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MAMA PÓŁ TYSIĄCA DZIECI
W dotychczasowych 18 edycjach Festiwalu 
„Święto Dzieci Gór” wzięło udział 55 zespo-
łów, ok. 8,5 tys. dzieci. Jak udaje się okieł-
znać taką gromadkę? O tym rozmawiamy 
z koordynatorką imprezy Małgorzatą Kalarus.
J STR. 2, 
czytaj też J STR. 13–15

ZULUS I JEGO ŚWITA 
PRZED SĄDEM
Rozprowadzanie narkotyków, kradzieże, 
pobicia, wymuszenia i pożyczanie pieniędzy 
na wysoki procent - to zarzuty, jakie stawia 
prokuratura członkom gangu „Zulusa”.
J STR. 3

CIEPLEJSZY KLIMAT 
I NISKIE CENY
W naszym cyklu wywia-
dów Gościnny Nowy Sącz, 
rozmowa z Arne Bråthen 
– norweskim emerytem.
J STR. 4

PODOBAM SIĘ 
PUBLICZNOŚCI
Klaudyna Krzy-
siowska z Brzeznej 
zdobyła tytuł Miss 
Małopolski.
J STR. 16

Przed rekinem 
nie ma sensu 
uciekać
Przygodę z żeglarstwem rozpoczął na Jeziorze Roż-
nowskim. Pierwszy rejs morski, po Bałtyku, odbył 
na "Dunajcu", jachcie Nowosądeckiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego z kpt. Długoszem. – Dalej po-
szło z górki: Szkoła pod Żaglami, studia na gdyńskiej 
Wyższej Szkole Morskiej, rejs z Osaki do Bremerha-
ven na "Darze Młodzieży" – opowiada sądeczanin 
Piotr Rasiński, który dziś pracuje na pływających 
platformach wiertniczych.  J STR. 5
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ROZMOWA z Małgorzatą Kala-
rus, zastępcą dyrektora MCK „So-
kół” w Nowym Sączu, koordynato-
rem Międzynarodowego Festiwalu 
Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
ŚWIĘTO DZIECI GÓR

– W dotychczasowych 18 edycjach 
Festiwalu wzięło udział 55 krajów, ok. 
8,5 tysięcy dzieci. Jak udaje się okieł-
znać taką gromadkę?

– Muszę przyznać, że bardzo 
ciężko, bo w Nowym Sączu nie ma 
ośrodka, w którym można by po-
mieścić 500 dzieci – tyle co roku go-
ścimy na Festiwalu. Grupy są więc 
rozproszone w różnych miejscach. 
Szukamy takich, które są w sta-
nie ugościć co najmniej dwa zespo-
ły. Formuła Festiwalu polega bo-
wiem na tym, że zespoły z zagranicy 
tworzą pary kamrackie z polskimi. 
Nie tylko realizują program arty-
styczny, razem występują, ale rów-
nież biorą wspólnie udział w innych 
atrakcjach, jakie przewiduje udział 
w imprezie. Powinni więc mieszkać 
w jednym ośrodku. To tyle jeśli cho-
dzi o stronę logistyczną. Okiełznać 
taką gromadkę, aby wszyscy czuli 
się dobrze, też jest sztuką. Musimy, 
choćby przy przygotowywaniu po-
siłków dla dzieci, wziąć pod uwagę 
ich kulturowe zwyczaje. Jedni nie 
jedzą wieprzowiny, inni są wege-
tarianami. Od kierowników zespołu 
dostajemy wykaz, które dziecko jest 
na diecie, albo czy jest na coś uczu-
lone. Niemniej cieszę się, bo chy-
ba żadna matka nie ma co roku tyle 
dzieci, co ja.

– I pewnie, gdyby była możliwość, 
byłoby ich jeszcze więcej. Podczas 
pierwszych edycji Festiwalu organi-
zatorzy szukali zespołów, które mo-
głyby wystąpić, dziś zespoły z całego 
świata dopraszają się, by wziąć udział 
w imprezie.

– Tak, tylko trzeba wziąć pod 
uwagę, że w 1992 r. nie mieliśmy 
internetu, komórek. Kontakt z za-
granicą był ograniczony do fak-
sów i telefonów stacjonarnych. Na 
szczęście w Polsce jest kilka mię-
dzynarodowych festiwali folklo-
rystycznych, więc przy ich pomo-
cy udawało nam się pozyskać grupy 
na Święto Dzieci Gór. Później otwo-
rzyło się okno na świat. Dziś każdy 

festiwal ma swoje strony interne-
towe tłumaczone w kilku językach. 
Grupy same nas znajduję, ale i my 
nie przestajemy ich szukać. Zain-
teresowanie jest ogromne. W tym 
roku korespondowaliśmy z 120 
zespołami zagranicznymi, które 
chciały wystąpić. Nie wszystkie 
jednak potrafią sprostać wymaga-
niom. Podstawowym warunkiem 
jest „żywa” muzyka. 
– Były jednak edycje, podczas któ-
rych organizatorzy musieli przymknąć 
na to oko…

– To były wyjątkowe sytuacje. Nie 
możemy zapominać, że to festiwal 
dziecięcy i różne przypadki, niezależ-
ne od nas czy kierowników zespołów, 

się zdarzają. Bywało, że zagranicz-
na grupa nie dojechała, bo większość 
dzieci się rozchorowała. Wówczas 
musieliśmy szybko szukać zespołu 
w zastępstwie, by polska grupa nie 
została bez pary kamrackiej. 
– W tym roku wszystkie zespoły po-
twierdziły przyjazd?

– Tak. Choć możemy potwier-
dzić, że zaplanowane zespoły wystą-
pią, dopiero wtedy, gdy wszystkie 
szczęśliwie dojadą do Nowego Sącza. 
– Formuła Festiwalu nie zmienia się, 
ale kilka lat temu zmieniła się jego lo-
kalizacja i impreza nieco straciła swój 
klimat. Nie chciałaby Pani powrotu do 
namiotu na Alejach?

– Chciałabym, bo taki Festiwal 
to bardziej plenerowe przedsię-
wzięcie, ale namiot, którym dys-
ponowaliśmy, był w stanie śmierci 
technicznej. Nowy to bardzo kosz-
towna inwestycja. 
– Festiwalowi przyświeca hasło: 
„Dziecięca przyjaźń buduje pokój 
świata dorosłych”. Buduje?

– Przyjaźń między dziećmi 
w ciągu tych 10 dni wspólnego 
pobytu naprawdę się rodzi. Wy-
starczy spojrzeć, jak grupy za-
chowują się po finałowym kon-
cercie. Płaczą, przytulają się. Od 
polskich zespołów wiem, że przy-
jaźnie nawiązane podczas Festiwa-
lu trwają do dziś. I chciałabym, aby 
w przyszłości zaowocowały poko-
jem świata dorosłych. 

Rozmawiała (KG)

Program „Święta Dzieci Gór” str. 13, 
prezentacja zespołów str. 14–15
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Tydzień w kalendarzu

21 L IPCA ( 1911 )  mocą ustawy rzą-
du austriackiego utworzono z wy-
dzielonej części gminy Krynica i tzw. 
obszaru dworskiego oddzielną gminę 
pod nazwą Krynica–Zdrój.

22 L IPCA ( 1869)  urodził się Roman 
Sichrawa, w latach 1920–25 wicebur-
mistrz, 1925–34 i 1938–40 burmistrz 
i prezydent Nowego Sącza. W grudniu 
1939 r. na żądanie Niemców doma-
gających się od niego wytypowania 10 
najważniejszych obywateli miasta jako 
zakładników, 10 razy wpisał swoje na-
zwisko. Od 1904 r. zasiadał w Radzie 
Miejskiej; w latach 1921–31 prezes są-
deckiego „Sokoła” (dziś jego imię nosi 
sala koncertowa) oraz prezes klubu 
sportowego Sandecja. (zm. 13 kwiet-
nia 1945 r.).

23 L IPCA ( 1453)  niejaki Paweł 
Murarz przekazał na rzecz Rady Miej-
skiej w Nowym Sączu wieś Żeleźni-
kową, z przeznaczeniem 10 grzywien 
z czynszów na utrzymanie w mieście 
niemieckiego kaznodziei.

24 L IPCA ( 1400)  podczas od-
nowienia Akademii Krakowskiej 
dwóch przedstawicieli Sądecczy-
zny (Jakub syn Andrzeja i Błażej 
syn Stefana) wpisało się do metryki 
uniwersyteckiej.

25 L IPCA ( 1889)  z Krakowa wyje-
chała grupa studentów Szkoły Sztuk 
Pięknych, wśród których był m.in. 
Stanisław Wyspiański. Efektem tej 
podróży było wiele unikalnych szki-
ców m.in. z Nowego Sącza, Grybowa, 
Bobowej i wielu innych miejscowości.

26 L IPCA ( 1575)  biskup Krasiń-
ski nadał Hawryle Juraszkowi przywi-
lej lokacyjny Żegiestowa.

27 L IPCA ( 1944)  po aresztowa-
niach przeprowadzonych w placów-
ce Armii Krajowej w Krynicy, Niem-
cy dokonali egzekucji w Rdziostowie, 
gdzie zamordowani zostali m.in.: Zo-
fia Bojarska ps. „Sas”, Maria Górska, 
Anna Grabowska, Jan Majewski i Mie-
czysław Marcinek.

WSPOMNIENIE .  W poniedziałek 
18 lipca w wieku 87 lat zmarł Mie-
czysław Górski, który przez ponad 
sześć dekad pracował jako opera-
tor kinowy w Nowym Sączu. 

– Kilka tygodni temu poże-
gnaliśmy Katarzynę Załuską, 
wspaniałą znawczynię i miło-
śniczkę kina, związaną z Ma-
łopolskim Centrum Kultury 
„Sokół” i kinem „Sokół”. Teraz 
z wielkim smutkiem przychodzi 
nam pisać w czasie przeszłym 
o prawdziwej legendzie naszej 
placówki. A przecież niedawno 
(21 marca) Mieczysław Górski 
obchodził niesamowity jubile-
usz: 70. rocznicę rozpoczęcia 
pracy – wspominają pracow-
nicy Sokoła. – Nie przypusz-
czaliśmy, że to było Jego poże-
gnanie z „Sokołem”, że – widać 

tak miało być – już się gotował 
do ostatnich kadrów w fabule 
swojego życia.

Mieczysław Górski urodził 
się w Nowym Sączu 1 stycznia 
1924 r. Etatową pracę rozpoczął 
21 marca 1941 r. jako pomoc-
nik kinooperatora, swojego ojca 
Franciszka. W Sokole przepra-
cował ponad 60 lat. – Pod koniec 
wojny, kiedy Niemcy zdemon-
towali sprzęt kinowy i przy-
gotowali go do wywiezienia do 
Niemiec, Pan Mieczysław i jego 
ojciec ukryli ten sprzęt i za-
raz po ucieczce Niemców uru-
chomili działalność kina – opo-
wiada Antoni Malczak, dyrektor 
MCK „Sokół”. – Przez cały czas 
niezwykle zaangażowany, od-
dany pracy zawodowej, wyko-
nywał swoje obowiązki z po-
czuciem misji. Po przejściu na 

emeryturę w roku 1989, swo-
im doświadczeniem i dużymi 
umiejętnościami technicznymi 
w obsłudze sprzętu nadal służył 

chętnie swoim młodszym kole-
gom. W ten sposób wykształcił 
zespół młodych kinooperatorów. 

ŹRÓDŁO MCK „SOKÓŁ”

Odeszła legenda Sokoła
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Mama pół tysiąca dzieci
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Informacje

• korektory postawy, stabilizatory, kszta tki rehabilitacyjne
• artyku y przeciw ylakowe, bezuciskowe,

• wk adki ortopedyczne, podpi tki, kliny na halluksy,
• sprz t toaletowy do piel gnacji osób le cych,

• wyroby przeciwodle ynowe, 
• podk ady nieprzemakalne, wk adki urologiczne, 

• ta my do wicze , pi ki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane, 

• nawil acze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich

• jednorazowy sprz t medyczny

Sklep czynny od poniedzia ku – pi tku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równie  do zakupów w naszym sklepie internetowym: 

www.monimed.pl

Sklep Medyczny  M O N I M E D   Nowy Sacz ul. ywiecka 36 
oferuje sprz t i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych, 

instytucji i gabinetów lekarskich:

GABINET TERAPII
NATURALNYCH

R E K L A M A

POD PARAGRAFEM. Na karę 
nawet 15 lat więzienia może zo-
stać skazanych 29 członków 
gangu „Zulusa”, którzy w ubie-
głym tygodniu stanęli przed Są-
dem Okręgowym w Nowym 
Sączu. Listę stawianych im za-
rzutów otwiera handel narko-
tykami w nowosądeckich klu-
bach, szkołach i na uczelniach 
oraz w pobliskich miejscowo-
ściach. Dalej prokurator wy-
mienia między innymi kra-
dzieże, pobicia, wymuszenia 
i pożyczanie pieniędzy na bar-
dzo wysoki procent. 

„Zulus”, czyli Marcin M. (37 
l.), panował na nowosądeckim 
rynku narkotykowym od 2004 
do 2008 roku. Czerpiąc z do-
świadczeń swoich poprzedni-
ków – Władysława Ch. (czyli 
słynnego sądeckiego „Al Ca-
pone”) i boksera „Tomery”, 
zorganizował zhierarchizowa-
ną grupę, którą trzymał silną, 
ale sprawiedliwą ręką – nie-
posłusznych karał pobicia-
mi, ale lojalnych wobec grupy 
nieszczęśników aresztowanych 
przez policję i ich rodzin nie 
zostawiał bez pomocy i opieki. 

Nie wszyscy pozostali jed-
nak lojalni wobec „Zulusa” 
i jego świty. Jeden z kom-
panów szefa bandy, Robert 

P., zgodził się na współpracę 
z policją i szczegółowo opo-
wiedział śledczym, jak wy-
glądała hierarchia w grupie 
i czym się ona trudniła. Ze-
znał też, że pożyczył od Mar-
cina M. 200 tys. zł i od jego 
„prawej ręki”, czyli Tomasza 
M. znanego jako „Płyta”, 100 
tys. zł. Gdy długu nie spła-
cał, a niebotyczne procenty 
rosły („z 40 tys. zł po dwóch 
tygodniach miał 44”), miał 
być pobity i straszony śmier-
cią. W procesie występuje 
więc jako oskarżyciel posił-
kowy i na rozprawach zasiada 
obok prokuratora pod eskortą 
uzbrojonych antyterrorystów.

Tymczasem Tomasz M. ze-
znania Roberta P. określił jako 
oszczerstwa. Przed sądem tłu-
maczył także, że jako dłużnik 
grupy oraz człowiek skaza-
ny niegdyś nieprawomocnym 
wyrokiem jest on świadkiem 
niewiarygodnym. 

Na drugiej rozprawie „Pły-
ta” zgłosił swoje zastrzeże-
nia nie tylko co do wiarygod-
ności Roberta P. Domagał się 
również wyłączenia ze spra-
wy przewodniczącego skła-
du sędziowskiego, który we-
dług niego miał być stronniczy 
oraz prokuratora, jako że ten 
miał ulegać presji stronniczego 

sędziego. Co więcej, Tomasz M. 
stwierdził, że domaga się zmia-
ny wyznaczonego mu z urzę-
du adwokata, gdyż miał on za-
pewniać go o swoich układach 
ze składem sędziowskim, a tuż 
przed rozpoczęciem procesu 
zmienić nagle linię obrony. Do 
jego prośby przychylił się sam 
adwokat. Sąd natomiast przyjął 
jedynie ostatni wniosek „Pły-
ty”, wyznaczając mu nowe-
go obrońcę.

Sami oskarżeni, spośród 
których 11 przebywa w aresz-
cie, nie przyznają się do winy. 
Twierdzą, że nie działali w żad-
nej grupie przestępczej, a nie-
którzy zapewniają, że się nawet 
nie znają. Uparcie podważają 
także zgromadzone przeciw-
ko nim dowody. Według nich 
waga elektroniczna ze ślada-
mi narkotyków zabezpieczona 
w mieszkaniu jednego z oskar-
żonych służyła jedynie do od-
ważania narkotyków na wła-
sny użytek, a konopie indyjskie 
hodowali wyłącznie… w celach 
kolekcjonerskich. 

Za przestępstwa objęte ak-
tem oskarżenia grozi większo-
ści z nich do 10 lat pozbawienia 
wolności. Ci, którzy są recydy-
wistami, mogą trafić do wię-
zienia nawet na 15 lat.

 (MR)

Zulus i jego świta przed sądem
A po burzy przychodzi… kolejna 

Do pożarów i podtopień doszło podczas ulew-
nych deszczów i burz, jakie przeszły nad Sądecczy-
zną w nocy z wtorku na środę. Pracownicy urzędów 
gmin weryfikują straty, a Centralne Biuro Prognoz 
Meteorologicznych IMGW informuje, że taka pogo-
da może się utrzymać do dziś.  W Krużlowej Wyżnej, 
od uderzenia pioruna zapaliła się stodoła. Udało się 
uratować bydło. Podobne zdarzenie miało miejsce 
w Przysietnicy. Tam wiatr zerwał też pięć dachów 
z budynków mieszkalnych i linię energetyczną – bez 
zasilania pozostało około 20 budynków . W Mosz-
czenicy Wyżnej od uderzenia pioruna zapalił się bu-
dynek gospodarczy, w którym spłonęły dwa trakto-
ry i sprzęt rolniczy. W Łabowej został zalany budynek 
szkoły, kilka domów oraz teren stacji paliw, w Gry-
bowie z kolei zalało okolice ośrodka zdrowia, w Bie-
gonicach – Cegielnia, ul. Zakładowa (do wysoko-
ści 0,5 metra).Na drogach gminnych i powiatowych 
powstały dziury w jezdni, uszkodzone zostały krat-
ki ściekowe. Centralne Biuro Prognoz Meteorolo-
gicznych IMGW informuje, że dziś (21 lipca) o godz. 8 
przewidywane są intensywne opady deszczu, burze 
i silny wiatr. Tym samym może się podnieść poziom 
wód w zlewni Dunajca powyżej zbiornika w Rożno-
wie oraz zlewni Białej Tarnowskiej do stanów wyso-
kich z możliwością przekroczenia stanów ostrze-
gawczych. Stopień zagrożenia został oceniony na 2 
w 3–stopniowej skali. O zdarzeniach mających zna-
czenie dla bezpieczeństwa ludzi należy informować 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 
018 41 41 826 lub 0696 425 951.

Rzeczniczka policji na emeryturze 
Asp. szt. Beata Frohlich przeszła na emerytu-

rę. Do 15 czerwca piastowała stanowisko specjalisty 
Wydziału Prewencji KMP, zajmowała się zagadnie-
niem prewencji kryminalnej, nieletnich i patolo-
gii społecznych, ponadto od 2005r. pełniła funk-
cję koordynatora projektu Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa, a do października 2009r. reali-
zowała obowiązki Rzecznika Prasowego KMP. Ma 
za sobą 28–letni staż pracy, w tym 25–letni staż 
służby przed reformą administracyjną w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu. Do Ko-
mendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu została 
przeniesiona służbowo 15 lutego 2005 r. z Komen-
dy Powiatowej Policji w Gorlicach, gdzie pracowała 
od 1999r. miedzy innymi jako Oficer Prasowy KPP. 

Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte 
Rozstrzygnięto kolejne konkursy na dyrekto-

rów szkół prowadzonych przez powiat nowosą-
decki. Funkcje dyrektora Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Św. Kingi w Podegrodziu powierzono 
Grzegorzowi Baranowi. Dyrektorem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Tę-
goborzy został Andrzej Lach. Dyrektorem Zespo-
łu Szkół im. Św. Kingi w Łącku został Adam Bigos. 
Funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Złockiem po-
wierzono Izabeli Łabuś. Dyrektorem Liceum Ogól-
nokształcącego im. M. Skłodowskiej–Curie w Sta-
rym Sączu został Krzysztof Szewczyk. Dyrektorem 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Są-
czu – Małgorzata Konstanty.

Tydzień w skrócie

FO
T.

 (M
R)

Nie bądź jeleń, sprawdź paragon
Ruszyła ogólnopolska akcja „Nie bądź jeleń, weź paragon”, informująca o tym, dlaczego warto mieć 
przy sobie dowód zakupu i że każdy sprzedawca jest zobowiązany do wydania nam takiego świst-
ka. To ułatwia złożenie później ewentualnej reklamacji, jeśli produkt okaże się wadliwy. Organizato-
rzy akcji podają, jak długo powinniśmy przechowywać paragon, kiedy upływa czas złożenia rekla-
macji na dane produkty, co zrobić, gdy towar, który kupiliśmy, przestał nam pasować itp. itd. Jednak 
w tych wszystkich itp., itd. – no chyba że coś przeoczyłam – zabrakło informacji „Nie bądź jeleń, 
sprawdź (przy kasie) paragon”. Nie sprawdziłam odpowiednio wcześnie, tj. właśnie przy kasie, i wy-
rosły mi rogi, które przyprawiła mi inna kobieta. Skandal! Choć pewnie nie przyprawiła ich z preme-
dytacją, kobiety nigdy tego nie robią z premedytacją, przeważnie w chwili słabości lub przez nieuwa-
gę. I ta kasjerka „na pewno” też przez nieuwagę nabiła mi 6 razy produkt (nóż), którego tylko jedną 
sztukę miałam w koszyku. A że zakupów było sporo, gdzieś kwota pozostałych pięciu noży się zgu-
biła. Dowód zakupu wzięłam, nie jestem jeleń, ale spojrzałam na niego po kilku dniach, sprzątając 
portfel wypchany – chciałabym napisać dolarami, ale rzeczywistość jest okrutna, więc – paragona-
mi. I tylko jeden nóż – a mogłam mieć ich sześć – otworzył mi się w kieszeni.  (PEK)

SMS
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Wywiady

 

JEDYNE
w Nowym S czu 

USG genetyczne ci y 
z certy  katem FMF 

(Fetal Medicine Foundation)

Program diagnostyki 
prenatalnej 

USG+ test PAPP-A
USG 4D

Nowy S cz 
ul. Lwowska 20
(wej cie od ul. Wa owej)

REJESTRACJA:

tel. 18 442 36 87
www.diagmed.info.pl

rabatu na badania odp atne pobrane 
w nowym Punkcie Pobra  w Nowym S czu 
ul. ó kiewskiego 10 
(przychodnia NZOZ Remedium)10%

PIERWSZE ZDJ CIE 
TWOJEGO DZIECKA W 4D

R E K L A M A

R E K L A M A

ROZMOWA  z ARNE BRÅTHEN – norweskim 
emerytem, mieszkającym w Nowym Sączu

- Dlaczego zamieszkał Pan w Nowym Sączu?
- Podczas urlopu, który spędzałem w Polsce 1996 roku, 

poznałem moją obecną żonę, Halinę. Najpierw mieszkali-
śmy przez trzy lata w Norwegii, gdzie żona szybko nauczy-
ła się języka norweskiego. Następnie przeprowadziliśmy 
się do Nowego Sącza i zamieszkaliśmy w jej mieszkaniu na 
osiedlu Millenium. W 2003 roku sprzedałem swoje miesz-
kanie w Oslo i za uzyskane w ten sposób pieniądze wy-
budowaliśmy własny dom w spokojnej dzielnicy Nowe-
go Sącza, gdzie mieszkamy do teraz. 
- Czym się Pan zajmował w Norwegii?

- Ostatnio pracowałem jako konserwator w centrali 
związków zawodowych w Oslo. Był to duży, jedenasto-
piętrowy budynek z siedmioma windami. Pod moją opie-
ką były windy, klimatyzacja i wszelkie urządzenia elek-
tryczne tam się znajdujące. 
- Kiedy Pan przeszedł na emeryturę? 

- W Norwegii odbywa się to stosunkowo późno. Żeby 
dostać pełne przysługujące mi świadczenia, musiałem pra-
cować do wieku 67 lat. Są to przyzwoite pieniądze, ale w 
Norwegii utrzymanie jest bardzo drogie i starczyłyby je-
dynie na skromne życie. Z tego względu zdecydowaliśmy 
się zamieszkać w Polsce. Życie jest tu dużo tańsze. 
- Podobno Norwegowie dużą wagę przywiązują do sportu. Jaką 
dziedzinę sportu Pan uprawiał?

- Grałem w hokeja na lodzie i byłem menadżerem dru-
żyny hokejowej. W młodości skakałem również na nar-
tach. Kiedy miałem 24 lata po niefortunnym skoku wylą-
dowałem na plecach. Po tym upadku już nie powróciłem 
na skocznię. Mój kontakt z nartami ograniczył się do oglą-
dania, względnie pisania artykułów.  
- Gdzie Pan pisze te artykuły?

- Do biuletynu historycznego „På Stubben”. Ukazuje 
się co dwa miesiące i jest poświęcony mojej miejscowości 
Sørkedalen, która się znajduje pod Oslo. Prenumeruję go 
i czasami zamieszczam artykuły. W jednym z nich piszę o 
narciarzu norweskim, który wygrał bieg na 50 km  pod-
czas mistrzostw świata w 1939 roku w Zakopanem. Zna-
łem go, pochodził z tej samej miejscowości, co ja. Narty 
były tam najpopularniejszym środkiem transportu. W zi-
mie zawsze było dużo śniegu i żeby się gdziekolwiek do-
stać czasem jedynym wyjściem było założyć deski na nogi.
-    Ile krajów na świecie Pan zwiedził?

- Dużo. W młodości pływałem na statkach jako mecha-
nik pokładowy. Pamiętam moją pierwszą trasę – Dania, 
Anglia, Kuba, Aruba, Kanał Sueski, Pakistan, Filadelfia, Ras 
Tanura w Arabii Saudyjskiej, Singapur, Hong Kong.  Pły-
wałem około cztery lata, głównie na tankowcach.
- Jakie miejsce na świecie spodobało się Panu najbardziej?

- Japonia – bardzo mili ludzie, piękne krajobrazy. Nato-
miast złe wrażenie wywarły na mnie Indie – brud, straszna 

bieda, żebrzące dzieci. Było to w latach pięćdziesiątych, 
podczas największego nasilenia zimnej wojny -  kryzy-
su kubańskiego. 
- Nie bał się Pan pływać w takim niebezpiecznym czasie?

- Dało się odczuć napięcie, ale największego stracha na-
pędziłem swojej mamie, kiedy spóźniłem się raz na statek 
w Wenezueli. Odpłynął wcześniej niż podawali, gdy wy-
chodziłem na ląd. Na szczęście udało mi się znaleźć inny 
statek, którym szczęśliwie dopłynąłem do kraju.
- Co się Panu podoba w Polsce?

- Mili ludzie, cieplejszy klimat i niskie ceny. 
- Co Panu najbardziej utrudnia życie w naszym mieście?

- Mało osób zna język angielski. Jak byłem w szpitalu, 
to żeby się porozumieć z lekarzami musiałem dzwonić do 
żony. W Norwegii prawie wszyscy znają angielski przy-
najmniej na poziomie podstawowym. Zacząłem się uczyć 
angielskiego w piątej klasie szkoły podstawowej, ale pod-
czas okupacji musiałem się uczyć niemieckiego.
- Co pamięta Pan z wojny?

- Zaczęła się, jak miałem siedem lat. Pamiętam jak mój 
młodszy brat bał się panicznie niemieckich żołnierzy, do-
brze utkwił mi w pamięci obraz nadlatujących niemiec-
kich samolotów. Wojna u nas trwała prawie tak długo jak 
w Polsce – pięć lat. W pobliskim lesie była siedziba par-
tyzantów. Po wojnie byłem zdumiony, jak wielu ich było. 
Zostali wywiezieni z lasu w ponad stu autobusach. 
- Czy w pobliżu Nowego Sącza mieszkają jeszcze inni 
Norwegowie?

- Tak, jeden mieszka w Mystkowie, jest ode mnie młod-
szy, odwiedzamy się, mogę z nim porozmawiać w ojczy-
stym języku. Żeby utrzymać kontakt z krajem przywio-
złem z Norwegii specjalny zestaw satelitarny. Mam teraz 
do oglądania kilkadziesiąt norweskich programów.   
- A gdy doskwiera tęsknota za ojczyzną zawsze się można 
przejść ulicą Obrońców Narwiku... 

Rozmawiał PIOTR GRZEŚKÓW

Cieplejszy klimat i niskie ceny
Z RYSZARDEM CIEŚLĄ, sze-
fem Instytutu Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej 
w Nowym Sączu, ROZ-
MAWIA  Maria Reuter.

Czy współczesna meteorologia posiłku-
je się ludowymi wierzeniami dotyczącymi 
przepowiadania pogody?

- Gdy nie było narzędzi, którymi 
się dziś posługujemy, ludzie musieli 
sobie radzić na inne sposobu. Obser-
wowali więc przyrodę. Patrzyli, jak 
zachowują się ptaki i inne zwierzę-
ta, czy posługiwali się religią. Szyb-
ko nauczyli się, że jeżeli zachód słoń-
ca był czerwony, nadchodził wiatr. 
Sprawdzała się też zimna Zośka, czy 
obserwacja żab, ślimaków i owadów. 
Ale dziś, gdy przeprowadzono obiek-
tywnie badania nad tymi teoriami lu-
dowymi, okazało się, że współcześnie 
sprawdzają się tylko w 50 procentach. 
Z czego to wynika?

- Zaburzyliśmy naszą ingerencją 
w przyrodę te wszystkie zjawiska. 
Dwutlenek węgla, gazy cieplarniane, 
ruch samolotowy, wycinka lasów, 
wulkanizm – to wszystko spowodo-
wało, że te skomplikowane mecha-
nizmy przyrody są dziś zupełnie inne 
niż przed laty i tym trudniej jest nam 
przygotować choć trochę wiarygod-
ną prognozę długoterminową.
A co z góralami? Mówi się, że to oni 
są najlepsi w przewidywaniu pogody. 
Słusznie?

- Sądzę, że nie. Owszem, mówi 
się, że „najstarsi górale nie pamięta-
ją”. Ale kto z nas pamięta, jaka pogoda 
była w grudniu ubiegłego roku? Nie-
wiele osób jest w stanie sobie przy-
pomnieć. Dla przykładu, w tym roku 
w lipcu na Kasprowym spadło kilka-
naście centymetrów śniegu i to była 

wielka sensacja, opisywana w me-
diach jako niespotykane zjawisko. 
Tymczasem osiemnaście lat temu, 
w sierpniu, na Kasprowym śniegu 

było prawie metr. Ale najstarsi górale 
już tego nie pamiętają.
Skąd więc czerpać wiedzę na temat pro-
gnoz pogody na najbliższe dni?

- Jest telewizja, radio, internet. Ale 
ja polecam naszą stronę pogodynka.pl. 
Tam można znaleźć najbardziej wia-
rygodną prognozę na najbliższe dni. 
Ale poważnie traktować można tyl-
ko te na najbliższy czas, bo tylko na 
24 godziny możemy przewidzieć po-
godę z 90-procentowym prawdo-
podobieństwem. A już na pięć dni do 
przodu prawdopodobieństwo wyno-
si tylko 70 procent.

Kiedy możemy spodziewać się, że 
następny dzień będzie pogodny?
– Przede wszystkim, gdy utrzymuje się 
wysokie ciśnienie atmosferyczne, noc 
jest cicha i jasna, a poranek wietrzny. 
Charakterystycznym znakiem jest też 
złota lub różowa zorza oraz pojawiające 
się w nocy mgły i obfita rosa.

Sieć posterunków meteorologicz-
nych powstała w Europie w pierw-
szych dwóch dekadach XX wie-
ku. Mierzono w nich temperaturę, 
ciśnienie, opady i zachmurzenie. 
Dziś wszystkie państwa świata 
zrzeszone są w Światowej Organi-
zacji Meteorologicznej, która po-
zwala na zbieranie, przekazywanie 
i gromadzenie danych oraz wycią-
gania z nich odpowiednich wnio-
sków. To dało możliwość prowa-
dzenie analiz nad niżami i wyżami, 
ale dopiero komputery pozwoliły 
na pełny rozwój meteorologii.

Najstarsi górale nie pamiętają
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Port Elizabeth (Ngqura), 
Południowa Afryka, 25.06.2011 

Na tarasie knajpy Sebastian’s jestem 
jedynym klientem. Spoglądam na 
moje obolałe dłonie. Dzisiaj przez go-
dzinę ściskałem z całej siły podłużny 
kij zanurzony w wodzie na 9 metrach, 
jakby od tego miało zależeć moje ży-
cie. Jest wczesny wieczór i po zacho-
dzie słońca robi się już chłodno. Cie-
szę się, że przezornie zabrałem ze sobą 
cienki sweter. Kelnerka zapala świecz-
ki w lampionach o kształcie piłki noż-
nej – wspomnienie zeszłorocznych 
Mistrzostw Świata – it’s getting cold 
– mówi. No jasne, zima zaczyna się tu-
taj z początkiem czerwca. Kończę jeść 
deser, lokalny przysmak, sernik z do-
datkiem owoców granadilla. Dopijam 

espresso, jeszcze zostały mi dwie kro-
ple monis południowoafrykańskiego 
porto. Do Umkomaas przyjechałem 
o drugiej po południu, zdecydowanie 
za późno na nurkowanie. Nurkowa-
nia zaczynają się wcześnie rano, po-
południu wiatr się zrywa, a wraz znim 
tworzy się nieznośna fala. Umkomaas 
jest niewielkim miasteczkiem leżącym 
na wschodnim wybrzeżu Południo-
wej Afryki. W tanim pensjonacie do-
staję pokój nad sklepem nurkowym. 
Wygląda na to, że jestem jedynym go-
ściem. Budzę się w środku nocy i czy-
tam książkę do trzeciej nad ranem. Nie 
mogę zasnąć, ale wcale nie z powodu 
szumiącego morza za niedomkniętym 
oknem. Po prostu nie mogę doczekać 
się porannego nurkowania. O siód-
mej rano schodzę do sklepu, a tam przygotowania w pełni. Mike, skiper 

mocuje butle z powietrzem na łodzi. 
Zakładam piankę, dobieram płetwy 
i całą resztę. Dostaję kubek gorącej 
kawy i po chwili już wsiadamy na sa-
mochód, który zawozi nas na laun-
ching site. W drodze Bryan, dive ma-
ster, przedstawia plan nurkowania, 
przypomina gesty: ile powietrza masz 
w butli, wszystko OK, wynurzamy się, 
koniec nurkowania i ten najważniej-
szy – zbliża się rekin. Na łodzi zakłada-
my kamizelki ratunkowe. Stopy wkła-
damy w pasy balastowe i kurczowo 
chwytamy się life–liny opasującej łódź 
dookoła. Skiper przyśpiesza i z maksy-
malną prędkością przebijamy się ło-
dzią przez kilkumetrową falę przy-
bojową. Walimy dziobem w grzbiet 
kolejnej fali, ale po chwili już znajdu-
jemy się na otwartym morzu. Bryan 
zaczyna wyrzucać za burte śmierdzą-
ce sardynki. Za naszą rufą tworzy się 
spieniony oleisty kilwater. Po chwi-
li widzę już pierwszą płetwę grzbie-
tową sterczącą z wody niczym znak 
ostrzegawczy. Przełykam ślinę – i co, 
teraz mam wejść do wody? – pytam 
samego siebie. W między czasie Bryan 
z dwójką swoich pomocników przy-
gotowuje dwa specjalne zestawy: je-
den dla nurków, a drugi dla reki-
nów. Ten pierwszy składa się z dwóch 
przynęt. Dolna przynęta to dziura-
wy 50 litrowy baniak ze świeżymi 

sardynkami, zaś druga przynęta to 
bęben z pralki zawierający przegni-
łe sardynki. Zestaw dla nurków to 
taki podwodny ”trzepak”. Drewniana 
belka, na której można siedzieć, bądź 
się jej trzymać i wisieć na niej oglą-
dając z pewnej odległości podwodne 
show. Zamiast słupków są dwie liny 
z bojami na powierzchni i balastem 
na drugim końcu. Przed wejściem 
do wody wysłuchujemy ostatnie in-
strukcje: – Trzymajcie się razem, bę-
dąc w grupie demonstrujecie swoją 
siłę i pewność siebie. Trzymajcie się 
belki i utrzymujcie pływalność w pio-
nie. Dla rekina jesteście czymś dziw-
nym, nie będzie was atakować. Jeśli 
się zbliży nie uciekajcie, bo to i tak nie 
ma sensu. Możecie jedynie obrzucić 
go stekiem wyzwisk. Bańki powie-
trza wypuszczane z automatu (to-
warzyszące przekleństwom) mogą 
go wystraszyć, są dla niego tak samo 
nienaturalne jak wasza pionowa po-
stawa. Od 20–stu lat nurkuję i jesz-
cze mi się nie zdarzył żaden wypa-
dek. Proszę, nie psujcie mi statystyk. 

Na trzy–cztery wskakujemy rów-
nocześnie do wody i schodzimy szyb-
ko do belki. – Plusk! – Schodzę czym 
prędzej przy samej linie („słupku trze-
paka”), przedmuchuję nos wyrównu-
jąc ciśnienie w uszach. 

Chwytam się belki i rozglądam się 
nerwowo dookoła. Kilkanście rekinów 

(blacktip sharks, łac. Carcharhinus 
limbatus) już krąży dookoła górnej 
przynęty. Obracam się i widzę z tyłu 
przemykającego za moimi plecami re-
kina. Inny z kolei płynie wprost na 
mnie, widzę jego małe oczka. Ja pew-
nie robię wielkie oczy. Jednak w od-
ległości metra zawraca i kieruje się 
w stronę przynęty. Co jakiś czas reki-
ny atakują lśniącą przynętę. Podobno 
mają słaby wzrok, ale za to doskonały 
węch. Po chwili, Bryan wskazuje pal-
cem dolną przynętę przyczepioną ja-
kieś 5 metrów pod naszym „trzepa-
kiem”. Ogromny, 4–metrowy rekin 
tygrysi atakuje baniak. Otwiera pasz-
czę, widzę jak jego zęby ześlizgują się 
po obłym kształcie baniaka. Po nieuda-
nym ataku znika w głębinach, aby po 
chwili znowu powrócić. Rekin tygry-
si jest niczym król, któremu towarzy-
szy cały dwór składający się z podna-
wek i drobnych rybek pilotów (pilot 
fish). Po jakimś czasie rozluźniam dło-
nie, już się nieco oswoiłem z obecno-
ścią drapieżników dookoła mnie. Sia-
dam na „trzepaku”, patrzę na zegarek, 
sprawdzam ilość powietrza w butli. Po 
godzinie nurkowania Bryan daje mi 
znak do wypłynięcia na powierzch-
nię. Tego się właśnie obawiałem. Na 
własne oczy widziałem, jak rekiny ata-
kują przynętę właśnie od dołu. Śmigam 
do góry i z ulgą wchodzę na pokład ło-
dzi. Na pożegnanie Bryan rzuca jeszcze 
kilka sardynek i pyta się mnie: Do you 
want to be lucky for the rest of your 
life? Któż by nie chciał. Potwierdzam 
nieco zdezorientowany. So touch the 
shark! I dodaje zniżonym głosem – but 
do not put your hand into the water. 
Stado rekinów kłębi się przy kadłu-
bie naszej łodzi. Co jakiś czas przypły-
wa jeden z nich na tyle blisko, że mogę 
chwycić jego płetwy grzbietowej. Płe-
twa jest dosyć ciepła i ku mojemu zdzi-
wieniu wcale nie jest śliska… 

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

j  ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA EGZAMINY 
WSZYSTKICH KATEGORII.

j  ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA KIEROWCÓW 
– szkolenia okresowe, kwali  kacja wst pna, uzupe niaj ca, 
przyspieszona, ADR, „za punkty karne”.

j  W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA 
dla kierowców, operatorów suwnic, operatorów sprz tu ci kiego,

j  ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY LEKARZY OKULISTÓW. 
Nowoczesna Pracownia Psychologiczna oferuje wykonywanie bada  
zmierzchowych i wra liwo ci na o lepianie. Zapraszamy na badanie 
widzenia stereoskopowego. Profesjonalny sprz t gwarantuje wysoki 
poziom wiadczonych us ug.

Kariera
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R E K L A M A

W Chełmcu blisko centrum 
działkę 57 a - sprzedam. 
Tel. 888 865 179

OGLOSZENIE DROBNE

Przed rekinem nie ma sensu uciekać

Z Jeziora Rożnowskiego na wody oceanów 
Powyższą morską opowieść specjalnie dla Czytelników DTS nadesłał sądecza-

nin Piotr Rasiński. Kolejną mogą Państwo przeczytać na naszej stronie interneto-
wej www.dts24.pl. 

Autor swoją przygodę z żeglarstwem rozpoczął na Jeziorze Rożnowskim. – Na 
obozach żeglarskich pod bacznym okiem („Starego”) Tadeusza Żygłowicza 
– wspomina. Pierwszy rejs morski, po Bałtyku, odbył na „Dunajcu”, jachcie No-
wosądeckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z kpt. Długoszem. – Dalej poszło 
z górki: Szkoła pod Żaglami, studia na gdyńskiej Wyższej Szkole Morskiej, rejs z Osa-
ki do Bremerhaven na „Darze Młodzieży” – opowiada. Później pracował na statkach 
handlowych jako oficer wachtowy, odbył dwa niezapomniane rejsy po Karaibach 
i z Europy do Afryki Zachodniej, podczas których towarzyszyła mu przyszła żona 
Ewa. Ewę poznał w klasie maturalnej w ZSS „Splot”, której oboje są absolwentami. 

Obecnie Piotr Rasiński pracuje na pływającej platformie wiertniczej. – Praca 
sama w sobie nie jest ciężka, wymaga pewnego doświadczenia, umiejętności 
pracy w środowisku wielokulturowym. Wymaga się ode mnie solidności, zna-
jomości poszczególnych systemów, ale przede wszystkim siły spokoju – mówi. 
I umiejętności zachowania zimnej krwi w niebezpiecznych sytuacjach, bo z takimi 
Piotr Rasiński musi się zmierzyć. Morza wciąż nie są wolne od piratów. – Ataki pi-
rackie mają miejsce na wodach Tanzanii. Kiedy tam pływałem, doszło do strasz-
nego incydentu, kiedy piraci somalijscy ostrzelali przez pomyłkę niewielką jed-
nostkę marynarki wojennej – opowiada. 

Niemiłe były także pierwsze dni na innej platformie wiertniczej, w Brazylii, na 
której wybuchł pożar. – Nie znałem wtedy jednostki, ani języka, wszędzie kupa 
dymu, załoga zakładająca kamizelki ratunkowe gotowa do ewakuacji, no siwy 
dym... Pożar szczęśliwie okazał się niegroźny i ugasiliśmy go własnymi siłami –
wspomina Piotr Rasiński.

Był czas kiedy nie pływał. Zrobił sobie aż 5–letnią przerwę, którą poświęcił na 
pracę naukową, uzyskując tytuł doktora geofizyki w Polskiej Akademii Nauk. Obro-
nił pracę dotyczącą tworzenia się opadu deszczu i wpływie aerozoli na klimat.

We wrześniu Piotr Rasiński rozpoczyna pracę w Angolii.  Oprac. (KG)
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Rozmaitości

R E K L A M A

O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

Nowy Sącz  ul.Kolejowa 16 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA

„ Z D R O W I E ‘’ 
33-300 Nowy S cz, 
ul. niadeckich 4
tel. 18 443 81 58, 
fax 18 440 89 58

G A B I N E T Y
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa 
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny, 
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny, 
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieci cy, 
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

P R A C O W N I E
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA 
(leczenie kr gos upa i stawów)
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczy , 
plam, przebarwie , znamion, kurzajek, zmarszczek)
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nad erki, naczynia
ANALITYKA OGÓLNA

Nie trać nigdy cierpliwo-
ści. To jest ostatni klucz, 
który otwiera drzwi.

A.de Saint –Exupery

Mamo, Tato!

Czy można wymagać, 
nie stosując rozkazów?

Dzisiaj o wymaganiach 
z szacunkiem. Zachęcam 
Cię, Drogi Rodzicu, do krót-
kiej refleksji na temat: Co 
jest ważne dla Ciebie w wy-
chowaniu dzieci?

Są wakacje, może chciał-
byś, aby Twoje dziecko po-
święciło trochę czasu na obo-
wiązki domowe. Może jest już 
na tyle duże, że potrafi samo 
posegregować zabawki, wy-
prać misie i laki, czy też po-
trafi ścielić łóżko albo przy-
gotować samodzielnie posiłek 
– śniadanie lub kolację, po-
trafi podlewać kwiaty, pople-
wić grządkę itp. Nasuwa się 
pytanie – jak zachęcić dziec-
ko do wykonywania pew-
nych czynności i jak utrwalić 
pozytywny nawyk wykony-
wania danej czynności. 

Recepta na zachęcanie 
dziecka brzmi:
N  poinformuj dziecko, jak 

bardzo jest ważne dla 

ciebie wykonanie pew-
nych czynności, używa-
jąc komunikatu – zależy 
mi abyś, oczekuję, potrze-
buję, chciałabym;

N  okaż szacunek dla dziec-
ka, stosując odpowied-
nią intonację głosu, mów 
stanowczo, ale zara-
zem łagodnie, na słowa 
dziecka – „Dobrze, ma-
musiu, zrobię to póź-
niej”, reaguj natych-
miast: „Czekam, stoję 
tutaj przy tobie, abyś 
zrobił to teraz...”;

N  pisz humorystyczne li-
ściki i miej dystans do 
siebie. Do dziecka, któ-
re ma porozrzucane za-
bawki po pokoju, możesz 
napisać liścik: „Chcemy 
spać na półkach – twoje 
misie i lalki”;

N  udzialaj informacji na 
temat skutków niewy-
konanej czynności, np. 
„Można się wywrócić, 
kiedy w przejściu leżą 
rozrzucone buty”;

N  dziel się swoimi uczu-
ciami z dzieckiem, np. 
„Złości mnie, gdy widzę 
niepościelone łóżko” czy 
też „Bardzo ucieszyła-
bym się, gdybyś pomógł 
mi w nakryciu do sto-
łu”, itp.

 A więc zamiast mówić:
N  „Ty nigdy nie pamiętasz, 

aby poskładać ubrania 
w swoim pokoju”

powiedz:
N  „Zależy mi, abyś wkła-

dał ubrania do szafy” albo 
napisz liścik: „Chcemy 

spać w szafie. Twoje ubra-
nia. Dziękujemy!”

Zamiast mówić;
N  „Ty zawsze zabierasz moją 

szminkę bez pytania”

powiedz:
N  Chciałabym, abyś pytała 

o pozwolenie, kiedy po-
trzebujesz mojej szminki

N  albo liścik: „Należę do ust 
mojej właścicielki”.

Zamiast:
N  „Musisz codziennie ścielić 

łóżko, to twój obowiązek”

powiedz:
N  „Lubię, kiedy widzę po-

ścielone łóżko”
N  albo liścik: „Marzę o es-

tetyce swojego wyglądu. 
Twoje łóżko”.

Dla rozbudzenia pozy-
tywnej motywacji w dziec-
ku i zachęty do pracowitości 
czy też odpowiedzialności 
konieczna jest więź emocjo-
nala z dzieckiem, bo dzie-
ci są w stanie wiele zrobić 
dla mamy i taty, jeśli czu-
ją się kochane, akcepto-
wane, a przede wszystkim 
szanowane.

Tak więc wymagaj 
z szacunkiem.

Zadanie domowe:
Wypisz trzy wartości, 

które w pierwszej kolej-
ności chcesz wypracować 
w dziecku ( np. uczciwość, 
pracowitośc itp.)

Sporządź plan dnia, co 
będziesz rano, w południe 
czy też wieczór mówić, 
w jaki sposób będziesz re-
agować, aby w dziecku roz-
winęła się dana wartość ( np. 
dla rozwinięcia pracowito-
ści będę zachęcać dziecko do 
codziennej pomocy w przy-
rządzaniu posików, itp).

HALINA CZERWIŃSKA 

LEKCJA 5

Jak można 
nauczyć dzieci 
odpowiedzialności?

WAKACYJNA SZKOŁA 
DLA RODZICÓW Z DTS Z dala od patologii

KONKURS DTS.  Jej pasją jest pływanie. 
Właśnie przymierza się do egzaminu, by zdo-
być stopień młodszego ratownika. Angelika 
Kulig to kolejna kandydatka w konkursie Do-
bra Twarz Sądecczyzny, który organizujemy 
wraz z krakowską agencją Rores Models. 

Angelika od września rozpocznie naukę 
w VI Liceum Ogólnokształcącym w Nowym 
Sączu, ale już dziś myśli o swojej przyszło-
ści, wyborze studiów. Chciałaby studiować 
pedagogikę z terapią uzależnień. Zależy jej 
bowiem na dobru dzieci i młodzieży z tzw. 
trudnych rodzin. Chęć niesienia pomocy 
innym pchnęła ją również do ratownictwa. 
Pokochała pływanie, z powodzeniem star-
tuje w zawodach, a teraz przygotowuje się 
do egzaminu, by zdobyć stopień młodsze-
go ratownika. 

Jej pasją jest także modeling. Śledzi re-
lacje z pokazów mody i marzy, by wy-
stąpić na wybiegu. Wierzy w swój styl 
i oryginalność. 

Piękno otaczającego świata stara się 
uwiecznić na zdjęciach. Jak przyznaje, fo-
tografowanie to jej sposób na relaks. Mia-
ła okazję sporo podróżować. Dwa razy była 
już w USA, skąd przywiozła masę fotogra-
fii i wiele miłych wspomnień ze spotkań 
z Polonią w Chicago. Relaksuje się także 
przy muzyce, a najbardziej lubi blues i jazz. 

Na temat swoich rówieśników z Sądec-
kiego wypowiada się pozytywnie. Uwa-
ża, że są kreatywni i mają optymistyczny 
stosunek do świata i ludzi. Pesymistycznie 
natomiast stwierdza, że nie interesuje się 
polityką, bo młodzi niewiele na tym polu 
mogą zdziałać. 

Zdaniem Angeliki w Nowym Sączu bra-
kuje placów zabaw i miejsc dla młodzieży, 
w których mogliby ciekawie spędzić czas, 
z dala od patologii.  (URO)

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem przebijają się na 
najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i show–biznesu – mówi Zygmunt Fura z kra-
kowskiej agencji RORES MODELS i zachęca do udziału w konkursie. Jeśli więc marzysz o karie-
rze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, wystąpić na scenie i masz przekonanie, że 
to właśnie Ty jesteś Dobrą Twarzą Sądecczyzny, uwierz w siebie i wyślij zgłoszenie na adres e–
mail: rores@bci.pl lub redakcja@dts24.pl. Dołącz 4–6 zdjęć wraz z podstawowymi danymi 
o sobie: wiek, wzrost, nazwa szkoły, uczelni lub wykonywany zawód. Wymagane kryteria: wiek 
15–26 lat, minimum 170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie!

Ulubione: 
potrawa – pierogi ruskie; napój – sok po-
marańczowy; sportowiec – Otylia Jedrzej-
czak; polityk – Janusz Korwin–Mikke; ak-
tor – Robert Pattinson; pisarz (poeta) – Adam 
Mickiewicz; piosenkarz – Grubson; książ-
ka – „Ostatnia piosenka”; film – „Charlie St` 
Cloud”; samochód: audi Q7; kraj – USA; mia-
sto – Chicago; autorytet moralny – mama.
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Wspomnienie

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Antidotum
Sp. z o.o. Nowy S cz, ul. Broniewskiego 3

wiadczy us ugi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach umowy z NFZ
tel. 18 441 55 85 lub 441 56 76

–  11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY, 
INTERNI CI

– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIE
–  PROGRAM PROFILAKTYCZNY

chorób uk adu kr enia

Ponadto wiadczy us ugi 
komercyjne w zakresie:

– LOGOPEDII
– LARYNGOLOGII
– PSYCHOLOGII
– DERMATOLOGII
– DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH 
   porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

PRZYCHODNIA 
jest nowocze nie wyposa ona, 
dogodny dojazd, parking, winda

oferuje mo liwo  fototerapii
skutecznej w leczeniu:

–  USZCZYCY
– ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
– BIELACTWA
– LISZAJU P ASKIEGO
– innych chorób skóry

Zabiegi odbywaj  si  w obszernej 
kabinie wyposa onej 
w lampy UVA i UVB.

Istnieje równie  mo liwo  
PUVA–terapii (fotochemioterapii)

Rejestracja na miejscu 
oraz telefonicznie:
tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ.

Zapraszamy

Poradnia 
dermatologiczna

R E K L A M A

– Przyjechałem tu ostatni raz. Jestem 
w takim wieku, że już tu nie wrócę 
– zapowiada. Ma 84 lata, niebie-
skie, nieśmiało błądzące oczy, siwe 
przerzedzone włosy i drżące dłonie. 
W czasie wojny trafił do Niemiec, 
później zamieszkał w Szczecinie. Mi-
nęło ponad 70 lat, a wspomnienia 
wciąż ciągną go do podlimanowskie-
go Pasierbca, domagając się uporząd-
kowania przeszłości.

***
Kazimierz Kordeczka: – Urodziłem 

się 18 lutego 1927 roku w Pasierb-
cu. Byłem przedmałżeńskim dziec-
kiem mojej mamy Anieli Kordeczki. 
Mieszkaliśmy w Kisielówce u rodzi-
ny Smotrów ze strony siostry mamy. 
Żyliśmy w wielkiej biedzie. Pamię-
tam siebie jako dziecko w koszu-
li, boso, w jednej izbie z krowami. 
Nie znałem moich dziadków, może 
wstydzili się takiej latorośli i wy-
rzucili mamę z domu.

Odkrywa miejsce, gdzie stał dom 
dziadków. Przy polnej drodze zo-
stały resztki piwnicy. Na ich widok 
w oczach stają mu łzy. W księgach 
parafialnych odnajduje datę śmier-
ci dziadka – Wojciecha Kordeczki, ale 
grobu już nie udaje się odszukać. Nie 

znajduje również żadnej wzmianki 
o babce – Agnieszce Kordeczce z domu 
Paradowskiej. Przeszłość okrył mrok.

***
Kazimierz Kordeczka: – Moja mama 

wyszła później za mąż za Walentego 
Malca, który zarabiał przy budowie 
zapory w Rożnowie. Potem rodzice 
zdecydowali się wyjechać za pie-
niędzmi na Łotwę. Mnie zostawili na 
służbie u Szewczyków na Walowej 
Górze. To byli dobrzy ludzie – pra-
cowałem w polu, rąbałem drzewo, 
pasłem krowy, ale traktowali mnie 
niemal jak syna. Jadało się u nich 
z jednej drewnianej misy, zawsze 
się wstydziłem do niej sięgać, do-
brze, że gospodyni dawała mi cza-
sem podpłomyk. Miałem skrzypce 
na jednej desce, drewniane łyżwy 
i buty, które ciągle mi spadały, bo 
kupowano je raz na rok, oczywiście 
większe, żebym nie wyrósł. Chodzi-
łem do trzyklasowej szkoły. Podob-
no miałem talent do rysunków, ale 
kogo było stać na dalszą naukę. By-
łem bardzo nieśmiały, bardzo tęsk-
niłem za rodzicami. Kiedyś takiego 
zapłakanego zobaczył mnie sąsiad 
Gawron. Zaczął mi pożyczać książ-
ki, to było takie moje przetrwanie.

W Pasierbcu co chwilę przystaje. 
Przypomina sobie, że tu była droga, 
tu kaplica, tam, gdzie stoi studnia, 
mieli boisko szkolne. Zewsząd wra-
cają wspomnienia. Budzą wzrusze-
nie. Czas wydaje się cofać.

***
Po wybuchu wojny został skiero-

wany na roboty do Niemiec, do Da-
chow. Te wydarzenia głęboko tkwią 
w jego pamięci. Ze szczegółami opo-
wiada o przegapieniu stacji i 7 dniach 
w więzieniu; o oficerze SS, który 
poczęstował go pomidorami; bau-
erze, którego syn zginął na froncie 
wschodnim; wykopywaniu bura-
ków cukrowych zimą, na mrozie, bez 
rękawic; ziemniaczanych plackach 
smażonych na blasze; pożydowskiej 
odzieży kupowanej w Lipsku; po-
wrocie do Polski z biało–czerwony-
mi chorągiewkami na wozie; porząd-
kowaniu drogi z trupów i padliny; 
wódce i innych trofeach zostawia-
nych Rosjanom…

Po wojnie razem z rodzicami za-
trzymał się w Derczewku – wsi pod 
Pyrzycami. Tam dostali gospodar-
stwo. Nikt nie myślał o powrocie do 
Pasierbca, gdzie czekał kawałeczek 
ziemi i chata kryta słomą. Potem 

poszedł do wojska, a następnie osiadł 
w Szczecinie i został celnikiem. Oże-
nił się z poznaną w Derczewku He-
leną, na świat przyszły dzieci, ży-
cie płynęło swoim rytmem, od czasu 
do czasu zakłócanym wielką historią 
– jak choćby wtedy, gdy po wybuchu 
stanu wojennego rzucił legitymację 
partyjną i wstąpił do Solidarności. 
Gdy przeszedł na emeryturę, zaczął 
tęsknić do krainy z lat dzieciństwa. 
Po raz pierwszy do Pasierbca zawi-
tał w 1981 roku, wrócił ponownie 
w 2010 roku. I teraz… już ostatni raz.

***
Kazimierz Kordeczka: – Nie miałem 

odwagi pytać mamę o mojego ojca. 
Kiedyś od ojczyma usłyszałem, że 
nazywał się on Śmiałek i że pocho-
dził z Laskowej. Ale czy na pewno?

Szuka w Laskowej, ale nie znajdu-
je żadnych Śmiałków. Ktoś mu pod-
powiada, że tacy żyli w Ujanowicach. 
Dociera do żony potomka człowie-
ka o tym nazwisku, ale ta niewie-
le może mu powiedzieć. Poszukuje 
grobowca na cmentarzu. Co chwi-
lę wydaje mu się, że w oddali widzi 
mogiłę z nazwiskiem, ale gdy pod-
chodzi, obraz rozpływa się jak fa-
tamorgana. Ktoś mówi, że rodzina 

Śmiałków wyemigrowała do Fran-
cji. Ale i ten trop się urywa. Pozosta-
je niepewność. Luka w przeszłości, 
której nie udaje się zapełnić.

***
Leszek Kołakowski: „Wydaje się 

nam, że przeszłość jest naszą wła-
snością. Otóż przeciwnie – to my je-
steśmy jej własnością, ponieważ nie 
jesteśmy w stanie dokonać w niej 
zmian, ona natomiast wypełnia ca-
łość naszego istnienia”.

JOLANTA BUGAJSKA

Przeszłość zatopiona w cieniu
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Gracjan Skurnóg urodził się w 2003 r. 
W drugim tygodniu swojego ży-
cia przeszedł wylew krwi do mózgu. 
Dziecko na szczęście udało się ura-
tować, niestety chłopak jest głęboko 
upośledzony. Ma padaczkę, nie poru-
sza się, nie mówi… Właściwie to re-
aguje tylko na głos bliskich mu osób. 
Sytuacja dziecka i rodziny jest bar-
dzo ciężka, ale nie poddają się. Wal-
czą każdego dnia.

Grażyna i Jacek Skurnógowie mają 
trzech synów: chorego Gracjana, 20–
letniego Adriana, który przez 13 lat 
był leczony na serce, oraz Damiana. 
Ten piętnastolatek ukończył właśnie 
gimnazjum i jest całkowicie zdrowy.

Był cały żółty
Na początku ciąży z Gracjanem 

wszystko było dobrze. Potem na-
gle okazało się, że dziecko urodzi 
się wcześniej. Gracjan ważył je-
dynie 1,7 kg , ale był zdrowy. Jako 
wcześniak został zabrany do inku-
batora, gdzie podawano mu tlen dla 
usprawnienia oddychania. Po pięciu 
dniach mama pojechała do domu. 
Przyjeżdżała do swego dziecka, 
zostawiała mu też pokarm. Nie-
długo przeniesiono go już do nor-
malnego łóżeczka. W 17. dobie ży-
cia niemowlaka rodzina otrzymała 
niepokojący telefon ze szpitala i na-
tychmiast pojawiła się u swego syn-
ka. Miał wylew krwi do mózgu. 

– Kiedy przyjechałam do szpita-
la, kolo Gracjanka leżało mnóstwo 
lekarstw i kręciło się wielu leka-
rzy. Mój synek był cały żółty i le-
żał w takim dużym inkubatorze. 
Widziałam go tylko zza szyby. To, 
co wtedy czułam, jest nie do opisa-
nia – ze łzami w oczach wspomina 
matka dziecka.

Następnego dnia dotarł do No-
wego Sącza lekarz z Prokocimia 
i dziecko zostało zabrane do Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięce-
go w Krakowie. Stan chłopczyka był 
bardzo ciężki. Po tomografii głowy 
oraz szeregu badań rodzice usłysze-
li, że przez główkę ich syna płynie 
rzeka krwi. Na inne diagnozy było 
zbyt wcześnie. Rodzina stopniowo 
dowiadywała się, co będzie się dzia-
ło z ich dzieckiem. Do domu wró-
cił po czterech miesiącach. W wie-
ku 2,5 lat ważył niewiele ponad 3 
kg, dzisiaj tylko 18 kg. 

Bez szans na normalne życie
Gracjan po przebytym krwa-

wieniu dokomorowym nabawił się 

wodogłowia, padaczki, czterokoń-
czynowego porażenia. Konieczna 
była też zastawka w głowie oraz 
rurka w brzuchu, która odprowa-
dza wodę z głowy do otrzewnej. Nie 
porusza się samodzielnie. Nie po-
trafi kontrolować utrzymania gło-
wy. Nie mówi, na jedno oko nie wi-
dzi, na drugie tylko trochę. Za to 
słyszy dobrze. Kiedy słyszy bliskich, 
jest wyraźnie pobudzony. Chło-
piec przez jakiś czas nie chorował. 
Potem, podczas napadów padacz-
kowych, zaczęły się także proble-
my z zapaleniem płuc, które ciągle 
wraca. Męczące są też duszności. 

–Karmiłam syna taką małą bu-
telką. W jednym momencie tak 
strasznie nim szarpnęło, że ta bu-
telka prawie wpadła mu do gar-
dła. Oczywiście wytłumaczo-
no mi wcześniej, że może się 
zacząć padaczka, ale ja zupeł-
nie nie wiedziałam, co się wtedy 
działo. Bardzo się wystraszyłam 
– kontynuuje.

Wprowadzono całą masę le-
karstw i witamin podawanych co 
pół godziny. Powoli chłopak się 
do nich przyzwyczaił, ale nie było 
łatwo. Początkowo powodowały 
u niego senność. Do kaszki podawa-
ne są dwa lekarstwa na padaczkę, 
każde z nich musi wziąć trzy razy 
dziennie. Tylko zupę jada bez do-
datkowych medykamentów. Cza-
sem dostanie nawet ciastko. A gdy 
mama nie da, to Gracjan czuje, że 
czegoś mu brakuje i wymusza łakoć 

wzrokiem. Oczywiście wszystko, 
co jada, jest dokładnie zmikso-
wane bądź zmiażdżone. Herbatę 
mama podaje mu na łyżeczce. Te-
raz już nawet namiastkę naleśnika 
jest w stanie zjeść. Lecz wcześniej 
wszystko cokolwiek tknął powo-
dowało wymioty. 

Opieka nad chorym chłopcem 
to bardzo ciężka praca, jednak pani 
Grażynie pomaga cała rodzina. Naj-
starszy syn często sam proponuje, 
że zajmie się bratem, co jest dużym 
odciążeniem dla matki. Pomaga 
też mąż i drugi syn w miarę swo-
ich możliwości. Gracjana dwa razy 
w tygodniu odwiedza nauczycielka. 

Lepszy stan zdrowia dzięki 
rehabilitacji

Ośmiolatkowi bardzo pomogła 
rehabilitacja, która rozpoczęła się 
już podczas pobytu w Krakowie. 
Aby jego malutkie ciało nie zwijało 
się w kłębuszek, miał niemal wszę-
dzie powtykane pieluszki. W Pro-
kocimiu matka chłopca nauczyła 
się samodzielnego rehabilitowania 

dziecka. Próbowano go pionizować 
od 6. roku życia, ale dziecko wciąż 
nie potrafi utrzymać główki. 

W domu jest cały sprzęt rehabi-
litacyjny, m.in. wanna z hydroma-
sażem, ufundowana przez Jerzego 
Owsiaka, specjalne piłki, masażer 
czy łóżko rehabilitacyjne. 

– Gdyby nie rehabilitacja, to nie 
wiem, czy by normalnie jadł, Gra-
cjan leżałby teraz pewnie jak kło-
da. Bardzo dużo mu pomogły ćwi-
czenia – dodaje

Chłopak jeździ także dwa razy do 
roku na turnusy rehabilitacyjne do 
Jadownik Mokrych. 

Wydawnictwo owiane tajemnicą
Pewnego dnia ktoś zapukał do 

drzwi domu rodziny Skurnógów. 
Obca osoba zaproponowała bro-
szurkę dotyczącą jakiegoś chore-
go dziecka w zamian za kilka zło-
tych. Matka Gracjan pomyślała, że 
i jej synowi można pomóc w taki 
sposób. Napisała więc prośbę o po-
moc do szefa firmy i otrzymała po-
zytywną odpowiedź. Usłyszała, że 
drukowanie ulotek informacyj-
nych jest dla niej bezpłatne. Przy 
podpisaniu umowy z wydawnic-
twem otrzymała 500 zł i potem po 
trzech tygodniach znów 500 zł. 
Czasem jest to suma 200 zł, czasem 
300 rocznie. W zeszłym roku jedna 
osoba z Krakowa wpłaciła 500 zł, 
w tym roku była to kwota 100 zł. 
Cały czas mowa o pieniądzach, któ-
re zostały wpłacane na konto Gra-
cjana podane w broszurce. 

– Miałam kiedyś dziwną sy-
tuację. Zadzwoniła do mnie pani 
z Muszyny i bardzo chciała pomóc. 
Zaproponowała, że kupi dla moje-
go czteroletniego syna pampersy, 
a ja byłam zaskoczona. Przecież 
mój syn ma już osiem lat! Kiedy jej 
to powiedziałam, rzuciła słuchaw-
ką – kontynuuje pani Grażyna. 

Od autorki:
Chciałam się skontaktować 

z szefem owego wydawnictwa, żeby 
zapytać, jak wygląda sprawa z tymi 

broszurkami. Bo przecież do Gra-
cjana z Tabaszowej dotarłam dzięki 
jednej z nich. Jednak numery tele-
fonów, które udało mi się zdobyć, 
nie odpowiadają. Pan, który sprze-
dał mi kartkę z informacjami doty-
czącymi choroby Gracjana zręcznie 
unikał odpowiedzi na moje kilka-
krotnie postawione pytanie, które 
brzmiało: Jaką mam pewność, że te 
7 złotych, które płacę za ulotkę, tra-
fi do tego dziecka? Zatem pewności 
nie ma żadnej. Reasumując, ulotka 
nie kłamie. Gracjan Skurnóg jest 
głęboko upośledzonym chłopcem 
i podany numer konta jest praw-
dziwy. Jest to osobiste konto dziec-
ka. Jednak nie ma on już czterech 
lat, jak wydawnictwo podaje, lecz 
osiem. Są zatem powody, żeby są-
dzić, że bezinteresowna pomoc ze 
strony tego wydawnictwa pozosta-
wia wiele do życzenia.

Prośba rodziny o pomoc
Zwracamy się z prośbą o pomoc 

dla naszego bardzo chorego dziec-
ka. Gracjan jest po wylewie krwi 
do mózgu, ma zastawkę w główce 
i rureczkę w brzuszku. Nigdy sam 
nie ruszył rączką ani nóżką. W cią-
gu doby przyjmuje 12 bardzo drogich 
lekarstw. Jeździ do lekarzy specjali-
stów w Krakowie i Warszawie. Jest 
nam bardzo ciężko utrzymać Gra-
cjana, ponieważ lekarstwa są bar-
dzo drogie, ale walczymy i będziemy 
walczyć nadal. Jeśli ktoś z Państwa 
zechce się przyłączyć z pomocą, o co 
bardzo prosimy – podajemy adres: 
Fundacja „Zdążyć z Pomocą”, War-
szawa ul. Łomiańska 5 (www.dzie-
ciom.pl), nr konta 41 12 40 10 37 1111 
0010 1321 9362 z dopiskiem dla Gra-
cjana Skurnóga nr 2135

Wszystkie przekazane środki 
przeznaczone zostaną na zakup le-
karstw, środków opatrunkowych, 
turnusów rehabilitacyjnych, pam-
persów i dojazdów do klinki. 

Za wszelką pomoc serdecz-
nie dziękujemy. Grażyna i Jacek 
Skurnógowie.

( LENA )

Prawdziwa historia

Zg oszenia tel. 667 667 911

W Nowym S czu - przy drodze wylotowej

zdecydowanie kupi  dzia k
o pow. min. 0,5 ha z dobrym dojazdem (tir)
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Życie ośmiolatka z Tabaszowej po wylewie krwi do mózgu
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ROZMOWA z trojaczkami, 
ANETĄ, EWELINĄ I IWONĄ 
ŻELAZKO, studentkami 
Wyższej Szkoły Biznesu 
– NLU w Nowym Sączu

– Siostry Żelazko? [zagaduję na koryta-
rzu WSB – NLU, gdzie się umówiłyśmy].

Ewelina: – Tak. Choć strasznie nie 
lubimy, gdy traktuje się nas jako 
jedno. Ja jestem Ewelina, to Ane-
ta i Iwona.
– Chyba musicie manifestować swo-
ją odrębność, bo trudno komuś, kto 
pierwszy raz spotyka się z wami trze-
ma, nie traktować was jako trzy 
w jednym?

Iwona: – Gdy byłyśmy małe, to 
nawet nam to nie przeszkadzało. 
Każdy się zachwycał nami, bo by-
łyśmy prawie identyczne i tak samo 
ubrane. Później jednak buntowały-
śmy się, gdy ktoś patrzył na nas tak 
jak mówisz: trzy w jednym.

Ewelina: – W szkole chciałyśmy, 
aby w końcu któryś z nauczycie-
li przy sprawdzaniu obecności wy-
czytał nas każdą z imienia i na-
zwiska. A tymczasem nie dość, że 
zawsze byłyśmy na końcu listy, to 
jeszcze traktowano nas hurtowo: 
siostry Żelazko. Obecne.
– A rodzice, też bywa, że was tak trak-
tują, czy do każdej mają indywidual-
ne podejście?

Iwona: – Rodzice dostrzegają, że 
chcemy czuć się jako trzy różne 
osoby. Zresztą, gdy ktoś nas bli-
żej pozna, też dostrzega, że z cha-
rakteru i nawet wyglądu jeste-
śmy inne. Aneta lepiej dogaduje się 
z mamą, bo mają podobne usposo-
bienie. Ewelina to córeczka tatu-
sia. Ja, powiedzmy, stoję pośrodku. 
Aneta: – Co nie znaczy, że rodzice 
którąś z nas bardziej faworyzują. 

Ewelina: – Żebyśmy poczuły się 
indywidualnie, nie celebrują na-
szych urodzin, ale obowiązko-
wo organizują każdej z nas osobno 
imieniny. I to jest fajne. 25 czerwca 

skończyłyśmy 23 lata, zrobiłyśmy 
wspólną imprezę, ale to najwyż-
szy czas, by każda z nas poszuka-
ła swojej drogi. 
– Wykorzystujecie fakt, że jesteście 
podobne do siebie?

Aneta: – Nigdy nie podawałyśmy 
się jedna za drugą. W szkole wszyst-
kie trzy dobrze się uczyłyśmy. Nie 
było tak, że któraś była lepsza z ma-
tematyki czy polskiego, więc nie 
musiałyśmy się wymieniać.

Ewelina: – Ale zawsze nauczy-
ciele, odpytując jedną z nas, nigdy 
już nie zapytali pozostałych. Wy-
chodzili z założenia, że na pewno 
też umiemy.

Iwona: – W sumie to zawsze by-
łyśmy przygotowane. Wystar-
czyło jednak, że jedna zrobiła 

dobre wrażenie i szło na konto nas 
wszystkich.
– Mimo że chcecie się rozdzielić, to 
jednak wciąż gdzieś razem jesteście. 
Ta sama szkoła średnia, teraz ta sama 
uczelnia…

Aneta: – Wszystkie trzy intere-
sowałyśmy się geografią, wszystkie 
lubiłyśmy też język niemiecki, więc 
dlatego wybrałyśmy tę samą klasę 
w I LO im. Jana Długosza.

Ewelina: – Ale już studia inne. 
Przynajmniej ja. Studiuję politolo-
gię, a siostry zarządzanie.

Iwona: – Ewelina zawsze bardziej 
niż my chciała podkreślać swój in-
dywidualizm. Mnie osobiście nie 
przeszkadza, że studiuję z siostrą. 
Zresztą my z Anetą zawsze się do-
gadywałyśmy. Mamy spokojniejsze 

charaktery. Poza tym rozumiemy 
się półsłówkami i współczuję oso-
bom, które z nami mają pracować 
w grupach.

Ewelina: – To prawda. Ja jestem 
bardziej zbuntowana. Kiedy tra-
fiłyśmy razem na studia podyplo-
mowe, wolałam przy zadaniach 
grupowych, jak nas przydziela-
no do różnych zespołów. Lubię być 
liderem.

Aneta: – Jeśli się kłócimy, to 
z Eweliną, jakoś rzadko ze sobą 
wzajemnie.

Ewelina: – Dwa na jednego. Może 
to się bierze stąd, że ja pojawi-
łam się przypadkiem [śmieje się]. 
Mama była przekonana, że urodzi 
bliźniaczki. Tak wskazywało nawet 
badanie USG. A tu jeszcze jedna. 

Byłyśmy zaskoczeniem nie tylko 
dla całego otoczenia, ale i samych 
rodziców.

Iwona: – Ale nie jest tak, że 
wszystko robimy razem. Mamy in-
nych znajomych, inne zaintereso-
wania. Rzadko chodzimy wszyst-
kie trzy na te same imprezy.
– Przychodzi mi na myśl tytuł drama-
tu Czechowa „Trzy siostry”. One po-
dobnie jak wy mieszkały na prowincji. 
Czy podobnie jak one marzycie o życiu 
w Moskwie, czytaj w wielkim mieście?

Ewelina: – Zdecydowanie tak, to 
nasze marzenie. Wyrwać się z Go-
stwicy i zakosztować życia może 
w Krakowie, Warszawie czy gdzieś 
za granicą.

Iwona: – Dlatego też wybrały-
śmy studia w WSB, by później ła-
twiej było nam ze znalezieniem 
pracy w jakiś ciekawych firmach, 
korporacjach. Mamy świadomość, 
że rynek pracy w Nowym Sączu 
nie jest mocny i na pewno będzie-
my musiały wyjechać gdzieś dalej. 
Fajnie byłoby, gdybyśmy zamiesz-
kały w jednym mieście, ale praco-
wały w różnych miejscach.

Aneta: – Choć pewnie, gdy za-
kosztujemy tego życia, zatęsknimy 
za Gostwicą. Ale póki co chcemy się 
stąd wyrwać.

Ewelina: – Tu wszyscy nas znają. 
Nasi znajomi, gdy nie wiedzą, jak do 
nas dojechać, wystarczy, że zapy-
tają przechodnia i zaraz słyszą od-
powiedź: A! To te trojaczki. Trzeba 
jechać w górę i…
– Nie myślicie, żeby jednak coś stwo-
rzyć razem?

Ewelina: – Śmiejemy się, że gdy 
nam nie wyjdzie, założymy wspól-
ną firmę. Siostry finansistki i ja 
piarowiec. 
– Spotkałyście się z innymi trojaczkami 
w swoim życiu?

Iwona: – Nie, choć podobno na na-
szej uczelni studiują jeszcze jedne tro-
jaczki – dla odmiany sami chłopcy.

Ewelina: – Widziałyście ich? Bo ja 
nie. Więc może to plotka. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Ludzie

FIATA 
seicento van 

kupię 
607 03 79 25
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Opinie

Od 
razu uczciwie 
wyjaśniam, że 
trochę efek-
ciarski ty-
tuł felietonu 

to zabieg czysto marketingowy, a rze-
czona pani Rychter wcale niemoralna 
nie była, choć kontrowersyjna pewnie 
tak. Ale o niej za chwilę. Zawsze intrygo-
wali mnie ludzie nietuzinkowi, najczę-
ściej nieprzystający formatem moralnym 
i obyczajowym do społeczności, w której 
żyli. A że rodziło to czasem dramatyczne 
konflikty? Tym lepiej dla historii, choć 
dla samych zainteresowanych nieko-
niecznie. Nie ma nic gorszego i bardziej 
pospolitego jak ludzie skrojeni według 
tego samego wzoru. Nuda szanowni Pań-
stwo. Więc kiedy przeczytałem histo-
rię o zabarwieniu sensacyjno–erotycz-
nym z artystką–malarką w roli głównej, 
ucieszyłem się niepomiernie, bo odkry-
łem jeszcze jedną arcybarwną postać 
wpisaną w życie naszego regionu. Jej syl-
wetkę przedstawia Izabela Gass w ostat-
nim numerze „Rocznika Sądeckiego”. 
XXXIX tom tego zacnego wydawnic-
twa właśnie się ukazał, a ja – choć zapra-
szał mnie sam profesor Kiryk – niestety 
nie mogłem uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu. Żałuję, ale tylko trochę, bo w tym 
czasie zajęty byłem (współ)nagrywaniem 
w Krakowie nowej płyty. Nie macie Pań-
stwo pojęcia, jaka to rozkosz mordować 
się w studiu z własną słabością, zmęcze-
niem i stresem. Wszystko to idzie w nie-
pamięć, jeśli efekt tej mordęgi jest satys-
fakcjonujący, dający poczucie, że coś się 
udało, że twórczy power nie poszedł na 
marne. Myślę, że bohaterka niniejsze-
go felietonu, spalając się w akcie tworze-
nia, musiała przeżywać podobne dozna-
nia. Kim była? Była malarką, która przed 
stu laty nieźle zamieszała w małomia-
steczkowym środowisku Starego Sącza. 
Szukając pomysłu na życie, uciekając od 
męża lekkoducha, założyła szkołę pla-
styczną, do której uczęszczała okoliczna, 
uzdolniona młodzież. Początkowo mia-
ła wsparcie i w radnych miasta, i w ro-
dzicach, i co najważniejsze, w miejsco-
wym proboszczu. Wszystko szło dobrze 
aż do momentu, kiedy się nie okaza-
ło, że artystka uczy dziatwę na żywym 
modelu, ściślej – na gołym modelu. Ależ 

się zrobiła afera. Dość wspomnieć, że 
o skandalu i purytańskim Sączu Starym 
pisała prasa wszystkich trzech zaborów, 
a Jama Michalikowa w Krakowie – stając 
w obronie malarki – urządziła efektowny 
happening, którego smacznym akcen-
tem był taki oto fragment kupletu: Co to 
za artystka, co nie uznaje figowego list-
ka? Dalej opowiadał nie będę, żeby nie 
odbierać smaku niespodzianki, a poza 
tym artykuł w Roczniku jest tak świet-
nie napisany, że pozostaje mi jedynie po-
lecić interesującą lekturę. Przypadek 
Bronisławy Rychter Janowskiej sprowo-
kował we mnie przy okazji taką oto re-
fleksję, że świat bez barwnych, choćby 
i kontrowersyjnych postaci, byłby mdły, 
nijaki. To oni budują osobliwą mitolo-
gię konkretnych miejsc. Ale istotna uwa-
ga: barwną postacią wcale nie jest świet-

ny lekarz, przemądry nauczyciel czy 
pyskaty prawnik. Ten przymiotnik nale-
ży się jedynie tym, co wnoszą do życia coś 
ożywczego, prowokują twórczy ferment: 
artystyczny, obyczajowy, towarzyski, ina-
czej mówiąc, potrafią środowisko zain-
trygować, czasem sprokurować niechcący 
jakiś skandalik. Zastanawiam się, dlacze-
go nikt do tej pory nie stworzył leksyko-
nu takich postaci. Oczywiście na skalę lo-
kalną. Nieszczególnie się wysilając, można 
by od ręki rzucić parę ciekawych nazwisk. 
Nie trzeba by było nawet sięgać w głębo-
ką historię, choć ta akurat roi się od tzw. 
pozytywnie zakręconych. I na koniec: nie 
chciałbym, żeby pozostało wrażenie, że je-
dynym artykułem trzydziestego dziewią-
tego tomu „Rocznika”, wartym prawdzi-
wej uwagi jest ten autorstwa Izabeli Gass, 
ja po prostu kocham ludzi kolorowych, 
a taką niewątpliwie była wyemancypowa-
na artystka ze Starego Sącza.

No 
i nad-
szedł 
ten naj-
gorszy 
dla pi-
szących 

czas. Przynajmniej dla tych, którzy 
mają jakieś ambicje mówienia o spra-
wach ważnych, niosących za sobą 
konsekwencje, wartych chwili zasta-
nowienia. Dla nich intensywność let-
niej kanikuły jest odwrotnie propor-
cjonalna do intensywności zawodowej, 
gdyż od lat już szczyt sezonu urlopo-
wo–wakacyjnego coraz bardziej niesie 
za sobą ograniczenie jakości i ilości in-
formacji istotnych. Siłą rzeczy narzuca 
konieczność zajmowania się sprawa-
mi błahymi, duperelami czy przy-
słowiowymi ogórkami. Albo szuka-
nia rozwiązań alternatywnych, o czym 
poniżej.

A zapełnić łamy czymś trzeba, 
a i wierszówkę wyrobić się musi. Do-
datkowo, sytuacja na rynku mediów 
lokalnych do bezstresowych nie nale-
ży. Tu powstanie tytuł konkurencyj-
ny, tam ktoś kogoś wykupi. Czytelnik, 
czy widz coraz więcej wymaga, coraz 
mniej chętnie za to płacąc. Tym bar-
dziej, że informacja stała się towarem, 
jak każdy inny, a rynek medialny pęka 
w szwach. Prasa płatna próbuje prze-
konać, że ciągle jest lepsza, niż ta dar-
mowa. Telewizje tradycyjne odpierają 
atak tych internetowych. A sama glo-
balna sieć wciska się w nasze życie co-
raz mocniej i coraz bardziej natural-
nie. Ale i tutaj oferta oraz możliwości 
stają się tak bogate, że przestajemy je 
ogarniać. 

Walka o odbiorcę, o naszą uwa-
gę, czas oraz pieniądze trwa. W związ-
ku zaś z tym, że nasze lokalne media 
nie do końca jeszcze wskoczyły w buty 
„brukowców”, znanych też uczenie 
tabloidami, stąd konieczność szuka-
nia jakichkolwiek tematów, mogących 
uchodzić za poważne. Zgodnie ze sta-
rym powiedzeniem „jak się nie ma, co 
się lubi…” musimy się, jako adresa-
ci informacji, zadowolić tymi njusa-
mi, które mają udawać, że są poważne 
i dotyczą rzeczywistych problemów. 
Przykłady? Proszę bardzo. 

Poprzednie wakacje przynosiły nam 
częste powodzie. Teraz, szczęśliwie, 
kataklizmy nas omijają, ale ma to me-
dialnie złe konsekwencje. Dostajemy 
bowiem różne namiastki. Zamiast więc 
wody rzeczywistej, mamy wody lanie. 
Stąd dramatyczne relacje z zalanych 
piwnic domów, czy rzekomo podmy-
wany Most Heleński (chociaż już chyba 
wszystkich mierzi jakakolwiek infor-
macja z tym obiektem w roli głównej). 
Niewątpliwym hitem działu informa-
cji złych i sytuacji wymagających na-
piętnowania jest jednak kanalizacja 
deszczowa w okolicach sądeckiej ulicy 
Królowej Jadwigi. Większość lokalnych 
mediów ekscytuje się raz za razem 
opisem nowo wykonanej za grubą kasę 
instalacji, która nie jest w stanie przy-
jąć natychmiast wystarczającej ilości 
wody. Zupełnie, jakby ściana deszczu 
spadająca w ilościach wystarczają-
cych do zapełnienia średniego jeziorka 
w ciągu 5 minut mogła być przerobio-
na przez jakąkolwiek rurę. 

Znalazł się też dyżurny temat na 
wypadek nie–deszczowej pogody. 
Trwający aktualnie, po wielu latach 
starań, remont lądowiska helikopte-
rów przy sądeckim szpitalu stał się dla 

niektórych okazją do szukania zagro-
żenia w bezpieczeństwie lotów. Stano-
wią je podobno nowe maszty oświetle-
niowe na pobliskim stadionie Sandecji. 
Zupełnie, jakby helikopter wymagał 
kilometrowej ścieżki podejścia, a Kra-
ków (najczęstszy cel lotów) znajdował 
się na południe od Sącza. 

Te przykładowe wakacyjne ogór-
ki pokazują, jak trudnym bywa zawód 
dziennikarza. A nadmiar możliwości, 
w postaci czasu antenowego czy szpal-
ty gazetowej, bywa dopustem bożym. 
I zapewne ten felieton też o tym może 
świadczyć. 

Wakacyjny
dramat

Nieprzyzwoita 
pani Rychter

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Barwną postacią wcale 
nie jest świetny lekarz, 
przemądry nauczyciel 
czy pyskaty prawnik. Ten 
przymiotnik należy się 
jedynie tym, co wnoszą 
do życia coś ożywczego, 
potrafią środowisko 
zaintrygować, czasem 
sprokurować niechcący 
jakiś skandalik

Czytelnik, czy widz coraz 
więcej wymaga, coraz mniej 
chętnie za to płacąc. 
Tym bardziej, że informacja 
stała się towarem, jak każdy 
inny, a rynek medialny pęka 
w szwach. Prasa płatna 
próbuje przekonać, że ciągle 
jest lepsza, niż ta darmowa.
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D 
okładnie trzy lata temu, 
w wakacje 2008 roku, 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej z dumą ogło-
siło, że problem wycho-
wania fizycznego w na-

szych szkołach został wreszcie rozwiązany. 
Kluczem do sukcesu miała być nowa pod-
stawa programowa nauczania tego przed-
miotu, która zakładała, że wuef zosta-
nie podzielony na część zasadniczą, dla 
wszystkich obowiązkową (czyli robie-
nie przysiadów, pompek i tym podobnych 
ćwiczeń) oraz część fakultatywną. W skład 
tej drugiej mogły wejść wszelkiego typu 
zajęcia sportowe, a także działania rekre-
acyjno–zdrowotne, taneczne oraz tury-
styczne. Niestety. Zamiast uwierzyć resor-
towi edukacji na słowo, że teraz już będzie 
przepięknie, Najwyższa Izba Kontroli po-
stanowiła sprawdzić ostatnio, jak się spra-
wy mają, i odkryła, że mają się dopraw-
dy nędznie, a posunięcie MEN–u niczego, 
poza papierowym zapisem nie zmieniło. 
Okazało się, że aż 75 procent polskich szkół 
nie umie zapewnić uczniom bezpieczeń-
stwa podczas lekcji wychowania fizycznego. 
Głównie dlatego, że albo nie posiadają sal 
gimnastycznych i sprzętu, albo nawet i po-
siadają, ale malutkie, a grupy ćwiczących 
dzieci są zbyt liczne. Wyszło też przy okazji 
na jaw, że wielu wuefistów nie potrafi w ra-
zie potrzeby udzielić pierwszej pomocy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, po-
drażnione przez raport NIK–u, posta-
nowiło wrócić do problemu i uzdrowić 
go definitywnie. Kiedy więc zobaczy-
łem w gazetach nagłówki w stylu „Rewo-
lucyjny pomysł resortu pani Hall”, zaczą-
łem sobie wyobrażać Bóg wie co. Najpierw, 
że wpuszczą uczniów na stadiony Euro 
2012, żeby tam ćwiczyli. Potem sobie przy-
pomniałem, że stadionów jeszcze nie ma, 
więc co by tam mieli ćwiczyć? Podawanie 
cegieł na czas? Rzut łopatą lekarską? Toż by 
znowu jacyś obrońcy praw dziecka zapro-
testowali, że to wyzysk nieletnich i budo-
wę jeszcze bardziej opóźnili! Pozwoliłem 
więc sobie na wysnucie śmiałej koncepcji, 
że może w ogóle wycofaliśmy się z orga-
nizacji Mistrzostw Europy i pozostałe fun-
dusze przeznaczyliśmy po prostu na stwo-
rzenie sal gimnastycznych tam, gdzie ich 
brak… O, rozrzutności mojej wyobraźni! 
Istnieją przecież rozwiązania szybkie, łatwe 

oraz tanie. I po takie właśnie sięgnęli wło-
darze naszego szkolnictwa. Cóż to za roz-
wiązanie? Polega ono na wprowadzeniu 
nowego rozporządzenia, które do podsta-
wy programowej dodaje dosłownie jedno 
zdanie: że mianowicie od września moż-
na uczyć wychowania fizycznego również 
w wersji „klasowo–lekcyjnej”. Oznacza to 
w przekładzie z polskiego na nasze, że wuef 
może od tej pory wyglądać jota w jotę jak 
wszystkie inne zajęcia. Przychodzą dzie-
ciaki do sali, rozwalają się w ławkach, wyj-
mują zeszyty, a nauczyciel rozrysowuje im 
na tablicy jak wygląda prawidłowy przy-
siad lub, tłumaczy na przykładzie rysun-
ków poglądowych, na czym polega dwu-
takt. Jakieś problemy lokalowe? Jakieś 
problemy z bezpieczeństwem? Załatwio-
ne. A że przez to prawdziwego ruchu jak-
by mniej? Oj tam, oj tam. Wprowadzi się 
powiększoną listę podręczników obowiąz-
kowych i jak szczyle sobie podźwigają co-
dziennie do szkoły i ze szkoły po tych kil-
kanaście kilogramów, to ruchu będą mieli 
aż za dość. Genialne, nieprawdaż?

Zainspirowany tym sposobem działania, 
pomyślałem o naszym mieście i zjawisku, 
które niektórzy uważają za problem. Cho-
dzi oczywiście o „elki”, które gęsto i do-
stojnie przemieszczają się ulicami Nowego 
Sącza. Mnie tam one nie wadzą. Po pierw-
sze dlatego, że dopiero co sam skończyłem 
kurs nauki jazdy (mniejsza o to, czemu go 
robiłem dopiero teraz, to temat na osob-
ny felieton). Po drugie, ponieważ uważam 
„elki” za rodzaj ekonomicznego błogosła-
wieństwa dla naszego królewskiego grodu. 
Kto mądry, ten pewnie już wie, o co mi 
chodzi albo po krótkim pomyślunku sam 
na to wpadnie. Skoro jednak wciąż jesz-
cze mamy na jezdniach tylu kierowców, 
których sam widok „elki”, choćby z dale-
ka, doprowadza do szewskiej pasji, czemu 
by nie ulżyć im, kursantom, instruktorom, 
a nawet egzaminatorom z Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego? Jak? Zaczerp-
nąć z doświadczenia MEN–u. Zwrócić się 
do stosownej władzy centralnej o zrobie-
nie z Sącza specjalnego Obszaru Klaso-
wo–Lekcyjnego dla Nauki Jazdy. I po kło-
pocie. Wszyscy by się uczyli jeździć po 
ośrodkach, w klimatyzowanych salach, 
na wygodnych fotelikach, cała grupa na-
raz, każdy by udawał, że ma kierownicę 
w dłoniach, że przerzuca biegi. I egzamin 
też taki sam. Ewentualnie jeszcze by trze-
ba było obowiązkowo pokazać parę ma-
newrów: resorówka do ręki i pokazujesz 
jak się robi „kopertę” na stoliku, przy ka-
wie. Jaka oszczędność nerwów, czasu, pa-
liwa! I niech nikt nie wyskakuje z absur-
dalnym zarzutem, że po takim zrobieniu 
prawa jazdy by się namnożyło wypadków. 
Dziś przecież też prawie wszystkie koli-
zje powodują ludzie, którzy egzamin zdali. 
Zgadza się? No, to o co chodzi?

Dzień, w którym 
powstrzymaliśmy 
„elki”

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

W ostatnich tygodniach 
znów zrobiło się gło-
śno wokół pomni-
ka Armii Czerwonej 

w Nowym Sączu. Wraz z Klubem Ga-
zety Polskiej w Nowym Sączu byłem 
organizatorem manifestacji, doma-
gającej się wykonania uchwały Rady 
Miasta Nowego Sącza z 1992 r. o usu-
nięciu wspomnianego pomnika. Dzi-
siaj, z perspektywy kilku tygodni, 
można pokusić się o ocenę efektów 
naszych działań.

Moje stanowisko co do obecno-
ści pomnika nie uległo zmianie. Nadal 
uważam, że Aleje Wolności nie są od-
powiednim miejscem na chwalenie ru-
skiego oręża. Żyjemy jednak w okre-
ślonej sytuacji społeczno–politycznej 
i nasze działania muszą uwzględniać 
różne aspekty, widziane nie z perspek-
tywy Krakowa czy Warszawy, lecz No-
wego Sącza. Ale po kolei. 

Mimo iż manifestacja była szeroko 
rozreklamowana, odzew sądeczan był 
bardzo znikomy. I to zarówno zwo-
lenników, jak i (bardziej niż znikomy) 
przeciwników pomnika. Co do prze-
ciwników – czytając fora internetowe 
odnosi się wrażenie, iż są oni w zde-
cydowanej większości. Oczywiście 
o wiele łatwiej wylewa się jad niena-
wiści, obraża organizatorów, siedząc 
przed ekranem komputera i chroniąc 
się pod anonimowym nickiem, niż 
np. zorganizować manifestację. Gdyby 
wielu z nich kończyło normalne szko-
ły, a nie wieczorowe SB–ckie kursy, 
wiedzieliby, iż atakowanie personalnie 
osób, to ostatnia deska ratunku w dys-
kusji. I jeśli nie ma się argumentów rze-
czowych – używa się argumentów „ad 
personam”. Zachowując się tak przy-
znali racje naszym działaniom. 

Jeden z moich znajomych stwier-
dził, iż manifestacja była nieudana. 
Według mnie jest wprost przeciw-
nie – była nadzwyczaj udana. Sąde-
czanie po prostu stwierdzili, że po-
mnik Chwały Armii Czerwonej ich 
nie interesuje. Dlaczego? Od pewne-
go czasu staram się zrozumieć posta-
wę obojętności sądeczan wobec po-
mnika i przychodzą mi tu na myśl 
różne przyczyny.

Po pierwsze – ogromny szacunek 
Polaków dla zmarłych. Jest to wpisa-
ne w naszą kulturę. I bardzo dobrze 
że tak jest. Dlatego też pomysł prze-
niesienia szczątków żołnierzy budzi 
u wielu z nas naturalny opór.

Po drugie – zakorzeniony w wie-
lu z nas szacunek dla wojska – nie tyl-
ko dla polskiego, ale dla wojska w ogó-
le. Spotykamy się tutaj z argumentami 
– „musieli iść na wojnę”. W pewnym 
stopniu zgodzę się z tym stwierdze-
niem – sam, przemawiając pod pomni-
kiem, poprosiłem o modlitwę także 
za pochowanych tam czerwonoarmi-
stów. W moim przekonaniu to były 

także ofiary wojny. Zauważmy, jak to 
jest z szacunkiem do munduru. Np. 
dzisiaj już wiemy, że w pacyfikowaniu 
Poznańskiego Czerwca, czy w grudniu 
1970 na Wybrzeżu , brały udział jed-
nostki LWP. Nie zaszkodziło to jednak 
w romantycznym micie wojska, któ-
re nigdy nie zawiodło narodu.

Kolejna rzecz, to w moim przekona-
niu zmęczenie wielu Polaków dzisiejszą 
sytuacją społeczno–polityczną. Działa-
nia rządu Platformy Obywatelskiej do-
prowadziły do tego, iż znajdujemy się 
w miejscu trochę podobnym do lat 80. 
Wymuszona gonitwa za pracą, często 
praca na kilka etatów by związać ko-
niec z końcem, powodują ogólną nie-
chęć do działań społecznych. 

I wreszcie rzecz według mnie naj-
ważniejsza – brak edukacji. Musimy 
uderzyć się tutaj w piersi sami. Wiem, 
że najłatwiej jest zrzuci to na szkołę 
– że nie uczy historii, na ministra, że 
tej historii jest w szkole za mało. Ale to 
tylko część prawdy. Pozostają jeszcze 
nasze rodziny. Gdzie młodzi ludzie, 
którzy nie zaznali „dobrodziejstw” 
komuny i dominacji Sowietów, mają 
się o tym dowiedzie, jak nie w domu? 
Tego zdecydowanie zabrakło. I tutaj 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Co zatem zrobić? Z jednej stro-
ny nie możemy pozwolić, aby taki 
stan rzeczy trwał w nieskończoność, 
z drugiej nie można dopuścić do tego, 
aby ten konflikt przesłaniał inne waż-
ne rzeczy. Nie może tak być, że bar-
dzo duże osiągnięcia Pana Prezyden-
ta Ryszarda Nowaka są przesłaniane 
prze ten konflikt. Nie może tak być, 
aby niewątpliwe zasługi dla Sądec-
czyzny Pana Posła Arkadiusza Mu-
larczyka były umniejszane i pomija-
ne przez sprawę pomnika. Nie można 
rozgrywać pomnikiem domniema-
nego konfliktu w łonie sądeckiego 
PiS–u, strasząc obrzydliwymi dono-
sami do Warszawy.

Co zatem proponuję? Odłóżmy 
sprawę pomnika na pół roku. Czeka-
ła 19 lat, poczeka i te kilka miesięcy. 
Mamy teraz wakacje, potem wybo-
ry – nie jest to odpowiedni temat na 
najbliższe miesiące. A co potem? Pro-
ponuje spotkanie – może być to pod 
auspicjami naszego Klubu – wszyst-
kich zainteresowanych. Spotkanie 
bez żadnych warunków wstępnych. 
Zaprosimy Pana Prezydenta, naszych 
sądeckich parlamentarzystów, histo-
ryków, radnych. Porozmawiajmy. Nie 
jest właściwym, aby o naszych spra-
wach rozmawiać poprzez ogólnopol-
skie telewizje czy portale internetowe. 
Rozmawiajmy ze sobą i nie działajmy 
w emocjach. To jest moja propozycja 
i moje zaproszenie. Przecież każdego 
z nas imię „Wierni Sądeczanie”.

JACEK SKOCZEŃ
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej 

w Nowym Sączu

Z LISTÓW DO REDAKCJI

Co dalej z pomnikiem?
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Karnet nie tylko kulturalny

Rekomendacje

21 LIPCA

r NOWY SĄCZ, X godz.10, Sala Ka-
meralna MOK, projekcja filmu pt. 
”Harry Potter i insygnia śmierci” 
cz.1, w ramach akcji „Bezpieczne 
wakacje 2011”; 
r RYTRO, X godz. 19, Karcz-
ma Nad Potokiem, czwartko-
we biesiady z występami kapeli 
regionalnych;

22 LIPCA

r NOWY SĄCZ, X godz.12, Gale-
ria BWA SOKÓŁ, „W rytmie sztuki” 
wakacyjne spotkania turystyczno 
– kulturoznawcze pt. „Kapuśnia-
czek”– projektowanie przedmio-
tu chroniącego przed deszczem; 
X godz. 15, Galeria BWA SO-
KÓŁ, „Space – place” – wakacyj-
ne warsztaty architektoniczne dla 
młodzieży pt. „Łatwiejsze ulice”; 
X godz.19, Kawiarnia ETC, ul. Ro-
manowskiego; pokaz biżuterii mo-
dowej Kate & Kate pt. ”Arystokra-
cja w stylu etno”;

23 LIPCA

r NOWY SĄCZ, X godz.11, plac 
pod sądeckim zamkiem, za-
jęcia „Joga w parku”, X godz. 
15.30, galeria BWA Sokół, cy-
kliczne warsztaty artystyczne 
– zajęcia dla dzieci malarstwo 
i rysunek; 

X RYTRO, X godz. 20, Hotel Per-
ła Południa, wieczór taneczny pt. 
„Taneczny zawrót głowy” z udzia-
łem zespołu Royal Band; 

24 LIPCA

r NOWY SĄCZ, X godz. 15.00, Ga-
leria BWA SOKÓŁ, „Po nitce do 
kolorowego kłębka ... Sztuki” 
– niedzielny cykl edukacyjny dla 
dzieci;

26 LIPCA 

r NOWY SĄCZ, X godz. 18.30, Sala 
Kameralna MOK, Klub Miłośni-
ków Muzyki Progresywnej – kon-
cert na dużym ekranie – DEPE-
CHE MODE „101” – Live At The 
Pasadena Rose Bowl – June 18th 
1988r. – 53`; 

r RYTRO, X godz.22, Hotel Per-
ła Południa, Nocne Kino Letnie 
w hotelowym patio; 

27 LIPCA

r NOWY SĄCZ, X godz. 12, gale-
ria MOK, otwarcie wystawy prac 
uczestników warsztatów pla-
stycznych w ramach akcji „Bez-
pieczne Wakacje 2011”; 

REPERTUAR KIN 

22 LIPCA – 28 LIPCA 2011

KINO SOKÓŁ
HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIER-
CI: część II – premiera 3D, USA/
Wielka Brytania; fantasy/przygo-
dowy, 22 – 28 lipca g. 11:00, 13:30, 
16:00, 18:40 (dubbing), 22 – 28 lipca, 
g. 21:10 (napisy); BEAT THE WORLD. 
TANIEC TO MOC!, Kanada dramat/
komedia/obyczajowy,22 – 28 lipca g. 
16:30; PIERWSZY RAZ – premiera, 
Dania/USA, komedia romantyczna, 
22 – 28 lipca g. 17:30, 19:15; HAN-
NA, Niemcy/USA/Wielka Brytania, 
przygodowy/thriller, 22 – 28 lipca g. 
18:15, 20:15

8. WAKACYJNE PODRÓŻE 
FILMOWE (22 – 28 LIPCA)

OBYWATEL KANE, USA 1941, 
dramat, 22 – 24 lipca g. 15:30; 

POCIĄGI POD SPECJALNYM NAD-
ZOREM, Czechosłowacja 1966, 89’, 
dramat, komedia, wojenny, 22 
– 24 lipca g. 18:00; BONNIE I CLY-
DE, USA 1967, dramat/gangsterski, 
2 – 24 lipca g. 20:30; HAIR, USA/
RFN 1979, music al, 25 – 26 lipca g. 
15:30, 27 – 28 lipca g. 18:00; ZA-
BIRSKIE POINT, USA 1970, dramat, 
25 – 26 lipca g. 18:00, 27 – 28 lipca, 
g. 20:30; TOKIJSKA OPOWIEŚĆ, 
Japonia 1953, dramat, 25 – 26 lipca 
g. 20:30; CASABLANCA, USA 1942, 
kryminał/melodramat, 27 – 28 lip-
ca g. 15:30

KINO KROKUS
X–MEN. PIERWSZA KLASA, USA 
2011, akcja/ science–fiction, 22 
– 28 lipca, g. 16:30, 19:00, MARA-
TON TAŃCA, Polska 2011,dramat/
komedia/obyczajowy, 22 – 28 lip-
ca, g. 21:15

WARTO ZOBACZYĆ 

BEAT THE WORLD. TANIEC TO MOC! 
Trzy między narodowe ekipy ta-
neczne stają w szranki w odbywa-
jącym się w Detroit prestiżowym 
turnieju „Beat the World”. 
Przygotowania ruszają pełną parą, 
każda grupa musi przystąpić do 
zawodów z unikalnymi układami 
tanecznymi, by udowodnić i so-
bie i innym, że zasługuje na mi-
strzowski tytuł.

XIX Międzynarodowy 
Festiwal Dziecięcych 
Zespołów 
Regionalnych 
ŚWIĘTO DZIECI GÓR, 
Nowy Sącz, 24–31 
Lipca 2011

P R  O G  R  A  M
24 Lipca (niedziela), godz.19, ko-
rowód zespołów z ul. Nadbrzeżnej 
do Rynku; godz. 20, Rynek, Kon-
cert Inauguracyjny; godz. 22 po-
kaz sztucznych ogni; 
25 Lipca (poniedziałek), Dzień 
Rosyjsko–Lachowski; godz. 11, 
Rynek, prezentacja zespołów; 
godz. 19, hala widowiskowo–
sportowa, ul. Nadbrzeżna, kon-
cert zespołów: YALGA – Rosja, Ja-
kucja, DOLINA SŁOMKI – Stronie
26 lipca (wtorek), Dzień Cze-
sko–Podhalański; godz. 11, Ry-
nek, prezentacja zespołów; godz. 
19, hala widowiskowo–sportowa, 
ul. Nadbrzeżna, koncert zespo-
łów: OKŘEŠÁNEK – Czechy, MALI 
BYSTRZANIE – Nowe Bystre; 
27 lipca (środa), Dzień Czarno-
górsko–Babiogórski; godz. 11, Ry-
nek, prezentacja zespołów; godz. 
19, hala widowiskowo–sportowa, 
ul. Nadbrzeżna, koncert zespo-
łów: CRVENA STIJENA – Czarno-
góra, ZBYRCOCEK – Juszczyn
28 lipca (czwartek), Dzień In-
donezyjsko–Pogórzański; godz. 
11, Rynek, prezentacja zespo-
łów; godz. 19, hala widowisko-
wo–sportowa, ul. Nadbrzeżna, 
koncert zespołów: SMP ISLAM JA-
KARTA TUGASKU PULOMAS – In-
donezja, KORCZYŃSKA BRAĆ 
– Korczyna
29 lipca (piątek), Dzień Austriac-
ko–Orawski; godz. 11, Rynek, 
prezentacja zespołów; godz. 19, 
hala widowiskowo–sportowa, ul. 
Nadbrzeżna, koncert zespołów: 
KINDERVOLKSTANZ UND SCHUH-
PLATTLERGRUPPE FÜRNITZ – Au-
stria, ORAWIANIE – Lipnica Wielka
30 lipca (sobota), Dzień Wene-
zuelsko-Żywiecki; godz. 19, hala 
widowiskowo-sportowa, ul. Nad-
brzeżna, koncert zespołów: FUN-
DACION DANZAS TEMERI – We-
nezuela, KLIMCZOK – Szczyrk, 
gościnnie: MEI LING HOLISTIC 
ACADEMY – Tajwan
31 lipca (niedziela), godz.11.30, 
Rynek, pożegnanie miasta; godz. 
19, hala sportowo-widowiskowa, 
Koncert Finałowy;
Estrady plenerowe poza Nowym 
Sączem: 25-3o lipca, godz. 
19.00 Krynica Zdrój Estrada na 
Deptaku 29 lipca, godz. 19.00 
Bardejov (Słowacja) Estrada 
w Rynku 30 lipca, godz. 19.00 
Łącko Amfiteatr na Jeżowej 30 
lipca, godz. 19.00 Muszyna Am-
fiteatr Zapopradzie

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie do kina na film: 
„Beat the World. Taniec to 
moc!”. Aby zdobyć bilet, należy 
pojawić się w naszej redakcji 
i poprawnie odpowiedzieć 
na pytanie: Kto jest twórcą 
muzyki do filmu Beat the 
World. Taniec to moc?

DNI

PIW
NICZN

EJ

2011

SPONSORZY

ORGANIZATOR: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Piwnicznej-Zdroju

BS Piwniczna

23 LIPCA /SOBOTA/ - Rynek
10.00 uroczyste rozpoczęcie  DNI PIWNICZNEJ 
10.30 występ zespołu dziecięcego  „Małe Piwnicoki”
11.00 pokaz tańca breakdance w wykonaniu młodzieży 

z grupy BEATS  BUSTERS
11.30 występ zespołu WIOLINKI
12.00 występ młodzieżowego zespołu SCHADERIAN 

z Piwnicznej-Zdroju
13.00 występ kapeli  PIROGI ŁOMNICAŃSKIE z Łomnicy-Zdroju
13.15  występ KAPELI PODWÓRKOWEJ z Łomnicy-Zdroju
13.30  występ grupy młodzieżowej BĄBELSI  z Piwnicznej-

Zdroju 
14.00 występ młodzieżowego zespołu regionalnego ŁAZANY 

z Biskupic
14.30 koncert  Szkolnej Orkiestry Dętej z Gimnazjum 

w Piwnicznej-Zdroju
15.00 program dla dzieci – Rupert i Rico 
18.00 występ regionalnej kapeli „Błankowiany”
19.00 Gwiazda wieczoru –  muzyka  country w wykonaniu 

zespołu 

24 LIPCA /NIEDZIELA/
8.15 zawody wędkarskie o PUCHAR  KS. PROBOSZCZA  Parafii  

Piwniczna-Zdrój/zbiórka n/Popradem obok stacji PKP/
12.00  wręczenie pucharu, rozdanie nagród, ognisko nad 

Popradem

RYNEK 
13.00 koncert Orkiestry Dętej „PODHALE” z Piwnicznej-Zdroju 
13.40 występ młodzieżowego zespołu BOŻA JAZDA 

z Piwnicznej-Zdroju
14.00 występ kwintetu muzycznego C4

15.00 występ grupy tanecznej z Lipan /Słowacja/
16.00 koncert Orkiestry  Dętej  z Gorlic wzbogacony tańcem 

czirliderek
17.00 koncert Orkiestry Mandolinowej „ECHO”  

z Piwnicznej-Zdroju 
18.00 Gwiazda wieczoru 

20.00 występ Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” 
z Piwnicznej-Zdroju

21.00 zabawa taneczna z grupą KAMERTON

22 LIPCA /PIĄTEK/ - PIJALNIA ARTYSTYCZNA
19.30 – POSIADY PIWNICZAŃSKIE – Nowożytne lokacje w Dolinie Popradu na tle dziejów Miasta Piwnicznej (Kokuszka, 
Łomnica) - dr Przemysław Stanko (Uniwersytet Papieski im. J.P.II w Krakowie)

24 lipca – STADON KS „OGNIWO”
15.00 – MECZ KAWALEROWIE-ŻONACI

27 lipca – Sala MGOK
19.30 – otwarcie wystawy fotograficznej 

„Moja Piwniczna”
• kuchnia regionalna • prezentacja stowarzyszeń  
• stoiska z rękodziełem artystycznym • wystawa fotograficzna  
• stoisko  promocyjne • wesołe miasteczko  
• mała gastronomia

PATRONAT HONOROWY

MAREK SOWA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

JAN GOLONKA
STAROSTA NOWOSĄDECKI

Ponadto:

GANG MARCELA

wiazda wieczoru 

wystysttttęp RRRRegionalnego Zespołu Dolina Popradu”
kabaret Marcina Dańca

21.00 YAN ZBIEGIEL - piosenki francuskie „PARYŻU KOCHAM CIE...”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

Pod rządami artystów 
Starym Sączem zawładnęli artyści – uczestnicy VI Międzynarodowe-
go Pleneru Malar-
skiego – Sympozjum 
Kultur Lokalnych. 
Przyjechali mistrzo-
wie pędzla z Ja-
ponii, Chin, Fran-
cji, Włoch, Hiszpanii, 
Białorusi oraz Pol-
ski, by tworzyć, czer-
piąc inspiracje z kra-
jobrazów i kultury 
Sądecczyzny.

Tematem tego-
rocznej edycji Festi-
walu jest: „Malowa-
ne światłem”. Efekt 
pracy artystów bę-
dzie można obejrzeć 
na wystawie w Ga-
lerii „Pod Piątką”. 
Na jej wernisaż or-
ganizatorzy – Fun-
dacja Rozwoju Ziem 
Górskich ze Starego 
Sącza – zapraszają 28 lipca (czwartek), o godz. 19. Plenerowi to-
warzyszą także wykłady otwarte, które prowadzą: krytyk i popu-
laryzator sztuki Władysław Serwatowski oraz dziennikarz i foto-
grafik – Czesław Czapliński (dziś, 21 lipca, godz. 19, Galeria „Pod 
Piątką”). W sobotę odbędzie się happening francuskiego arty-
sty Fabien Harel. Pierwsza część rozpocznie się o godz. 10, kolej-
ne odsłony nastąpią o 19. i 20.30. 

Plakat: Marian Nowiński
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DANZAS TEMERI (WENEZUELA)

Fundacja Danzas Temeri (w języku Indian 
Temeri jest pierwotną nazwą rzeki Rio Por-
tuguesa) działa w mieście Guanare, w sta-
nie Portuguesa, który jest jednym z 23 sta-
nów Wenezueli.

Zespół został założony w 1982 r., a jego 
zadaniem jest nauczanie tańca, jak rów-
nież promowanie wiedzy o tańcu.

Repertuar zespołu obejmuje tańce 
najbardziej reprezentatywne dla różnych 
stanów Wenezueli. W skład kapeli wcho-
dzi 8 muzyków grających na następują-
cych instrumentach: bandola, cuatro, 
quinto and sexto (typowe wenezuelskie 
instrumenty strunowe); tambor golpe-
ro, tambor de parranda, mumbac, mina 
(rodzaje bębnów), marakasy; campa-
na, guira metálica i charrasca (metalo-
we instrumenty perkusyjne); marimbola.

Ana Dolores Orozco de Gó-
mez jest kierownikiem zespołu, 

Eliezer Alvarado jest kierownikiem 
muzycznym, a Tatiana Patricia Gómez 

Orozco i Luisa Teresa Gomez pełnią 
rolę choreografów.

KINDERVOLKSTANZ 

– UND SCHUHPLATTLERGRUPPE 

FÜRNITZ (AUSTRIA)

Zespół Kindervolkstanz – und Schuh-
plattlergruppe Fürnitz został założony 
w 1995 r. Najważniejszym jego zadaniem 
było zapewnienie dzieciom możliwości cie-
kawego i wartościowego spędzenia czasu 
wolnego, z dala od mediów elektronicznych, 
a także wspieranie poczucia wspólnoty 
i ducha koleżeństwa w grupie – wychodze-
nia od koncentrowania się na „ja” do kon-
centrowania się na „my”. Przekazywanie 
wartości kulturalnych idzie w parze z prze-
kazywaniem i kultywowaniem typowych 
karynckich zwyczajów. Oprócz tańców ka-
rynckich, dzieci uczą się także tańców 
z innych krajów związkowych oraz nie-
mieckojęzycznego regionu alpejskiego. Naj-
ciekawszym i najbardziej popularnym tań-
cem jest Schuhplattler, którego pierwotną 

formą był żywiołowy taniec zalotny, który 
wielu literatów i badaczy próbowało nie-
gdyś porównać do tokowania cietrzewia. 

Autorami byli prości ludzie – chłopi, my-
śliwi, drwale.

Kierownikiem grupy jest Beatrix Mischkot.

CRVENA STIJENA (CZARNOGÓRA)

Kultura Czarnogóry leżącej pomiędzy Wschodem i Zachodem jest zlepkiem elemen-
tów iliryjskich, hellenistycznych, rzymskich, katolickich, prawosławnych i islamskich. 
Terytorium Czarnogóry zostało zasiedlone 180 tys. lat temu. Stowarzyszenie kultural-
no–artystyczne CRVENA STIJENA zostało założone w 2006 roku w stolicy Czarnogóry 
– Podgoricy. Nazwa zespołu wzięła się od nazwy jaskini Crvena stijena [czerwona skała], 
znajdującej się w jednym ze wzgórz otaczających miasto i zwanym Velje brdo. Na Festi-
walu CRVENA STIJENA zaprezentuje następujące tańce: sumadija (z północy kraju), vrsu-
ta (ze wzgórz okalających wybrzeże), bokeljske igre (tańce z regionu Boka – nadmorskiej 
części Czarnogóry), povardarje (z północnowschodniej części kraju), vranjanska svita 
(z południowej części Serbii, graniczącej z północną częścią Czarnogóry), pirinska ma-
kedonija (z Macedonii Pirińskiej), banat (z Banatu, północnej części Serbii – taniec wy-
konywany przez Czarnogórców mieszkających na terenach przygranicznych). Kierow-
nikiem zespołu jest Drasko Savkovic.

OKŘEŠÁNEK (CZECHY)

Třebíč jest przytulnym i pełnym zie-
leni miasteczkiem na Morawach, hi-
storycznej krainie stanowiącej część 
Republiki Czeskiej. Zespół OKŘEŠÁNEK 
został założony w 2002 r. W jego skład 
wchodzi 47 osób, w tym siedmiooso-
bowa kapela grająca na skrzypcach, 
klarnecie, kontrabasie i vozembouchu. 
Repertuar obejmuje ludowe piosenki 
i tańce, rymowanki dziecięce i zwycza-
je ludowe. Ukazuje dawne życie dziecka 
w grach i zabawach, gdy nie było jesz-
cze nowoczesnych zabawek, mediów 
ani rozrywek elektronicznych. 

Kierownikiem zespołu i choreogra-
fem jest Ilona Mikešová.

SMP ISLAM TUGASKU (INDONEZJA)

Indonezja to kraj–archipelag złożony 
z 17 508 wysp rozciągających się wzdłuż 
równika w Azji Południowo–Wschodniej. 
Terytorium Indonezji zamieszkują ludy 
przybyłe w czasie różnych migracji, czego 
wynikiem jest wielka różnorodność kultur, 
grup etnicznych i języków. Stąd też trady-
cyjna kultura indonezyjska i folklor są wie-
lowymiarowe i synkretyczne. 

Zespół SMP ISLAM TUGASKU pocho-
dzi z dzielnicy Pulomas w mieście Dża-
karta Wschodnia. Faktycznie Dżakarta nie 
jest oficjalnie miastem, lecz prowincją ze 
statusem stolicy i liczy ok. 10 milionów 
mieszkańców.

Muzyka indonezyjska jest oryginalna 
i urzekająca; wymaga specjalnego zesta-
wu instrumentów gamelan, dzięki którym 
uzyskuje się niepowtarzalny styl muzycz-
ny. Widownia festiwalowa będzie miała 

okazję zobaczyć cały szereg metalofo-
nów, ksylofonów, bębnów, gongów i fle-
tów bambusowych.

Kierownikiem zespołu jest Andris Adhi-
tra, kierownikiem muzycznym Jufri, a cho-
reografem Yachinta Gisella Alisya.

YALGA (ROSJA)

Republika Sacha, zwana również Jakucją, jest częścią Federacji Rosyjskiej. Zajmu-
je większość terytorium północnowschodniej Azji i jest największą pod względem po-
wierzchni subnarodową jednostką podziału terytorialnego. Jakucja jest zamieszkała głów-
nie przez etnicznych Jakutów, którzy są ludem tureckim, a ich liczba sięga ok. 440 tys. 
Zespół YALGA przyjechał z wsi Ojmiakon, która liczy 521 mieszkańców. Ma szansę zostać 
ogłoszonym północnym biegunem zimna, ponieważ najniższa odnotowana tam tem-
peratura to –69,2ºC. 

Na Festiwalu YALGA zaprezentuje wiązankę tańców: lot północny (taniec narodo-
wy), khedzhe (kompzycja ludowa), etiudy północy (taniec narodowy) oraz taniec sza-
manów. W skład kapeli wchodzą muzycy grający na instrumentach takich jak khomus, 
buben, domra, sayukh.

Kierownikiem zespołu jest Sivtseva Lyubov, a kierownikiem muzycznym Natalia 
Karelova.



1521 lipca 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

KLIMCZOK

Zespół KLIMCZOK pochodzi ze 
Szczyrku, miejscowości turystycz-
no–rekreacyjnej w Beskidzie Ślą-
skim. Powstał w 1985 r przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Poprzez pieczo-
łowite kultywowanie tradycji przod-
ków przez ponad 25 lat wychowało 
się w nim wiele dziewcząt i chłop-
ców, w sercach których zakorzeni-
ły się głęboko ludowy śpiew, taniec 
oraz obrzędy. Dzięki temu młodzi 
ludzie z wielkim szacunkiem dla po-
koleń górali szczyrkowskich prezen-
tują rodzimy folklor w swoim środo-
wisku, w kraju i za granicą. Pracując 
w trzech grupach wiekowych zespół 
wypracował repertuar, na który skła-
dają się tańce górali żywieckich, ślą-
skich, górali Skalnego Podhala, a tak-
że tańce takie jak polonez, krakowiak, 

mazur i kujawiak. W okresie Bożego 
Narodzenia zespół prezentuje kolędy 
i pastorałki, a także okolicznościową 

poezję. Kierownikiem zespołu jest 
Małgorzata Hołdys, a kierownikiem 
muzycznym Mieczysław Stec.

KORCZYŃSKA BRAĆ
Wieś Korczyna leży w gminie Biecz w powiecie gorlickim. Pod względem etnograficz-

nym jest to region Pogórzan. Zespół folklorystyczno–teatralny KORCZYŃSKA BRAĆ został 
założony przy zespole szkolno–przedszkolnym w Korczynie w 1988 r. Od samego po-
czątku działał aktywnie w różnych obszarach kultury i sztuki oraz uczestniczył w licz-
nych wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych. Na Festiwalu zespół zaprezentuje pro-
gram „Na świętych Piotra i Pawła”.

Kierownikiem zespołu jest Beata Bochnia.MALI BYSTRZANIE

Zespół pochodzi z Nowego Bystrego. 
Jest to mała miejscowość leżąca u pod-
nóża północnego stoku Gubałówki. Nowe 
Bystre jest nazywane „zagłębiem oscyp-
ka”, ponieważ to tu rozwija się produkcja 
różnorakich odmian oscypków, czyli przy-
smaku, którym delektują się turyści przy-
jeżdżający w góry.

Dziecięcy zespół MALI BYSTRZANIE po-
wstał w 1988 r., równolegle przy tworzą-
cym się wówczas Związku Podhalan. Do 
zespołu należy ok. 50 dzieci. Zespół aktyw-
nie uczestniczy w imprezach wiejskich oraz 
uroczystościach gminnych, przeglądach 
zespołów regionalnych, recytatorów, ga-
wędziarzy i grup śpiewaczych w Poroninie, 
Czarnym Dunajcu, Bukowinie Tatrzańskiej, 
Ratułowie, a także w festynach ludowych 
takich jak Poroniańskie Lato, Majówka Ta-
trzańska, Witowiańska Watra, Dożynki na 
Kaszubach, Cepeliadzie.

Kierownikami zespołu są Józef Sta-
szel – aktualnie urzędujący prezes 
Oddziału Związku Podhalan w No-
wem Bystrem oraz nauczycielka Anna 

Zubek. Dzieci ćwiczą podstawy tań-
ca góralskiego i śpiewu pod kierun-
kiem państwa Czesławy i Stanisława 
Sobczyków.

ZESPÓŁ „ORAWIANIE” 

IM. HERÓDKA

Lipnica Wielka to gmina malowniczo 
rozciągająca się u podnóża Babiej Góry. 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Orawianie” 
im. Heródka działa od 1974 r. przy Szko-
le Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej. Do 
zespołu należy ok. 35 dzieci, co stanowi 
prawie 1/3 szkoły. Założycielem zespołu 
był rodowity Orawianin dr Emil Kowalczyk. 

Na Święcie Dzieci Gór zespół przedsta-
wi program „Pastyrskie Świynto Na Polanie” 
związany ze świętem pasterzy w dniu św. Jana, 
kiedy to dzieci jeden raz w roku zapomina-
ły o trudach związanych z wypasaniem krów 
i oddawały się wspólnej zabawie i tańcom. 

Kierownikiem zespołu jest Janina Kar-
koszka, a instruktorem i choreografem Eu-
geniusz Karkoszka.

CHINY/TAJWAN MEI LING HOLISTIC 

ACADEMY  Neihu District

Dziecięcy zespół muzyczny działają-
cy pod patronatem Tajwańsko–Czeskie-
go Instytutu Kultury i Sztuki w Pradze. 
W programie zespołu gra na tradycyjnych 
instrumentach przeplatana jest krótkimi 
programami artystycznymi, na które skła-
dają się tradycyjne tajwańskie pieśni i tań-
ce, jak np. taniec tygrysa i smoka. 

SŁOWACJA RASLAVIČAN Raslavice

Grupa powstała w 1931 roku w miejsco-
wości Raslavice położonej w południowej 
części Beskidu Niskiego. Zespół jest jed-
nym z wiodących na Słowacji, regularnie 
uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach, 
imprezach ogólnokrajowych i międzyna-
rodowych. Na ich repertuar składają się 
głównie różnorodne obrzędy, zwyczaje, 
pieśni i tańce z regionu Šariš.

ZBYRCOCEK

Zespół pochodzi z wsi Juszczyn, na-
leżącej pod względem etnograficznym 
do regionu babiogórskiego. Na Festiwa-
lu zespół zaprezentuje program pt. „Przy 
kopaniu”. Jesienią na kartoflisku kobie-
ta kopie ziemniaki. W jego sąsiedztwie 
na łące bawią się dzieci pod opieką star-
szej dziewczyny – Zośki. Kobieta przery-
wa w południe pracę i idzie doić krowy. 
Pod jej nieobecność przychodzi gromada 
dzieci wracających z grzybów. Korzysta-
jąc z nieobecności dorosłych, bawią się, 
palą ognisko, pieką ziemniaki, chłopcy 
popisują się przed dziewczętami zręcz-
nościowymi zabawami. 

Kierownikiem zespołu jest Roman Gu-
zik, kierownikiem muzycznym Marcin Po-
kusa, a choreografem Krystyna Kołacz

DOLINA SŁOMKI

Miejscowość Stronie położona jest w gminie Łukowica, w powiecie limanowskim 
na pograniczu Beskidu Wyspowego i Kotliny Przez wieś przepływa rzeka Słomka i od 
niej wzięła się nazwa zespołu. Odrębność kulturową Lachów widać w muzyce, tań-
cu i śpiewie. Dominują melodie oparte na rytmie walca, a także żywe tańce z pod-
kładem muzycznym z towarzyszeniem trąbki, klarnetu i kontrabasu. Regionalny 
zespół DOLINA SŁOMKI powstał w kwietniu 2008 r. z inicjatywy małżeństwa Joan-
ny i Romana Liszków. Razem z kapelą zespół liczy 66 osób w wieku od 4–20 lat. Na 
Festiwalu zespół zaprezentuje program pod tytułem „Przed chałpom”.

Kierownikami zespołu są Joanna i Roman Liszka, a kierownikiem muzycznym 
jest Łukasz Liszka. Choreografem zespołu jest Elżbieta Sroka.

ZESPOŁY GOŚCINNE:
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Józef Broda

R E K L A M A

ROZRYWKA.  – Nie mogę powie-
dzieć, że jestem w stu procentach pew-
ną siebie osobą – mówiła DTS pocho-
dząca z Brzeznej Klaudyna Krzysiowska 
po zdobyciu tytułu Miss Ziemi Sądec-
kiej 2011. Dziś przekonuje, że czuje się 
znacznie pewniej. W sobotę w Zakopa-
nem wygrała konkurs Miss Małopolski. 

Jej uroda zachwyciła nie tylko jury, ale 
i widownię, która przyznała Klaudy-
nie tytuł Miss Publiczności. 

– Byłam w szoku, nie mogłam w to 
uwierzyć. Docenili mnie profesjona-
liści, ale to, że podobam się publicz-
ności ucieszyło mnie równie mocno 
– mówi dziś Miss Małopolski. 

Powód do radości jest tym więk-
szy, że w finale o tym, kto zostanie 
Miss Polonia decyduje, głosując przez 
SMS–y, właśnie publiczność. Póki co 
jednak przed Klaudyną ćwierćfinał, 
który odbędzie się 27 lipca w Białym-
stoku. Do półfinału – 30 lipca – przej-
dą dwie dziewczyny z każdego woje-
wództwa. Szansę ma więc również 
i inna kandydatka rodem z Nowego 
Sącza, Marcelina Chmielowska, któ-
ra zdobyła tytuł Pierwszej Wicemiss 
Małopolski. 

– Muszę przyznać, biorąc pod 
uwagę doświadczenie z lat poprzed-
nich, że obie dziewczyny prezentują 
się bardzo dobrze i są bliskie finału 
– mówi Joanna Durlak, organizator-
ka nowosądeckiego etapu konkursu. 

– Podobają się jury, to pewne, ale 
żeby wygrać muszą jeszcze popraco-
wać nad formułowaniem wypowie-
dzi i nad sylwetką. 

Klaudyna nigdy nie miała do czy-
nienia z modelingiem, podczas gdy 
część jej rywalek brała już udział 
w różnych konkursach i pokazach 
mody. – Konkurencja była znacz-
na, ale jak mówiłam poprzednio, dla 
mnie to ciekawa przygoda. Cieszę 
się, że mogę w niej jeszcze uczestni-
czyć – mówi Miss. Dodaje przy tym, 
że jej występ stał pod znakiem zapy-
tania. Przed konkursem rozchoro-
wała się.

– Miałam anginę ropną i zapalenie 
jamy ustnej. Przez dwa tygodnie pra-
wie nic nie jadłam. Strasznie schu-
dłam. Podczas występu byłam więc 
bardzo osłabiona – opowiada.  (PEK)

Podobam się publiczności


