
no ekstremalna. Udało się znaleźć 
na krótkiej liście uczestników.
– Uczestniczyłeś w drugim z czterech 
etapów ekspedycji.

– I to był pierwszy z ciekawych 
odcinków. Pierwsze dni jazdy to była 
jeszcze droga asfaltowa, ale potem 

w północnej części Jeziora Bajkał 
kończy się droga, a tory kolejowe 
kończą się jeszcze wcześniej. Tam, 
gdzie byliśmy, nie ma już nic poza 
rzekami i bagnem. Dlatego zima jest 
wykorzystywana do transportu. Ja-
kieś 1200 km dalej leży miasto Mirny, 
a w nim druga co do wielkości ko-
palnia diamentów na świecie. Jesz-
cze 10 lat wcześniej wjazd tam był 
niemożliwy. Te ponad tysiąc kilo-
metrów do Mirnego, to tzw. Zimnik 
– droga, która jest przejezdna wy-
łącznie w zimie, a w lecie po prostu 
nie istnieje. Latem jest to przecinka 
w tajdze po bagnach i rzekach. Wio-
sną to rozmarza i nie ma w te miejsca 
żadnego dostępu.
– Kogo/co spotyka się na Zimniku?

– Wbrew naszym, a może tyl-
ko mojemu przekonaniu, spotykani 
tam ludzie specjalnie nie różnią się 
od nas. Nikt tam nie mieszka na stałe, 
a spotyka się wyłącznie kierowców 
aut zaopatrujących Mirny i rozsiane 
po tajdze kopalnie. Tak więc Rosja-
nie mają sześć miesięcy w roku, żeby 
wywieźć stamtąd surowce z tych ko-
palń. To możliwe tylko, kiedy droga 
jest zamarznięta. Ktoś ją chyba nawet 
odśnieżał. Tak więc na tym odcinku 
1200 km jest jakieś pięć budek czy 
raczej przydrożnych barów, gdzie 
można się zatrzymać. Hotel? Każdy 
ma hotel w kabinie auta.
– Jak wyglądają spotykania z ludźmi 
na tej wyjątkowej trasie…

– I tu zaskoczenie, bo oni są nie-
zwykle życzliwi w stosunku do nas, 
wiedząc oczywiście, że jesteśmy Po-
lakami. No więc spotykaliśmy tych 
kierowców wieczorami w barach, 
a dla nich to było niezwykłe wyda-
rzenie. Spotkanie Europejczyka było 
zaskakujące do tego stopnia, że nie-
którzy prosili nas o autografy. Jeden 
z nich powiedział nam nawet, iż ni-
gdy w życiu nie myślał, że z Europy 
dotrze tu ktoś samochodem. Jedno-
cześnie są to ludzie bardzo otwarci 
i pomocni. Tam podstawowa zasa-
da brzmi: nikogo nie wolno bez po-
mocy zostawić na trasie. Jeśli spoty-
kasz zakopany w śniegu samochód 
– czyli mniej więcej pięć razy dzien-
nie – który zjechał z Zimnika, to nie 
masz prawa go minąć. Musisz się za-
trzymać i pomóc, bo to samo może 
spotkać ciebie.
– Czyli ryzyko jazdy samochodem przez 
zimową Syberię, jest prawie żadne.

– Faktycznie nie jest wielkie, chy-
ba, że komuś się samochód popsuje 
i wtedy robi się duży kłopot. Spotka-
liśmy gościa, który siedział w samo-
chodzie od trzech dni i chyba już nie 
wiedział, na co czekał. Na jakąś po-
moc, ale nie wiem na jaką? W każ-
dą stronę do jakiejkolwiek cywiliza-
cji dwa dni drogi. Próbowaliśmy go 
wyciągnąć, ale tylko urwaliśmy linę.
– Chciałem zapytać o pogodę…

– Od października do marca minus 
40–50 stopni, a kiedy my jechaliśmy, 

to miejscowi mówili, że jest już wcze-
sna wiosna, więc tylko raz tempera-
tura spadła do –45.
– Zmarzliście?

– Nie, bo w autach działało ogrze-
wanie, a jak się zepsuło, to może tro-
chę zmarzliśmy. Z mrozem wiąże się 
wiele problemów. Na przykład w Ja-
kucku, stolicy tego regionu, leżą-
cym na wiecznej zmarzlinie, latem 
przy upale 35 stopni ziemia rozmarza 
na głębokość metra, a zmarzlina sięga 
pół kilometra. Z tego powodu nie da 
się wykopać banalnego szamba i rze-
czy proste stają się niewykonalne.
– Jakieś szczególne przygody na trasie?

– Awarie to były szczególne przy-
gody. Nasze samochody, mimo 
że były przygotowywane do woj-
ny na Wschodzie, miewały kłopo-
ty. Nie dawały sobie rady z mrozem, 
kilka razy dziennie trzeba coś było 
naprawiać i przetykać. Co ciekawe 
wszystkie auta na syberyjskim mro-
zie jeżdżą na ropę, która nie zama-
rza! Bo to specjalna arktyczna ropa, 
a nawet jak zamarznie, to dolewa-
ją do niej nafty. Jak może łatwo się 
domyślić, samochodu nie gasi się 
na noc, bo rano nie ma możliwości go 
odpalić. Tak więc auta na Syberii pra-
cują przez całą zimę, całą dobę. Kiedy 
się jedzie przez miasto, to wszystkie 
samochody na parkingach mają włą-
czone silniki. Całe noce i dnie od li-
stopada do marca nikt nie gasi silni-
ka w samochodzie.

– A gdzie się tankuje te samochody?
– Na Zimniku stacji benzyno-

wych nie ma, więc trzeba przejazd 
przez ten odcinek dobrze przemy-
śleć. Na poboczu nie brakowało wra-
ków samochodów, których kierowcy 
kiedyś czegoś nie przewidzieli.
– Ile trwała wyprawa?

– Mój etap tylko dwa i pół tygo-
dnia, ale kierowcy i główni organi-
zatorzy jechali dwa miesiące. Reszta 
ekipy zmieniała się po drodze.
– Kiedy dotarłeś do celu swojego etapu 
w Jakucku…

– To byłem zadowolony, że wra-
cam do domu. To nie była łatwi-
zna! Sama wyprawa, była trudna, 
bo przebywaniu na Syberii nie to-
warzyszy żadne poczucie zagroże-
nia. Tam nikt nie patrzy na ciebie wil-
kiem, powiedziałbym nawet, że tam 
się życie wolniej toczy niż u nas. Moż-
na się poszwędać o pierwszej w nocy 
po Jakucku i włos ci z głowy nie 
spadnie.
– Ale po co chodzić nocą po 40–stop-
niowym mrozie?

– Po to samo, po co się chodzi 
w Nowym Sączu.
– Od lokalu do lokalu.

– Tak, tam życie toczy się tak samo 
jak u nas. Przy 30 stopniach mrozu 
widziałem dzieci bawiące się na zjeż-
dżalni. Nie jest łatwo, ale jestem prze-
konany, że można się dostosować 
do tych warunków. Oni nie narzeka-
ją, że to trudne miejsce do życia, re-
kompensuje im to wyjątkowa ludz-
ka życzliwość. Nie słyszałem nikogo 
narzekającego. Jest jak u nas, tylko 
trzeba się cieplej ubrać.
– Albo czymś rozgrzać?

– Przez dwa tygodnie nie widzia-
łem nikogo pijanego, a Jakuci pić 
nie mogą w ogóle. Fizycznie nie tra-
wią alkoholu, więc go nie używają. 
Poza Jakuckiem obowiązuje zresz-
tą prohibicja.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano fragmenty wywiadu 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej 

w Nowym Sączu.

Więcej zdjęć z podróży po Syberii 
na www.dts24.pl

Jest jak u nas, tylko trzeba się cieplej ubrać
Rozmowa z Bogdanem Stolarczykiem, uczestnikiem zimowej wyprawy na Syberię
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G dzie Rzym, gdzie 
Krym, gdzie Jamna, 
gdzie Poznań, chciało-
by się rzec. Tuż za gra-

nicą powiatu nowosądeckiego 
w gminie Zakliczyn, we wsi liczą-
cej kilkadziesiąt kominów, na na-
szych oczach w niespełna ćwierć 
wieku w Jamnej powstała auto-
nomiczna Republika Dominikań-
ska. Na dobrą sprawę bez wiedzy 
władz państwowych za to z moc-
nym wsparciem głowy państwa 
watykańskiego papieża Jana Paw-
ła II. Dominikanie z Poznania 
na czele ze słynnym w kraju ojcem 

Janem Górą, tym od wzgórz led-
nickich na początku lat 90. do-
stali we władanie kilka hektarów 
gruntu z lasami i budynek sta-
rej szkoły od gminy Zakliczyn. 
Najpierw utworzyli tam Ośrodek 
Duszpasterstwa Akademickie-
go oo. Dominikanów w Poznaniu, 
a następnie od podstaw zbudowa-
li sanktuarium Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei.

Od początku patronował ja-
mieńskiemu sanktuarium Jan Pa-
weł II, otrzymując na bieżąco 
meldunki od ojca Góry dotyczą-
ce postępu prac. Miłośnik gór JP II 
w liście do dominikanina z 1994 r. 
napisał dowcipnie – dali górale Gó-
rze górę, więc niech Jamna stanie 
się ośrodkiem miłości i modlitwy. 
JP II w 1998 r. na Placu św. Piotra 
dokonał koronacji obrazu MBNN, 
a podczas pielgrzymki do Stare-
go Sącza w czerwcu 1999 r. nie od-
mówił sobie przelotu helikopte-
rem nad Jamną, by z lotu ptaka 

zobaczyć, jak dominikanie prowa-
dzą dzieło ewangelizacji i budowy 
sanktuarium. Bo ośrodek duszpa-
sterski działał już bardzo prężnie. 
Następnego dnia po lotniczej wi-
zycie papieskiej 17 czerwca 1999 r. 
ruszyła budowa kościoła. W maju 
2001 r. kardynał Józef Glemp do-
konał poświęcenia kościoła. Wła-
ściwie od tego czasu panem Repu-
bliki Dominikańskiej stał się ojciec 
Andrzej Chlewicki. Pomieszku-
je on w jednym z domów ośrodka, 
na którym wisi szyld – sołtys. Za-
tem jest to niby republika, niby so-
łectwo. Ale mniejsza z tym, gdyż 

ojciec Chlewicki przeczy stereoty-
pom, jakoby człowiek z „Pyrlandii” 
był pozbawiony poczucia humoru.

To, że do Jamnej w głównej 
mierze podążają pielgrzymi z aka-
demickiego Poznania wydaje się 
oczywistością, ale od paru lat Jam-
na stała się „modna” w całej Mało-
polsce, osobliwie w Tarnowie i No-
wym Sączu. To dzięki genius loci 
ojca Andrzeja, który stworzył tam 
niezapomnianą atmosferę do mo-
dlitwy, skupienia, wypoczynku, 
zabawy. W takiej to właśnie ko-
lejności. Zachowana jest w tym 
wszystkim równowaga, gdyż jedno 

drugiemu nie zaprzecza, a wręcz 
pomaga. Po prostu człowiek, będąc 
na Jamnej, niekoniecznie uczest-
nicząc w obrządkach religijnych, 
na których zbierają się tłumy wier-
nych, obcuje z naturą, przeży-
wając transcendentne spotkanie 
z Bogiem. To jest właśnie ten kli-
mat. Do tego swoją wiedzę moż-
na poszerzyć, korzystając z boga-
tej biblioteki nie tylko z dziełami 
o tematyce religijnej. Osobnym 
miejscem kontemplacji może też 
być kaplica św. Jana Pawła II z licz-
nymi po Nim pamiątkami prze-
kazanymi specjalnie jamneńkim 
dominikanom.

Okres przedświąteczny to czas 
skupienia, modlitw, rekolekcji. 
Ale też radosnej Niedzieli Palmo-
wej i nadchodzącej radości Zmar-
twychwstania Jezusa. Te przeżycia 
w tym miejscu doprawdy są nie-
zapomniane. Nakazują też powro-
tu do Republiki Dominikańskiej. 
Miejsca szczególnego.

Jamna – Dominikańska Republika

Jerzy Wideł
Z kapelusza

REKLAMA

B ardzo lubię wielka-
nocne wydania gazet 
(a DTS w szczególno-
ści), bo zazwyczaj peł-

ne są one dobrych opowieści, 
historii ze szczęśliwym zakończe-
niem, pozytywnych bohaterów, 
którym coś się w życiu udało, 
albo zmartwychwstali z mniej-
szych lub większych upadków. 
Oczywiście, jak wiadomo każde-
mu dziecku, dobre wiadomości 
sprzedają się zdecydowanie gorzej 
niż opowieści złe, ale w Wielka-
noc nie tylko gazety udowadniają, 
że wiele rzeczy dzieje się wbrew 

obowiązującym na co dzień zasa-
dom. Kiedy więc kartkuję świą-
teczny DTS, który Państwo wła-
śnie trzymają w ręku (albo 
w komputerze, tablecie, telefonie* 
– niepotrzebne skreślić), to nie 
mogę wyjść z podziwu, że kolej-
ny raz rekordowa liczba rekla-
modawców chciała znaleźć się 
w towarzystwie tekstów o wyraź-
nie pozytywnym przesłaniu. No 
więc jak to jest – same (do znu-
dzenia wręcz) pozytywne histo-
rie opowiadają autorzy DTS, a re-
klamodawcy zabiegają, by loga ich 
firm, ich twarze i nazwiska, zna-
lazły się właśnie w sąsiedztwie ta-
kich historii. Jak to wytłumaczyć? 
Ani myślę to tłumaczyć. To oczy-
wiste, że ludzie mają po dziurki 
w nosie złych i bardzo złych wia-
domości, są nimi najzwyczajniej 
zmęczeni, boją się ich i przynaj-
mniej od święta chcieliby usły-
szeć (czy raczej przeczytać), że tuż 
za płotem i za miedzą ktoś w życiu 

miał szczęście, wyprostował swo-
je pokręcone sprawy i jest z siebie 
tak dumny, że chętnie opowiada 
o tym innym za pośrednictwem 
gazety. Idę o zakład, że więk-
szość ludzkości nie tylko od święta 
chciałaby otrzymywać dobre in-
formacje i historie z pozytywnym 
przekazem. Spróbujemy po świę-
tach utrzymać ten trend?

***
Tak więc przy okazji świąt nie 

rozpisujemy się, że ponoć ktoś 
sfałszował wybory w Nowym Są-
czu. Tak donoszą media, ale chy-
ba informacja powinna brzmieć, 
iż sfałszowano listy poparcia dla 
kandydatów, a nie same wybo-
ry. Ale nie czepiajmy się drobia-
zgów. Podobne historie miewa-
liśmy już w najnowszej historii 
Nowego Sącza i jak może pamięta-
my, kończyły się niczym. To zna-
czy opinia publiczna pozostawa-
ła z niczym, bo ciągnące się jak 

guma od majtek wyjaśnienia, były 
tak pokręcone, że nawet najbar-
dziej bystrzy obserwatorzy gubi-
li się na manowcach dochodze-
nia. Zapadły jakieś wyroki? Kto 
był winien, kto nie winien, kto 
na serce paść powinien? Spraw-
dziłem – nawet najczujniejsze 
charty tropiące dawno straciły 
wątek i trop urywający się gdzieś 

we mgle na mokradłach. Poza 
tym, jeśli chodzi o lokalną polity-
kę, ludzie stali się jacyś apatyczni, 
obojętni, zdystansowani. Wbrew 
temu, co wykrzykują niektóre ty-
tuły, miasto nie huczy od żadnych 
plotek, miasto żyje swoim powia-
towym rytmem pomiędzy jar-
markiem (przepraszam – galerią 
handlową), a kolejnym odcinkiem 
serialu, szukania żony rolnika, 
albo skakania do basenu. „Panie 
szanowny, nuda taka, że od zie-
wania szczęka boli! Dobrze, 
że szwagier z Londynu na świę-
ta przyjedzie, przywiezie whi-
sky na myszach pędzone, to się 
w święta posiedzi, pogada o ży-
ciu na emigracji, a jak pogoda do-
pisze, to na upartego nawet sezon 
grillowy pod wiatą się zacznie”. 
Tyle nasłuchu z miasta, o tym 
– mniej więcej – huczy (albo ra-
czej pohukuje) Jagiellońska. Poza 
tym idą święta, dajmy sobie spo-
kój z niepokojami wszelakimi.

Nuda taka, że od ziewania szczęka boli

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Miasto żyje swoim 
powiatowym rytmem 
pomiędzy jarmarkiem 
(przepraszam 
– galerią handlową), 
a kolejnym odcinkiem 
serialu, szukania żony 
rolnika, albo skakania 
do basenu

To, że do Jamnej w głównej mierze podążają 
pielgrzymi z akademickiego Poznania wydaje 
się oczywistością, ale od paru lat Jamna stała 
się „modna” w całej Małopolsce, osobliwie 
w Tarnowie i Nowym Sączu.
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– Takiej dużej rzeki jeszcze nie wi-
działem – rzekł w filmowej wersji 
„Ogniem i mieczem” pan Skrze-
tuski, płynąc czajką falami Dnie-
stru z poselstwem na Sicz. Za wielki 
Dniestr w filmie Jerzego Hoffmana 
robił zalew w Klimkówce, utwo-
rzony na rzece Ropie trzy lata 
wcześniej.

W kręceniu zdjęć w paździer-
niku 1997 r. udział wzięła gru-
pa woprowców z Nowego Sącza 
m.in. budowlaniec Andrzej Stanek 
z synami–bliźniakami Wojtkiem 
i Grześkiem (wówczas 19–latkami), 
lekarz stomatolog Andrzej Zejc, go-
prowiec Grzegorz Sus (potem dy-
rektor Nowosądeckiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości), Dariusz 
Gerhardt (obecny prezes sądec-
kiego WOPR). Wystąpili jako Ko-
zacy zaporoscy, prosto z Dzikich 
Pól. Kontakt z kierownikiem pro-
dukcji filmu Pawłem Bareńskim na-
wiązał ówczesny wiceprezes WOPR 
Roman Gzyl, przywożąc nad Klim-
kówkę wytrawnych wodniaków, 
słusznej postury, radzących sobie 
w trudnych warunkach, znających 
się na łodziach.

 Ze stadniny z pobliskiego Gła-
dyszowa ściągnięto konie hucul-
skie, a sam dyrektor Włodzimierz 
Kario, wnuk ułana krechowiec-
kiego, wcielił się w jednego z Tata-
rów, uczestniczącego w czambule 
w pościgu za Heleną, Wołodyjow-
skim i Zagłobą.

 Andrzej Stanek, rocznik 1955, 
chłopak z kamienicy nr 13 w są-
deckim Rynku, wspomina udział 

w filmie jako jedną z najciekaw-
szych przygód życiowych, która 
wymagała jednak niemałego po-
święcenia, przede wszystkim ogo-
lenia głowy na łyso. Na łysinę przy-
klejano „osełedce”, czyli warkocze, 

a pod nosy długie, niemal po pas, 
wąsy. Posadzony przez fryzjerkę 
na fotelu dentysta Andrzej Zejc są-
dził, że zostanie tylko podstrzyżo-
ny na krótko, a gdy spojrzał w lu-
stro omal nie zemdlał z przerażenia. 
Przez następne tygodnie wstydził 
się pokazywać z ogoloną głową, 
a pacjentów przyjmował w czapce.

Sądeczanie, pełniąc przy oka-
zji rolę profesjonalnych ratowni-
ków, nie byli zwykłymi statysta-
mi. W kontrakcie widniało czarno 
na białym: aktor otrzymywał hono-
rarium 170 zł za każdy dzień zdję-
ciowy (statyści 30–50 zł). Ubrani 
w zaprojektowane przez kostiumo-
loga Magdalenę Tesławską ciężkie 
stroje pływali repliką 11–metrowej 
łodzi, ochrzczonej imieniem św. 
Wojciecha, zbudowaną bez gwoź-
dzi (z użyciem 2,5 tys. drewnianych 
kołków) przez obeznanego z histo-
rią szkutnika Aleksandra Cekar-
ka na tysiąclecie Gdańska. Razem 
z Michałem Żebrowskim (Skrze-
tuskim), Wojciechem Malajkatem 
(Rzędzianem), Jerzym Cnotą (Prze-
wodnikiem), Stefanem Szmidtem 
(Wachmistrzem). Pogoda nie była 
wtedy łaskawa, doskwierało zim-
no, niemniej wszyscy byli przejęci, 

dla wielu „Ogniem i mieczem” było 
za młodych lat pierwszą w życiu 
przeczytaną z wypiekami na twa-
rzy powieścią. Miłość do „Trylogii”, 
szerzej do literatury, Andrzejowi 
zaszczepiły polonistki z „budow-
lanki” Krystyna Legutko (teścio-
wa imperatora lodów Józefa Kora-
la) i Bożena Jawor (wiadomo, znany 
samorządowiec).

Siczowe Lachy otrzymały extra 
zaproszenia na premierę filmu 
w sądeckim „Sokole” 12 lutego 
1999 r. Gości witał imć pan Zagłoba 
(ś.p. Andrzej Horoszkiewicz z te-
atru Robotniczego im. B. Barbackie-
go) w otoczeniu hajduków, czeladzi 
i dziewek kuchennych częstujących 
przybyłych pajdami chleba ze smal-
cem, kiełbasą i ogórkami kiszony-
mi, piwem lanym do kufli w urzą-
dzonej przez głównego sponsora 
filmu browar Okocim karczmie. 
Bezpieczeństwa wokół budynku 
strzegli jeźdźcy ze stadniny koni 
Andrzeja Wody z Wielogłów.

Zanim zgaszono światło Zagło-
ba–Horoszkiewcz odczytał przesła-
nie: „Wielki hetman reżyser polny 
Rzeczypospolitej imć Jerzy Hoff-
man mocował się z piękną, a trud-
ną materią „Ogniem i mieczem”, 

dzieła pana Henryka Sienkiewicza, 
a w tym trudzie i znoju towarzy-
szyła panu hetmanowi kompanija 
wiernych druhów i komilitonów, 
którzy mu sposobnych rad udzie-
lali nie tylko w zbożnym dziele fil-
mowym, ale także nie odstępo-
wali w odpoczynku, kraszonym 
miodem, winem, o okowicie nie 
wspominając”.

– Do dziś przechodzą nas dresz-
cze wzruszenia, gdy pomyślę, jak 
w zacnej kompaniji się znaleźli-
śmy i trochę własnego trudu dla 
ekranowego dzieła wiecznie żywej 
Sienkiewiczowskiej opowieści do-
łożyliśmy – mówi Andrzej Stanek 
z synkami, którym praca na planie 
nad Klimkówką kojarzy się rów-
nież z pierwszym w życiu kielisz-
kiem wódki, jaki mieli okazję wy-
pić w towarzystwie ojca, surowego 
zazwyczaj, ale w towarzystwie Rzę-
dziana i spółki nie sposób było im tej 
degustacji zakazać.

Zainteresowanie dziełem Jerze-
go Hoffmana było w Nowym Są-
czu olbrzymie. Obejrzało go 59 tys. 
widzów (345 seansów od 12 lute-
go do 15 kwietnia 1999), co do dziś 
pozostaje największym przebojem 
frekwencyjno–kasowym kina „So-
kół”. Andrzej Stanek na plan filmo-
wy powrócił po kilkunastu latach 
na plan filmowy (w Miasteczku Ga-
licyjskim) w „Papuszy” Krzyszto-
fa Krauzego. Tym razem wcielił się 
w rolę starego Żyda, zadowalając się 
o wiele skromniejszym niż u Hoff-
mana honorarium.

JERZY LEŚNIAK

TEKST PROMOCYJNY

Kiedy siedzimy sobie wygodnie przy 

kominku i  sączymy coś smaczne-

go, z  pewnością do  głowy nam nie 

przyjdzie zastanawiać się, dlaczego 

jest nam tak miło i przyjemnie. Bo to, 

że tak jest, traktujemy jak sprawę na-

turalną. I dobrze, przecież dom, w któ-

rego wybudowanie i urządzenie wło-

żyliśmy często oszczędności całego 

życia, ma być właśnie tym miejscem, 

gdzie czujemy się komfortowo. Dla-

czego więc jest aż tak komfortowo?

Ano w  głównej mierze dlate-

go, że  rozwój technologii –  w  tym 

również technologii budowlanych 

i grzewczych – jaki nastąpił w ostat-

nich 30 latach, jest niewyobrażalny 

i nienotowany w historii cywilizacji! 

Mocno powiedziane? Mocno, ale 

dlaczego to ukrywać? Otóż można 

nawet zaryzykować stwierdzenie, 

że  obecnie możemy zrealizować 

prawie każdy pomysł budowlany, 

jaki zrodzi ludzki umysł. Granice 

wykonalności przestały prawie cał-

kowicie obowiązywać. I  nawet, je-

śli to zabrzmi nieskromnie, a nawet 

buńczucznie, to my dzisiaj wytycza-

my te granice. Wytycza je nasza wy-

obraźnia (no i oczywiście możliwości 

finansowe – doda ktoś przytomnie). 

Każdy z nas może w 100 procentach 

zrealizować wizje swojego domu. 

Wiele osób buduje dom „na całe ży-

cie” i oczekuje, że ten dom już za-

wsze będzie jego twierdzą (my home 

is my castle – mawiają od wieków 

Anglicy). No więc my też chcemy, by 

nasz dom był twierdzą, która będzie 

dawała poczucie bezpieczeństwa 

i będzie niezawodnie funkcjonować 

przez wiele lat. A najlepiej zawsze! 

Pamiętajmy, że  im jesteśmy starsi, 

tym trudniej jest nam sprostać za-

daniom, jakie pojawiają się w trak-

cie eksploatacji naszego domu. To, 

co kiedyś było przyjemnością, z bie-

giem czasu staje sie udręką.

Najbardziej popularnym zwro-

tem funkcjonującym w procesie pla-

nowania i  realizacji naszego domu 

jest – energooszczędność. Magicz-

ne słowo, odmieniane przez wszyst-

kie możliwe przypadki, które niestety 

wielokrotnie jest niewłaściwie poj-

mowane. Dlaczego? Bo dzisiaj każ-

dy sprzedawca materiałów budow-

lanych dobitnie podkreśla, że  jego 

produkty są  z  grupy energoosz-

czędnych. Jak to, przecież produk-

cja materiałów budowlanych i  in-

stalacyjnych odbywa sie zgodnie 

z  obowiązującymi normami i  trud-

no jest dzisiaj uwierzyć, że coś jest 

energooszczędne, a jakiś inny asor-

tyment już nie jest. Wszystko jest 

energooszczędne! Bo takie są obo-

wiązujące normy i nikt nam łaski nie 

robi. Jaka więc różnica? Po  pro-

stu te  droższe materiały maja niż-

szy współczynnik przenikania ciepła, 

co powoduje, że są materiałami le-

piej izolującymi.

Dzisiaj budujący domy inwestują 

środki w lepszą termikę ścian, lep-

sze parametry okien, grubsze war-

stwy izolacji zewnętrznej, bo wierzą, 

że ich dom będzie bardziej oszczęd-

ny w eksploatacji. Słusznie, ale taki 

sposób myślenia jest tylko częścio-

wo prawdziwy. Straty ciepła, jakie 

odbywają sie poprzez okna i ściany 

to maksymalnie 50 procent wszyst-

kich strat w budynku. A zatem po-

wstaje pytanie gdzie tracimy pozo-

stałe 50 procent?

Genialne w swojej prostocie pyta-

nie! Naszym celem będzie uzyskanie 

odpowiedzi m.in. i na to pytanie. Ale 

te procesy opiszemy później. Teraz 

chcemy jedynie, aby nasz dom był, 

nowoczesny, wygodny, indywidual-

ny i energooszczędny (uwaga – zno-

wu wraca nasze ulubione słowo!). 

Faszerujemy go więc wszelkimi ro-

dzynkami technologicznymi, insta-

lujemy elektroniczne gadżety, któ-

re utwierdzają nas w  przekonaniu, 

że oto mamy nowoczesny dom i… 

No właśnie, na  koniec instalujemy 

kocioł na węgiel lub instalację grzew-

czą, która swój pierwowzór zaczerp-

nęła z lat 70. XX wieku, kiedy to mieli-

śmy budować szklane domy i nikt się 

nie zastanawiał, ile potrzeba energii, 

żeby taki dom ogrzać. To tak, jakby-

śmy chcieli udowodnić, że nowocze-

sne Pendolino może jeździć ciągnię-

te przez lokomotywę na węgiel. Czy 

ktokolwiek zaryzykowałby przejażdż-

kę mercedesem napędzanym silni-

kiem od trabanta? Nikt? Jak to, skoro 

niestety właśnie takie domy buduje-

my obecnie. Przeprowadzone zosta-

ły badania, które udowodniły, że naj-

większy wpływ na zapotrzebowanie 

ciepła w budynku ma rodzaj ogrze-

wania i wentylacji. Rodzaj zastosowa-

nego materiału w ścianach zewnętrz-

nych wpływa jedynie na 15 procent 

zapotrzebowania na ciepło. Aby wy-

kazać jak ważny jest wybór rodzaju 

ogrzewania budynku, przedstawiamy 

zapotrzebowanie na ciepło przy za-

stosowaniu różnych jego źródeł. A te-

raz trochę cyfr. Wiadomo, wymowa 

cyfr jest bezlitosna, tak więc: pompa 

ciepła – 22 kwh/m2/rok; kocioł gazo-

wy – 75 kwh/m2/rok, kocioł na bio-

masę – 107 kwh/m2/rok.

Ciekawe wnioski? Oczywi-

ście, że  ciekawe, ale pamiętajmy, 

że to dopiero początek naszej opo-

wieści. Więcej w kolejnym odcinku 

za tydzień.

Dlaczego Twój dom powinien być inteligentny (2)

Lokomotywa na węgiel ciągnie Pendolino

• Doradzimy 

• obliczymy 

• wykonamy

Napisz: 
universalbud.aw@gmail.com

 Zadzwoń: 18 352 02 40 

oraz 530 433 198

Filmoteka sądecka (7)

4.pl

W drużynie Skrzetuskiego

Stankowie z Rzędzianem (Piotr 
Malajkat) na planie „Ogniem 
i mieczem”
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TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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WARTO WIEDZ IEĆ.  Fundacja Po-
mocy Osobom z Autyzmem MADA 
zaprasza do wspólnego świętowania 
Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. 
Obchody rozpoczyna Światowy Dzień 
Wiedzy na Temat Autyzmu przypada-
jący dziś, 2 kwietnia, w ramach któ-
rego tysiące budynków na całym 
świecie rozświetlanych jest niebie-
skim światłem, będąc przejawem so-
lidarności z osobami z autyzmem. 

Kolor niebieski stał się symbolem 
zaangażowania w przemianę po-
strzegania przez społeczeństwo 
osób z autyzmem. Każdy z nas 
może poprawiać życie osób z auty-
zmem, gdyż to członkowie nasze-
go bliższego czy dalszego otocze-
nia. Każdy gest, każda aktywność 
ma znaczenie i może pomóc innym 

uwrażliwić się na autyzm, a oso-
bom z autyzmem ułatwić życie 
wśród nas.

Zaangażuj się w budowanie 
pozytywnego wizerunku osób 
z autyzmem

– kwiecień jest ku temu dosko-
nałą okazją. 

ZAŚWIEĆ – włącz się w niebie-
ską iluminację 2 kwietnia

EDUKUJ – zainspiruj się i podziel 
wiedzą na temat autyzmu

WSPIERAJ – przekaż 1% podatku 
lub darowiznę na diagnozę i tera-
pię podopiecznych Fundacji MADA

Autyzm jest skomplikowanym 
schorzeniem, które oddziałuje 
na wszystkie sfery funkcjonowa-
nia osób nim dotkniętych. Stano-
wi poważne wyzwanie zarówno 
w wymiarze medycznym, eduka-
cyjnym, jak i społecznym. W Pol-
sce problematyka autyzmu realnie 
rozwija się dopiero od 25 lat i jest 
to okres, kiedy jako społeczeń-
stwo musimy zmierzyć się z nara-
stającą skalą występowania zabu-
rzeń ze spektrum autyzmu. Szacuje 
się, iż obecnie w Polsce zaburzenia 
te dotykają 1 na 300 dzieci, nato-
miast w skali globalnej – 1% całej 
populacji ludzi na świecie. Mimo 
to świadomość autyzmu w spo-
łeczeństwie jest wciąż bardzo ni-
ska, a osoby nim dotknięte czę-
sto spotykają się z krzywdzącymi 
komentarzami i brakiem akcep-
tacji, a nawet wykluczeniem spo-
łecznym. W tym kontekście dzia-
łania zmierzające do popularyzacji 
tematyki autyzmu stanowią waż-
ny element poprawy jakości życia 
osób z autyzmem. Miesiąc kwie-
cień i wydarzenia związane z ob-
chodami Światowego Dnia Wie-
dzy na temat Autyzmu – 2 kwietnia 
oraz Miesiąca Wiedzy na Temat Au-
tyzmu w Polsce stanowią dosko-
nałą okazję do włączenia się nawet 
w symboliczny sposób w te działa-
nia. Oświetlając swój budynek/biu-
ro na niebiesko, ubierając niebieską 
koszulę/ bluzkę czy malując paznok-
cie na niebiesko 2 kwietnia oka-
żą Państwo solidarność z osobami 
z autyzmem i ich rodzinami, dodając 
im otuchy w codziennych zmaga-
niach ze skutkami niepełnospraw-
ności wynikającej z autyzmu. Zain-
spirowani chęcią zaangażowania się 
w pomoc osobom z autyzmem do-
wiedzmy się więcej na temat tego 
schorzenia, a zdobytą wiedzą po-
dzielmy się z innymi. Tak by świa-
domość społeczna na temat autyzmu 

nie była oparta tylko na stereoty-
pach i obiegowych opiniach. 

W tegoroczne obchody akcji 
„Na niebiesko dla autyzmu" oraz 
Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu 
zaangażowała się małżonka prezy-
denta RP Anna Komorowska, udzie-
lając swojego Patronatu Honorowego 
inicjatywom podejmowanym przez 
organizacje zrzeszone w Porozu-
mieniu AUTYZM–POLSKA, którego 
członkiem jest również Fundacja Po-
mocy Osobom z Autyzmem MADA.

Z inicjatywy Fundacji MADA 
w miesiącu kwietniu na balkonie 
ratusza w Nowym Sączu zostanie 
umieszczony baner informacyjny 
z okazji obchodów Światowego Dnia 
Wiedzy na temat Autyzmu oraz Mie-
siąca Wiedzy na Temat Autyzmu. 
Na niebiesko oświetlony zostanie 

również budynek ratusza, dzięki 
czemu miasto dołączy do tysięcy 
budynków na całym świecie zmie-
niających 2 kwietnia „swój kolor 
na niebieski”. Ponadto w powyższe 
działania bezpośrednio zaangażował 
się prezydent Ryszard Nowak, obej-
mując je swoim patronatem. 

Dodatkowo Fundacja MADA 
wystąpiła z prośbą do sądeckich 
i okolicznych szkół oraz instytucji 
użyteczności publicznej o ekspo-
zycję plakatów tematycznych, któ-
re z okazji Miesiąca Wiedzy na Te-
mat Autyzmu zachęcać mają przede 
wszystkim do refleksji na temat au-
tyzmu oraz rozwoju empatii wobec 
osób nim dotkniętych. 

Autyzm jest tajemniczym scho-
rzeniem, które zaburza zmysły. 
Trudno jest nam to sobie wyobrazić, 
ale jeszcze trudniej żyć z autyzmem. 

Fundacja Pomocy Osobom 
z Autyzmem MADA

REKLAMA

REKLAMA

Kwiecień – Miesiąc Wiedzy 
na Temat Autyzmu

Oświetlając dziś swój 
budynek na niebiesko, 
ubierając niebieską 
koszulę czy malując 
paznokcie na niebiesko 
okażą Państwo 
solidarność z osobami 
z autyzmem i ich 
rodzinami, dodając im 
otuchy w codziennych 
zmaganiach.

DTS24.PL
– I JESTEŚ NA BIEŻĄCO

REKLAMA
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NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

4 LATA GWARANCJI 
OBUDZĄ KAŻDEGO!
Tylko do 29 marca  4 lata gwarancji  
na telewizory BRAVIA*

Innowacyjne  
wzornictwo, kinowy  
obraz i dźwięk

System głośników Long Duct Speaker

Wedge – forma idealna dla dźwięku

Procesor X-Reality Pro 

W855 60” 6 199  zł

* Promocja obowiązuje w dniach 2–29.03.2015 r., regulamin dostępny w salonie
Oferta cenowa ważna do 29.03.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

REKLAMA
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IN ICJATYWA.  Dwie uczennice gim-
nazjum z Przysietnicy wzięły się za 
budowę świetlicy dla mieszkańców. 
Jeśli im się uda przygotować pro-
jekt, 1 czerwca będą uczestniczyć 
w posiedzeniu dziecięcego Sejmu 
w Warszawie i mają szansę zreali-
zować pomysł. 

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży odbyła się w 1994 r. Od tego 
czasu zbiera się on co roku w Mię-
dzynarodowy Dzień Dziecka. Or-
ganizowany jest przez Kancela-
rię Sejmu RP przy współpracy 
z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, Ministerstwem Edukacji Na-
rodowej oraz Ośrodkiem Rozwo-
ju Edukacji. Od kilku lat obrady 
idą w parze z przygotowywaniem 
projektów uchwał, które przyję-
te podczas głosowania otrzymu-
ją środki na realizację. Ania Ci-
tak i Paulina Jankowska walczą 
o zakwalifikowanie się do udzia-
łu w obradach, chcą wybudować 
świetlicę w Przysietnicy.

Dziewczyny mają po 14 lat, 
a przyjaźnią się od dziewięciu. 
Chodzą razem do drugiej klasy. 
Obie uwielbiają matematykę. 

– Do wzięcia udziału w pro-
jekcie zainspirowała nas nasza 
wychowawczyni, która jest na-
uczycielką WOS i historii. Strasz-
nie jej zależy, żebyśmy rozwijali 
swoje pasje i abyśmy się kształ-
cili. Przez pośrednictwo różnych 
konkursów i projektów otwiera 
nam drogę na przyszłość – wy-
jaśnia Ania. – Zgodzę się, że Sejm 
nie należy do zainteresowań 
przeciętnej młodzieży szkolnej, 

ale dowiedziałyśmy się pod-
czas przeprowadzania różnych 
ankiet, które były częścią na-
szego zadania, że to daje duże 
możliwości. Jeżeli ktoś dostanie 
się dalej i pojedzie do Warsza-
wy na młodzieżowe posiedze-
nie Sejmu i przeforsuje ustawę, 
to może zmienić swoją miejsco-
wość na lepsze. To też było po-
wodem podjęcia tematu świetli-
cy. Od wielu lat, naprawdę wielu, 
wszyscy, kombinują, gdzie może 
ona powstać. Gmina, mieszkań-
cy, różne ugrupowania, ale jesz-
cze nikt nie znalazł na to miejsca 
i pieniędzy, a my mamy miejsce 

i pieniądze. To znaczy dopiero bę-
dziemy mieć, ponieważ zorgani-
zujemy festyn, loterię, licytację 
i dostaliśmy od naszego księ-
dza prałata deklarację, że chęt-
nie dołoży się do budowy świetli-
cy – dzieli się wrażeniami.

Projekt od kuchni
Dziewczyny przeprowadziły 

dwie ankiety, które miały wska-
zać potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców. Już z pierwszej wynikało, 
że głównym problemem Przysiet-
nicy jest brak miejsca do odpo-
czynku i spotkań. Rozwiązaniem 
byłaby świetlica. Dziewczynki wy-
dedukowały, że skoro brak środ-
ków na postawienie samodziel-
nego budynku, rozwiązaniem 
idealnym będzie budowa przy-
budówki do miejscowej szkoły. 

Z wnioskami trzeba było zapoznać 
przedstawicieli samorządu. Nasto-
latki umówiły się więc z burmi-
strzem Jackiem Lelkiem. – Przed 
spotkaniem z burmistrzem były-
śmy raczej spokojne. Dobrze się 
przygotowałyśmy, więc miały-
śmy nadzieję, że wszystko się uda. 
Okazało się, że nasz burmistrz jest 
naprawdę mądrym i rozumnym 
człowiekiem, a do tego ogrom-
nie miłym. To było nasze pierwsze 
spotkanie z nim. Podczas rozmo-
wy wykryliśmy problem z drogą 
przeciwpożarową. Jeżeli byśmy 
chciały zrealizować zamierzone 
cele, musiałybyśmy odpowied-
nio sprawdzić, czy żaden z prze-
pisów bezpieczeństwa nie zosta-
nie złamany.

Drugi etap projektu jest już 
bardziej skomplikowany. – Je-
żeli dostaniemy zgodę i żaden 
z przepisów nie zostanie złama-
ny, to przejdziemy do zbiórki 
pieniędzy. Zorganizujemy wyżej 
wymienione pomysły na zebra-
nie wystarczającej liczby pienię-
dzy i będziemy głównymi koor-
dynatorkami oraz osobiście pod 
nadzorem naszej wychowawczy-
ni dostarczymy zebraną kwotę 
do odpowiednich instytucji – tłu-
maczy Ania.

Mimo ogromu pracy, która je 
czeka, gimnazjalistki nie tracą za-
pału. – Mamy wielką nadzieję, 
że nam się uda. W ten projekt 
włożyłyśmy wiele serca i czasu. 
Zaangażowałyśmy do niego całą 
naszą społeczność. Najważniejsze 
jest dobro ludzi, a dzięki świe-
tlicy o charakterze środowisko-
wym może to być miejsce spo-
tkań dorosłych i dzieci. Będziemy 
do końca walczyć o realizację bu-
dowy świetlicy – zapewniają.

(ES)

Nastolatki chcą wyręczyć samorządowców
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Dziewczyny przeprowadziły dwie ankiety, które miały wskazać potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. Już z pierwszej wynikało, że głównym 
problemem Przysietnicy jest brak miejsca do odpoczynku i spotkań.

REKLAMA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

REKLAMA

69–letnia kobieta został na-
padnięta 22 marca około godzi-
ny 11.00 przy ul. Bulwar Narwi-
ku w Nowym Sączu. Rabuś ukradł 
jej torebkę. Poszkodowana upa-
dła na ziemię, łamiąc rękę. Spraw-
cę złapał przypadkowy świa-
dek zdarzenia i odebrał mu łup. 
24–letniemu bandycie grozi 12 lat 
więzienia.

***
Alarm Smogowy: Nawet przy sło-
necznej i wietrznej pogodzie stę-
żenie pyłu zawieszonego w No-
wym Sączu przekracza normy. 
Wyniki pomiaru przy ratu-
szu są gorsze niż te przy ul. Nad-
brzeżnej. Według Greenpeace już 
w marcu w naszym mieście zo-
stał wykorzystany roczny limit 
dni, w których zanieczyszczenie 
powietrza może przekraczać do-
puszczalne normy.

***
Jest zgoda władz rosyjskich 
na ekshumację zwłok żołnierzy 
radzieckich pochowanych pod 
pomnikiem Armii Czerwonej przy 
Alei Wolności. Decyzja Rosjan 
zbiegła się z apelem sądeckich sa-
morządowców, którzy poprosi-
li o podjęcie stosownych kroków 
w tej sprawie wojewodę małopol-
skiego Jerzego Millera.

***
Starosta nowosądecki Marek Pła-
wiak podjął decyzję o zmianach 
dotyczących pracy Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego w Nowym Sączu. W ślad za 
wnioskami mieszkańców Inspek-
torat czynny jest od poniedział-
ku do piątku – nie ma już dnia 
wewnętrznego.

***
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kry-
nicy–Zdroju, Gimnazjum ZSG 
w Łącku, Zespół Szkół w Łącku 
to placówki najlepsze w powie-
cie nowosądeckim w rywalizacji 
sportowej. Klasyfikacja obejmu-
je sukcesy, jakie uczniowie odnie-
śli w 2014 r. Dyrektorzy tych pal-
cówek zostali uhonorowani przez 
starostę Marka Pławiaka podczas 
specjalnej gali.

***
W Szkole Podstawowej nr 21 
w Nowym Sączu rozstrzygnię-
to Małopolski Konkurs Humani-
styczny. Wzięło w nim udział pra-
wie 3,5 tys. osób z Małopolski. 
Nagrodzono zaledwie 27 laure-
atów w tym aż 7 z Nowego Sącza.

TYDZIEŃ Z DTS24.PL 

Byłeś świadkiem interesującego 

zdarzenia? Masz dobre czy złe 

informacje, o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 l

ub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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STYL ŻYC IA.  W sumie na swo-
im koncie mają ponad 500 medali. 
– Choć są mistrzami Polski i świata, 
ich sukcesy w regionie są mało doce-
niane – mówi Tomasz Król „Królik”. 
Tym razem w ramach projektu „Ja-
raj zośkę” kręci kolejny klip, do któ-
rego współpracy zaprosił najlepszych 
sportowców Sądecczyzny oraz trady-
cyjnie muzyków hip–hopowych. 

W teledysku wystąpią między in-
nymi: strongman Tomasz Kowal, 
wielokrotna medalistka MP bie-
gaczka Katarzyna Burghardt czy 
reprezentant Polski w kajakarstwie 
górskim Michał Pasiut, a także klu-
by sportowe z Nowego Sącza: An-
gels Pole Dance Team, UKS Evan 
i Korona Fitness oraz zespoły Fo-
otbag Net i Gravity Revolt team 
downhill. 

– Tradycyjnie motywem łączą-
cym wszystkich sportowców bę-
dzie zośka. Cel jest jeden. Projekt 
„Jaraj zośkę” przede wszystkim 
promuje ludzi z pasją. Tym razem 
na warsztat bierzemy mistrzów. 
Mamy wielu utalentowanych spor-
towców, którzy potrzebują czasem 
niewielkiego chociaż wsparcia, 
by wystrzelić. Sam talent wiemy, 
że nie wystarcza, dlatego nasz te-
ledysk to też apel do władz, żeby 
wspierały i doceniały młodych 
zdolnych sportowców – mówi To-
masz Król „Królik”. 

***
Mija 20 lat odkąd strongman To-

masz Kowal zaczął trenować spor-
ty siłowe, a 11 od czasu, gdy zajmu-
je się tym zawodowo. 

– Dziś młodzi ludzie, których 
spotykam na siłowni, pytają mnie, 
co mają zrobić, by stać się mi-
strzami. Mówię, że żaden sporto-
wiec nie może zakładać, że odnie-
sie sukces. Ja nie przypuszczałem, 
że mi się to uda. Tak naprawdę 
najwięcej zależy od nas. Zwycię-
stwa nie przychodzą same, trze-
ba ciężko na nie pracować. Kon-
kurencja jest bowiem duża – mówi 
dziś 34–letni strongman.

Przyznaje, że sport, jeśli myśli 
się o nim zawodowo, do tanich pasji 

nie należy. Przez to też marnuje się 
w Polsce wiele talentów. 

– Nasze władze chciałyby wysta-
wiać na olimpiadzie najlepszych, 
ale nic poza piłką nożną i może sko-
kami narciarskimi specjalnie nie 
wspierają – przyznaje Kowal.

W jego dyscyplinie na szczęście 
łatwiej o sponsorów zewnętrznych, 
bo pokazy siłaczy są widowiskowe. 

– Ale też żaden z przedsiębior-
ców nie będzie chciał dotować 
nieutytułowanego zawodnika 
– stwierdza Kowal.

Dodaje, że on nie potrzebuje 
promocji, bo jest rozpoznawalnym 
zawodnikiem, ale chętnie przyjął 

zaproszenie Królika, by promować 
pasje i sport. 

***
Klip powstaje przy udziale jed-

nych z najlepszych wykonaw-
ców sceny hip–hopowej w Polsce. 
Do projektu włączyli się: Kroolik 
Underwood, Gandzior PCP, Colle-
gium Elemente, Maskot, Pemer TCB 
Kartel, Dj Danek. 

– Ten obraz ma być inspira-
cją i motywacją dla innych. Klip 
pt. „Jaraj zośkę” wyjdzie z kana-
łu RPS Enterteyment. Jego pre-
mierę planujemy w maju – zapo-
wiada Królik.

(G)

Sportowcy też jarają z Królikiem 
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W teledysku wystąpi również Michał Pasiut, reprezentant Polski w kajakarstwie górskim

– Dziś młodzi ludzie, których spotykam na siłowni, pytają mnie, co mają 
zrobić, by stać się mistrzami. Mówię, że żaden sportowiec nie może 
zakładać, że odniesie sukces. Zwycięstwa nie przychodzą same, trzeba 
ciężko na nie pracować – mówi Tomasz Kowal.
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Chcieli zostać słynnymi kolarza-
mi. Jak Rafał Majka. Z Rafałem za-
czynali karierę, ale przecież nie każ-
dy może być jak Majka. Niebawem 
może się okazać, że największe za-
wodowe kolarskie ekipy będą jeź-
dzić w ich ciuchach. Polskie grupy 
już jeżdżą. Szycie strojów na rower 
stało się ich pomysłem na życie. Fir-
ma Raso, którą stworzyli, zbiera tyle 
zleceń, że nie mają czasu na spanie 
– narzekają ze śmiechem. Może na-
wet Majka będzie kiedyś reklamował 
ich ciuchy. Jeszcze z nim o tym nie 
rozmawiali.

Marcin Ziemianek i Krystian Ślę-
zak jeszcze dwa lata temu nie 
podejrzewali nawet, że zostaną 
przedsiębiorcami z branży odzie-
żowej. Konkretnie odzieży spor-
towej, a bardziej specjalistycz-
nie – to odzieży kolarskiej. Kiedy 
ma się niewiele ponad 20 lat, my-
śli się raczej o karierze sportowej, 
niż o poważnym biznesie na całe 
życie. Przyszli wspólnicy ściga-
li się razem w barwach Krausa 
Swoszowice, Marcin trafił nawet 
na sezon do hiszpańskiej półza-
wodowej grupy w Pampelunie, 
ale ostatecznie odpuścił myśle-
nie o karierze zawodowca. Wśród 
sądeckich kolarzy rozprowadza-
li przez jakiś czas kolarskie stro-
je od Rafała Majki. Kiedy ten był 
jeszcze zawodnikiem na dorob-
ku, chętnie sprzedawał kolegom 
ciuchy, których nie wykorzystał 
z puli przyznawanej na cały se-
zon przez zawodowe grupy. Wte-
dy po raz pierwszy Marcin i Kry-
stian pomyśleli, że na kolarskich 
strojach można zarabiać.

– W takim mieście jak Nowy 
Sącz idziesz do sklepu sportowe-
go i nie znajdziesz tam kolarskich 
spodenek z prawdziwego zdarze-
nia – mówi Marcin Ziemianek. 

– W sklepach sportowych prze-
konują, że nie opłaca im się spro-
wadzać drogich ciuchów kolar-
skich, bo nie ma na to klienta. 
Dziwne, bo znajomi musieli szu-
kać ubrań w internecie albo jeź-
dzić po nie do Krakowa – doda-
je Krystian.

***
Już nie pamiętają, kto przyniósł 

informację, że trwa nabór wnio-
sków. Czekały unijne pieniądze 
dla chętnych, by otworzyć wła-
sną działalność gospodarczą. Mie-
li dwa dni, żeby złożyć dokumenty 
o dofinansowanie swojego pomy-
słu na biznes.

– Krystian jest bardziej ogar-
nięty w tych sprawach – przyzna-
je Marcin.

– Dużo nam pomogła moja żona 
Kasia, inaczej byśmy nie zdążyli 
– przyznaje Krystian.

Zdążyli. To znaczy zdążył ku-
rier, którym wysłali wniosek. Po-
tem już poszło błyskawicznie. 
Stworzenie biznesplanu było pest-
ką w porównaniu ze znalezieniem 
kontrahentów i dostawców. Ale 
i to nic, bo od przyszłych klien-
tów potrzebne były listy intencyj-
ne, że kupią od firmy Raso stroje 
kolarskie. Tak więc klientów zna-
leźli, zanim jeszcze uszyli pierw-
sze koszulki i spodenki. Wszystko 
dobrze, ale te ciuchy trzeba jeszcze 
na czymś uszyć.

– Nie mieliśmy pojęcia o ma-
szynach, jakich potrzebowaliśmy 
do uruchomienia biznesu – przy-
znaje Marcin Ziemianek.

– Ale od czego jest internet 
– pyta retorycznie Krystian Ślę-
zak. – Znaleźliśmy odpowiedni 
film na YouTube i klatka po klat-
ce oglądaliśmy go, aż wypatrzyli-
śmy, jak nazywa się maszyna, któ-
rej potrzebujemy.

Nawet własnej metki 
już się dorobili
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Marcin Ziemianek i Krystian Ślęzak jeszcze dwa lata temu nie podejrzewali 
nawet, że zostaną przedsiębiorcami z branży odzieżowej.
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Dziś mają już pięć specjalistycz-
nych maszyn i ponad tysiąc uszy-
tych na nich strojów. Marcin śmie-
je się, że nawet własnej metki już 
się dorobili, a na niej logo firmy 
Raso zaprojektowane przez zna-
nego sądeckiego grafika praso-
wego Tomasza Bocheńskiego. Ma-
szyny kosztowały ponad 70 tys. zł, 
a zasiadają do nich najbardziej do-
świadczone krawcowe w regionie. 
No bo czy kiedyś słyszał ktoś w No-
wym Sączu o drabince do wszy-
wania tzw. pieluchy do kolarskich 
spodenek?

– A myśmy musieli się na wszyst-
kim poznać sami – przyznają Mar-
cin i Krystian. – I to od podstaw! 
Od tego, że urządzenie, które na-
daje strojom wzory i kolory, to plo-
ter, nie drukarka.

Albo weźmy takie materiały. 
Najlepsze produkują Włosi, ale żeby 
zrobić z nimi interes, trzeba mieć 
świętą cierpliwość.

– Włosi mają wyrąbane, oni 
chyba cały czas mają sjestę – śmie-
je się Marcin.

– Ciekawe, jak oni robią intere-
sy, skoro na jednego maila w spra-
wach biznesowych odpowiadają 
trzy tygodnie – dziwi się Krystian. 
– Oni na wszystko mają czas, ni-
gdzie się nie spieszą.

Ale Ziemiankowi i Ślęzakowi się 
spieszyło. Po pierwsze bele mate-
riału pojechali do Włoch osobiście. 
Jak policzyli, wszystkie przesyłki 
z materiałami wysłane kurierem 
wyjdą drożej, niż podróż do Italii. 
Nie zastanawiali się długo, odpa-
lili starego golfa i pojechali. Dzi-
siaj przyznają, że nie wiedzą, jak 
obciążone do granic możliwości 
auto przeżyło ten transport. Ale 
było lajtowo. Spali na plaży, do-
brze się bawili całą sytuacją i jesz-
cze fabrykę kolarskich tekstyliów 
zwiedzili.

***
Jak by nazwali obecną sytuację 

firmy Raso?
– Jest hardcorowo, ale fajnie 

– przyznają wspólnicy. – Ogar-
niamy sprawy. Mama Marcina po-
maga im w sprawach księgowych, 
zamówienia płyną od klubów ko-
larskich i stowarzyszeń cyklistów 
z całej Polski. Młyn jest taki, że nie 
mamy czasu spać!

(MICZ)
Więcej zdjęć na www.dts24.pl

Wesołego Alleluja !
Pogody ducha,dużo zdrowia, radości, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

mnóstwo wiosennego optymizmu, 
oraz samych sukcesów

życzy 
MOSiR Nowy Sącz

LUDZ IE .  Siatkarki Muszynianki z
nów zagrają o medale mistrzostw 
Polski. Już są w półfinale. Tym-
czasem w sezonie ubiegłym, kie-
dy Polski Cukier Muszynianka za-
jął 6. miejsce w lidze, „wielbiciele” 
Bogdana Serwińskiego już otwie-
rali szampany na myśl o początku 
końca ery tego szkoleniowca w pol-
skiej ekstraklasie. Bo trudno ostat-
niej dekady nie nazwać erą klubu 
z Muszyny. 

Drużyna Bogdana Serwińskiego 
przez ostatnie dziewięć lat tylko 
dwa razy nie kończyła rywalizacji 
o mistrzostwo Polski na pudle. Sam 
trener legitymuje się zaś jednym 
z największych dorobków trener-
skich w historii żeńskiej ekstrakla-
sy na rodzimym podwórku. Prócz 
siedmiu medali mistrzostw Polski 
(w tym czterech złotych) ma w ko-
lekcji również historyczny triumf 
w Pucharze CEV. 

Sukcesy nie zawsze jednak 
zjednują sympatię zwłaszcza ko-
legów po fachu. Również kibi-
ce drużyn przeciwnych ochrzci-
li trenera mianem „wuefisty”, 
sugerując, że cała jego sporto-
wa i trenerska wiedza sprowadza 
się do tego, co wyniósł, pracu-
jąc jako nauczyciel wuefu. Nie-
dawno trener Andrzej Niemczyk, 
człowiek jeszcze bardziej utytu-
łowany i zdawałoby się świato-
wy (mistrzowskie tytuły w Niem-
czech i Turcji, a przede wszystkim 
dwa mistrzostwa Europy dla Pol-
ski w 2003 i 2005) raczył się wy-
razić o Bogdanie Serwińskim, 
że „nigdy nie grał w siatkówkę 
i jest jednym ze słabszych trene-
rów. To jest człowiek, którego ja 
bardzo szanuję, ale on powinien 
być prezesem, a nie szkoleniow-
cem, gdyż on się na tym nie zna. 
Ja mu to mówię w oczy. Chętnie 
miałbym Bogdana jako menadże-
ra w zespole, ale nie jako trenera". 

Bogdan Serwiński jest jed-
nak bardzo odporny na taką kry-
tykę. Stwierdził tylko, że takie 
przytyki w ogóle go nie rusza-
ją, Niemczyk ma chorą nie tylko 
wątrobę, a i w wuefistach widzi 
plusy – na przykład pedagogiczne 

podejście. Serwiński zresztą nigdy 
nie był ulubieńcem innych trene-
rów. Nikt nie lubi, jak się mu za-
biera sprzed nosa splendor i kasę. 
Więc kiedy na długo przed sezo-
nem 2013/14 głośno było o pro-
blemach finansowych klubu, 
plotkach o wycofaniu z ligi, prze-
nosinach największych gwiazd 
do klubów bogatszych i ostatecz-
nie 6. miejscu na koniec sezonu, 
wrogowie Serwińskiego zacierali 
ręce – z takich kłopotów, gdy inni 
wydają miliony na gwiazdy już się 
nie podnosi. 

Tym sezonem szkoleniowiec 
– wuefista wytrąca swoim opo-
nentom ostatni argument z ręki. 
Nic udowadniać nie musi, ale po-
kazał, że trafnymi decyzjami per-
sonalnymi, zestawieniem zespołu, 
podejściem do zawodniczek, moż-
na postawić się potęgom z Sopotu, 
Polic czy Dąbrowy Górniczej i po-
walczyć być może  o kolejne złoto. 

Regułą było, że przed każ-
dym sezonem spekulowano, 

jakież to megagwiazdy sprowa-
dzi do Muszyny Serwiński. Przed 
obecnymi rozgrywkami o transfe-
rach nie mówiło się prawie wcale. 
Nawet brak wieloletniej kapitan 
zespołu Aleksandry Jagieło udało 
się koniec końców zastąpić. Da-
nica Radenković i Katie Carter nie 
przychodziły do polskiej ligi jako 
gwiazdy. Taki status dała im gra 
w Muszyniance. Trener przy ogra-
niczonych możliwościach finan-
sowych potrafił z solidnych jedno-
stek stworzyć kompletny zespół, 
wykorzystując do maksimum atu-
ty swoich podopiecznych. Strza-
łem w dziesiątkę było pozyska-
nie niedocenianej w lidze Sylwii 
Wojcieskej, bez której trudno so-
bie w tej chwili grę muszynianek 
wyobrazić. W Muszynie śmiało 
też stawiają na rocznik 1992, czyli 
Natalię Kurnikowską, Justynę So-
snowską i Gabrielę Jasińską i się 
nie rozczarowują. Więc wuefista 
dobrym trenerem jest. 

(BOG)

Wuefista dobrym trenerem jest 

Regułą było, że przed 
każdym sezonem 
spekulowano, jakież 
to megagwiazdy 
sprowadzi do Muszyny 
Serwiński. Przed 
obecnymi rozgrywkami 
o transferach nie 
mówiło się prawie 
wcale. 

Tym sezonem szkoleniowiec – wuefista wytrąca swoim oponentom ostatni argument z ręki. Nic udowadniać nie 
musi, ale pokazał, że trafnymi decyzjami personalnymi, zestawieniem zespołu, podejściem do zawodniczek, można 
postawić się potęgom z Sopotu, Polic czy Dąbrowy Górniczej...
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REKLAMA

tak tanio jeszcze nie było
rozmawiaj bez limitu za 9,99 zł

Rozmowy bez limitu dotyczą połączeń do sieci mobilnej Orange wykonywanych w kraju. Podana cena abonamentu 
uwzględnia rabaty i dotyczy umowy zawieranej na czas określony w sklepie internetowym orange.pl. Sprawdź 
szczegóły oferty oraz rodzaje rabatów w Regulaminie promocji Super Smart Plan na www.orange.pl. Opłata za 
połączenie zgodna z cennikiem operatora.

szczegóły w salonach orange:

Mszana Dolna, ul. Kolbego 15a,

Limanowa, Rynek 13,

Limanowa, ul. Jana Pawła II 8,

Nowy Sącz, ul. Lwowska 80 lok. 3, (Trzy Korony),

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 15,

Nowy Sącz, ul. Węgierska 170, (Sandecja),

Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 1, (Pasaż Krynicki), 

na www.orange.pl lub pod numerem 801 234 567

Wybierz ofertę bez telefonu Super Smart Plan  

i rozmawiaj bez limitu ze wszystkimi w Orange  

za jedyne 9,99 zł miesięcznie.

AKCJA DTS  I  PPM. Nie masz po-
mysłu, jak zagospodarować swój 
wolny czas? Chciałbyś robić coś cie-
kawego, ale nie wiesz od czego za-
cząć? Zacznij od odwiedzenia I Są-
deckich Targów Czasu Wolnego, które 
zabiorą cię w podróż po morzu ofert 
i propozycji. Ruszamy 10 maja w Cen-
trum Handlowym „Gołąbkowice” 
w Nowym Sączu. Sam zdecydujesz, 
który ląd będzie Twoją przystanią. 

Zamysłem wydarzenia jest za-
prezentowanie Sądeczanom i go-
ściom przyjezdnym bogatej oferty 
na sposoby i możliwości spędze-
nia wolnego czasu. Impreza odbę-
dzie się na wolnym powietrzu tak, 
aby jej uczestnicy mogli skorzystać 
z atrakcji i poczuć się jak na ro-
dzinnym pikniku. Gościem spe-
cjalnym będzie Krzysztof Golonka 
– Mistrz Świata Trików Piłkarskich 
2011, finalista programu „Mam ta-
lent”. Obecnie prowadzi najpopu-
larniejszy w Polsce kanał sportowy 
na yotube „TRENUJzKRZYCHEM”. 
Krzysztof pokaże, jak fascynują-
ca może być zabawa z piłką nożną. 
Poprowadzi warsztaty dla dzieci 

i młodzieży, zachęci do aktywne-
go spędzania wolnego czasu i za-
przyjaźnienia się z piłką. 

Organizatorzy dodatkowo 
przewidzieli dla najmłodszych 
dmuchany plac zabaw, bańki gi-
ganty oraz zajęcia z animatora-
mi. Każdy odwiedzający znajdzie 
kącik dla swoich zainteresowań. 
Nie będzie brakować pasjonatów, 
osób ciekawych i pomysłowych. 
Imprezę zaplanowano na ze-
wnątrz. W razie niepogody od-
będzie się ona w środku Centrum 
Handlowego. 

Instytucje, firmy, które jeszcze 
nie zgłosiły swojego uczestnictwa 
w I Sądeckich Targach Czasu Wol-
nego, zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą, dostępną na stronie: 

http://www.dts24.pl/targi–czasu–
wolnego–2015. 

Uczyń z pasji sposób na życie

I SĄDECKIE TARGI CZASU WOLNEGO   –   PODRÓŻ PO MORZU OFERT 
Centrum Handlowe „Gołąbkowice” w Nowym Sączu, 10 maja 2015 r.
Prowadzisz firmę, która może poszerzyć horyzonty sposobów spędzania czasu wolnego, dołącz się. 
Kontakt: Wydawnictwo Dobre, Biuro Reklam i Ogłoszeń, tel. 18 544 64 41, e–mail reklama@dts24.pl 

Znajdź nas na Facebooku 
Sądeckie Targi Czasu Wolnego 


