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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

4 marca, godz. 10.30, Stary Sącz Galeria
„Pod Piątką” - Finisaż wystawy Henryka
Kopańczyka - Warsztaty ceramiki artystycznej
4 marca, godz. 18., Nowy Sącz MCK Sokół
– „Ktoś musi mówić” spotkanie autorskie z
dr. Przemysławem Dakowiczem – poetą,
eseistą, krytykiem literackim, historykiem
literatury
4 marca, godz. 20., Stary Sącz Kino Sokół
– spektakl teatralny „Viagra i chryzantemy”
5 marca, Stacja Narciarska Dwie Doliny
Muszyna-Wierchomla - targi snowboardowe
5 marca, godz. 17., Krynica-Zdrój Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hokej kobiet
liga słowacka - mecz o III miejsce - MKHL
Krynica-Zdrój – HK Spisska Nova Ves
5 marca, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia
Główna - Punk Rock Festiwal - 30 lecie zespołu Farben Lehre
5-6 marca, Jabłonka Orawskie Centrum
Kultury – 4. Posiady Teatralne na Orawie
8 marca, godz. 17., Nowy Sącz Sądecka Biblioteka Publiczna - otwarcie wystawy „Ada
Sari - życie, kariera i sława”
9 marca, godz. 19., Nowy Sącz MCK Sokół - koncert symfoniczny VII edycji cyklu
„Jeszcze Polska Muzyka"
(JB)
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Wszystko co zdrowe
zaczyna się od kręgosłupa
Nasz kręgosłup to nasze zdrowie, dlatego musimy o niego dbać, aby służył nam przez całe życie. Bóle kręgosłupa
to powszechna i uciążliwa dolegliwość, szacuje się, że z ich
powodu cierpi aż 80 proc. społeczeństwa. Przyczyny bólu
kręgosłupa mogą być różne, począwszy od nieprawidłowego trybu życia, przeciążenia, stresu, mikrourazów aż po
urazy, które są konsekwencjami wypadków. Warto jednak pamiętać, że na kondycję naszego kręgosłupa składa
się wiele drobnych czynników. Aby utrzymać prawidłową formę kręgosłupa, a co za tym idzie prawidłową pracę całego ciała, pamiętajmy o regularnych ćwiczeniach,
uprawiajmy sport, starajmy się robić regularne przerwy
w pracy, które pozwolą rozluźnić napięte partie mięśniowe. Możemy także skorzystać z masażu, który zrelaksuje
nasze ciało i rozluźni napięte mięśnie grzbietu, bądź z innych zabiegów fizjoterapeutycznych, które przyniosą ulgę
w dolegliwościach bólowych. Pamiętajmy, że kręgosłup
to kolumna stanowiąca podporę dla całego naszego ciała. Drobne zaniedbania mogą skutkować negatywnymi
konsekwencjami w przyszłości, takimi jak: przepukliny,
dyskopatie, zwyrodnienia, przewlekłe bóle krzyża, trudności w czynnościach dnia codziennego. Aby zapobiegać
wymienionym następstwom, pielęgnuj swój kręgosłup
i bądź aktywny każdego dnia.
FIZJO-CENTER CENTRUM REHABILITACJI I MASAŻU,
TOMASZ REICHEL FIZJOTERAPEUTA
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Wszystkie kobiety

„Sądeczanka” o kobietach,
nie tylko dla kobiet

Bilety na projekt
Miłość dla Czytelniczek

Choć nasz redakcyjny rysownik Marek Stawowczyk zażartował na okładce, że w roku przestępnym 8 marca nie ma w kalendarzu, jednak od dawna wiadomo, że Markowi wolno więcej, niż zwykłemu śmiertelnikowi. Całkiem poważnie jednak mówiąc, zauważamy – jak co roku - Dzień Kobiet i trudno to przegapić w tym wydaniu DTS. Całe wszak poświęciliśmy kobietom, Sądeczankom.
Bardzo różnym, o czym można się przekonać na kolejnych stronach tego wydania.
Prochu nie wymyślamy zauważając, że kobiety pełnią coraz więc ważnych społecznych funkcji.
Już od dawna nie tylko mężczyźni zasiadają na kluczowych stanowiskach w przedsiębiorstwach,
urzędach, stowarzyszeniach. A przecież jeszcze jakiś czas temu wiele funkcji było zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. Przykładów nie trzeba daleko szukać, wystarczy przerzucić kilka
stron tej gazety i przekonać się, że do dzisiaj funkcja sekretarza miasta… nie ma formy żeńskiej.
Ale przykłady są jeszcze bliżej nas. Zasadniczy trzon zespołu Wydawnictwa Dobre i „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego” stanowią kobiety. To nie kto inny jak baby właśnie, czuwają nad tym, aby
co tydzień do Waszych rąk docierała gazeta i codziennie do Waszych skrzynek mailowych trafiały
portalowe newsy. Mówiąc prościej gazetę o kobietach zrobiły kobiety. A czym jeszcze zajmują się
panie w naszym najbliższym otoczeniu? Przeczytacie o tym w DTS. Dobrej lektury „Sądeczanki”.
REDAKCJA

30 marca na scenie MCK Sokół
zagości Buena – świetna showmanka prowadząca swój program telewizyjny. Używa on wszelkich możliwych metod, żeby przyciągnąć
przed telewizory publiczność: tańczy, śpiewa, recytuje wiersze, gra
na djembe i potrafi
być sprawną terapeutką, prowadzącą na wizji „regresing” - powrót do
dzieciństwa.
Buena to oczywiście bohaterka
monodramu „Jedna
kobieta w projekcie
Miłość”. Autorką
i wykonawczynią
jednoosobowego
spektaklu muzycznego jest łódzka
aktorka Elżbieta
Walczak.
Dla
naszych
Czytelników mamy
do
rozlosowania trzy podwójne zaproszenia na
monodram oraz
dwie książki z autografem Elżbiety
Walczak.
Tym
razem,
z okazji Dnia Kobiet, sprezentujemy
je Czytelniczkom,
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które do wtorku 8 marca prześlą
na adres: konkurs@dts24.pl swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. W temacie prosimy wpisać KOBIETA oraz swój wybór: bilet
lub książka.
(RED)
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Kobieta spełniająca marzenia

Rozmowa z MARIOLĄ
PAWLAK, dyrektorem
Centrum Rehabilitacji
TUKAN
- Jakie to uczucie, kiedy codziennie
przez wiele lat trzeba patrzeć na tyle
ludzkiego cierpienia i chorób. Taka praca nie nastraja optymistycznie…
- Nie nastraja optymistycznie.
Trzeba być odpornym psychicznie, ale nawet wtedy człowiek się
nie przyzwyczaja. Ja przez 14 lat
ani trochę nie przyzwyczaiłam się
do tego widoku. Za każdym razem
łapie mnie to za serce i wyobrażam
sobie, że na tym wózku, że w tym
łóżku leży ktoś bliski.
- Dopóki nie odwiedzamy takich miejsc
jak TUKAN, to wydaje się nam, że choroby i nieszczęścia zawsze dotykają kogoś innego, ale nigdy nas.
- Powiem tak: jeśli ktoś jest niezadowolony ze swojego życia, uważa, że czegoś mu brakuje, że się
w życiu nie spełnił – to zapraszam
go do naszego ośrodka. Każdego
chętnie oprowadzę, niech zobaczy ile ludzkiego nieszczęścia leży
na tych łóżkach. A w łóżku nie leży
jedna osoba, ale chorują całe rodziny, bo choroba jednej osoby, dotyka
wielu innych ludzi związanych z nią
uczuciowo i emocjonalnie. U mnie
w ośrodku można nabrać pokory
i dystansu do życia. Tutaj każdego
dnia chory walczy o siebie z chorobą i z czasem. Polecam każdemu.
- Chce Pani powiedzieć, że wszyscy
wcześniej czy później trafimy pod opiekę takich ośrodków?
- Tego nie chcę powiedzieć. Powiem jednak, że nasz los w znacznym stopniu zależy od tego, jakie
prowadzimy życie, jak jesteśmy obciążeni genetycznie, jakie choroby
przebyli nasi przodkowie. Dużo od
tego zależy.
- Na obciążenie genetyczne wpływu nie
mamy, ale mamy wpływ na to, jak żyjemy. Czyli jak powinniśmy?
- Recepty są banalnie proste
i powszechnie znane, gorzej z ich
realizacją. Współczesny model życia każe nam siedzieć: przy biurku, w samochodzie, przed telewizorem… A wystarczy to przełamać,
zażyć odrobinę ruchu, wystarczy
trochę aktywności na świeżym powietrzu i już jest mniejsza szansa,
że trafimy do takiego zakładu jak
nasz. Znam wiele przykładów –
szczególnie u panów – lekceważenia

pierwszych objawów różnych dolegliwości. Trzeba regularnie robić
kompleksowe badania, bo potem
może być za późno. Mówię o tym, co
obserwuję przez lata: ludzie aktywni fizycznie zdecydowanie rzadziej
trafiają do zakładów leczniczych
i opiekuńczych. Lekarze mogliby
pewnie ten wątek rozwinąć.
- Jak Pani wpadła na pomysł prowadzenia tego typu firmy? Czy dlatego, że 14
lat temu już się mówiło, iż nasze życie się
wydłuża, ale nie radzimy sobie ze starością, więc coraz częściej będziemy potrzebowali specjalistycznej opieki?
- Ależ skąd! Zawsze chciałam być
lekarzem, ale miałam mało wymagającego nauczyciela chemii w II
LO. Poza tym mój tatuś był inżynierem i po maturze zabrał mnie do
Krakowa, gdzie jechał na jakąś naradę do zjednoczenia. Absolwent
Politechniki Krakowskiej wysadził
mnie przed Politechniką i powiedział: „To teraz wybierz sobie jakąś szkołę”. Nawet nie wiedziałam,
w jaki tramwaj wsiąść, żeby dojechać na Akademię Medyczną. Wybrałam budownictwo i poszłam
zwiedzać Kraków.
- Gdyby Pani wybrała medycynę, to i tak
codzienne oglądanie ludzkich nieszczęść
by Pani nie ominęło.
- Ale ja zawsze lubiłam pomagać ludziom. W czasach mojej młodości w Teleranku była taka
audycja „Niewidzialna ręka”. Napisałam do nich i dostałam takie karteczki z symbolem niewidzialnej
ręki, które się zostawiało na miejscu akcji. I pomagałam wszystkim
sąsiadom. Taszczyłam węgiel po
schodach, podrzucałam karteczkę

z niewidzialną ręką i sprawiało mi
frajdę, kiedy pojawiał się uśmiech
na twarzach tych ludzi. Jeden sąsiad z tego powodu nazywał mnie
„pszczółką”, a ja, jako mała dziewczynka miałam poczucie, że dzięki takim gestom mogę być kimś
ważnym.
- A bycie pszczółką zamieniło się później w tytana pracy, albo w pracoholizm?
- Moje dzieci chyba mogłyby
tak o mnie powiedzieć w czasach,
kiedy pracowałam na budowach
jako inżynier. Koleżanki chodziły w szpilkach, a ja zawsze miałam
w bagażniku kask i gumiaki. Zabierałam dzieci z przedszkola i wracałam na budowę, bo trzeba było
odebrać zbrojenie, albo zatwierdzić
płytę do betonowania. W sezonie
robota trwała do wieczora. Dzieci
zostawały w samochodzie - bawiły się, potem się biły zabawkami…
Dzisiaj pewnie by mnie aresztowali, za zostawianie dzieci w samochodzie. W końcu te maluchy zapytały
mnie, czy my jak inne rodziny nie
możemy wracać do domu o szesnastej prosto z przedszkola? I co ja
miałam im odpowiedzieć? Chcąc coś
w życiu osiągnąć nie da się pracować tylko osiem godzin, a potem leżeć na sofie i oglądać telewizję.
- A co Pani chciała w życiu osiągnąć?
- Miałam marzenia i chciałam je
spełniać.
- Jakie marzenia?
- Było ich pięć i wszystkie zrealizowałam. Chciałam mieć samochód i to koniecznie Volkswagena Polo – miałam. Po drugie
chciałam mieć obok siebie takiego mężczyznę, z którym się będę
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FOT. Z ARCH. M. PAWLAK

Mój mąż jest księciem z bajki
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czuła dobrze, bezpiecznie, będę
mogła na wszystkie tematy z nim
porozmawiać, a do tego żeby był
opiekuńczy – generalnie, żeby był
księciem z bajki. I ja mam takiego
mężczyznę, którego nie zamieniłabym na żadnego innego. Jesteśmy małżeństwem od 30 lat, znamy się od 6 klasy podstawówki,
choć wtedy on bardziej oglądał się
za zeszytami do matematyki niż za
dziewczynami. No więc mój mąż
jest najwspanialszym mężczyzną
mojego życia. Wychowałam się
w starej kamienicy, więc trzecim
marzeniem było posiadanie własnego domu i na 10. rocznicę ślubu
dostałam klucze od męża. Ten dom
budowaliśmy – systemem gospodarczym zresztą – z myślą o realizacji kolejnego mojego marzenia. Chciałam mieć pięcioro dzieci
i mam pięcioro, choć pomiędzy
najstarszym a najmłodszym jest
17 lat różnicy. Piątym marzeniem
było posiadanie własnej firmy. Jestem osobą kontrowersyjną, często ocenianą jako despotyczna…
- A jest Pani despotyczna?
- Wiele lat życia poświęciłam na
zdobywanie różnego rodzaju wiedzy. Dlatego wysuwając jakąś tezę,
staram się, żeby ona była przygotowana i miała merytoryczne podstawy. Jeśli więc spotykałam się z mało
merytorycznym sprzeciwem, starałam się obronić i uzasadnić moje
stanowisko.
- To ja teraz przetłumaczę, to co Pani
chce mi opowiedzieć: „jak się ktoś na
czymś nie zna, to niech się nie odzywa”.
- Można to i tak powiedzieć. Bolało mnie, że mimo mojego merytorycznego przygotowania i tak spełniana była wola szefa, z którą nie
zawsze się zgadzałam.
- Cierpiała Pani z tego powodu?
- Na pewno byłam niezadowolona, że nie docenia się mojego zaangażowania, wkładu pracy,

poświęconego czasu. Wtedy doszłam o wniosku, że jak będę miała
własną firmę, to będę w niej podejmować decyzje i będę za te decyzje odpowiadać. Zanim do tego doszłam, pracowałam w bardzo wielu
miejscach.
- Aż pewnego dnia obudziła się Pani rano
i powiedziała do męża: to my sobie wybudujmy taki ośrodek, w którym będziemy rehabilitować chorych i starych ludzi.
- Tak to nie było, ale… Wymyśliliśmy z mężem, że na posiadanej działce postawimy taki hotelik
studencki dla WSB i tak zostaniemy
kamienicznikami. Jak się okazało,
WSB samo wybudowało akademiki, a my zostaliśmy z budynkiem i
brakiem pomysłu. Znajomi namówili nas, żeby ulokować tu usługi
medyczne, które oni poprowadzą,
a my im budynek wydzierżawimy. Zrobiliśmy z tego przychodnię lekarską i… Całe trzy miesiące tu urzędowali. Szybko doszli do
wniosku, że to jednak nie ten biznes, że stopa zwrotu nie taka, że oni
jednak wrócą na etaty. Zostaliśmy z
kredytem i budynkiem. Po ogromnych perturbacjach postanowiliśmy
otworzyć tu ośrodek leczniczy. Taki,
jaki działa obecnie. Szukaliśmy niszy w usługach medycznych na naszym terenie i wymyśliliśmy Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy. Do dawnej apteki i innych zaadoptowanych
pomieszczeń wstawiliśmy łóżka
i tym sposobem powstał mały szpital.
- Co to znaczy „znaleźliśmy niszę”? Kto
się wcześniej zajmował tego typu chorymi w Nowym Sączu?
- Nikt. Nie było w regionie tego
rodzaju usług medycznych.
- To gdzie się podziewali ludzie, którzy
dzisiaj leżą w Pani ośrodku?
- Najczęściej w domach, albo
po zakończonym leczeniu zostawali w szpitalach, bo nie miał ich
kto odebrać, ponieważ rodziny nie
umiały się nimi opiekować. Leżeli

miesiącami w szpitalu - nie można było ich usunąć, a rodzina nie
chciała ich zabrać. Większość jednak w domach czekała na łaskawą
śmierć, albo na cud w postaci jakiegoś wolnego miejsca w ośrodku np.
w Krakowie. I takie wolne miejsce
faktycznie było cudem.
- Pani wypełniła niszę na sądeckim
rynku.
- Nie od razu. Pamiętam pierwsze kontraktowanie – jeszcze wówczas - w Kasie Chorych. Moja kolejka wypadała wieczorem, pani
urzędniczka była już zmęczona,
a na dodatek zobaczyła nowych
kontraktujących, więc szybko zawyrokowała: „Mam dla pani sześć
łóżek”. Miałam oddział przygotowany na 30 łóżek, a ona zaproponowała mi sześć! A przecież tyle samo
pielęgniarek i lekarzy trzeba do 6,
co do 20 łóżek. Koszty stałe zostawały bez zmian, a przychody zapowiadały się o jedną trzecią niższe.
Stanęły mi łzy w oczach – nie dam
rady tego utrzymać! Zainwestowałam pieniądze, siły i nie udźwignę
tego przedsięwzięcia. Zdecydowałam się podjąć ten trud, bo gdybym
wtedy nie zaczęła, to pewnie nie zaczęłabym nigdy. Wszystkie pieniądze zarobione w innych miejscach,
najczęściej na budowach, przez dwa
lata dokładałam do tej świadomie
zakontraktowanej straty TUKANA.
- Pamięta Pani pierwszego pacjenta?
- To była pacjentka. Doskonale
pamiętam. Miała ponad 90 lat, była
bardzo schorowana, leżąca, samotna i nie miała dokąd pójść. Po pół
roku u nas, przeszła do Domu Pomocy Społecznej, jako osoba chodząca o kulach. Była z tego bardzo zadowolona, dożyła zresztą 100
lat. Pamiętam też drugą pacjentkę,
która przyszła do mnie, usiadała
i powiedziała tak: „Zwizytowałam
wiele ośrodków w okolicy i wybrałam ten, żeby móc tu spokojnie

umrzeć”. Choć to była bardzo znana i szanowana w Nowym Sączu
dama, mocno się oburzyłam i powiedziałam jej, że chyba coś pomyliła, bo mój ośrodek to coś pomiędzy szpitalem a domem. Hospicjum
jest miejscem między szpitalem
a cmentarzem. A ona na to: „Wiem
co mówię! Pani powinna to sobie
poczytywać jako zaszczyt, że wybieram pani ośrodek, bo powierzam
wam moje zdrowie i opiekę nade
mną, a to nie jest byle co!”.
- I co Pani na to?
- Naszła mnie wtedy refleksja,
że ona ma rację. Wszyscy, którzy
przywożą do nas swoich bliskich,
muszą nas darzyć ogromnym zaufaniem, skoro nam ich powierzyli.
To są przecież przemyślane decyzje,
a miejsce wybrane bardzo starannie.
- A co się stało z tamtą pacjentką?
- To była niezwykła osobowość.
Była z nami pół roku. Cierpiała na
nieuleczalną chorobę.
- Czyli ona faktycznie pod zły adres trafiła. Powinna się znaleźć raczej
w hospicjum.
- Ale w którym? To się działo 14 lat temu, w Nowym Sączu
nie było jeszcze hospicjum. A tamta pani była niesamowitą osobą.
W tygodniu przed śmiercią kazała sobie zamówić fryzjerkę, kosmetyczkę, księdza do spowiedzi
i notariusza, aby pomógł jej założyć fundację, która zresztą działa
do dzisiaj. Wezwała mnie, kazała to
wszystko zapisać i zrealizować. Na
koniec powiedziała: „Myślałam, że
moja koleżanka jeszcze raz przyjedzie mnie odwiedzić, ale już nie
przyszła, więc jutro spokojnie mogę
umrzeć”.
- I co?
- I po porannym obchodzie lekarskim umarła…
- Ludzie wiedzą, kiedy umrą?
- Mnie się wydaje, że wielu wie. Ci, którzy są świadomi

i mentalnie przygotowani, dokładnie wiedzą, kiedy umrą. Na
szczęście w TUKANIE zdarza się
to sporadycznie, zdecydowanie
więcej jest ludzi, którzy wygrali
ze swoją słabością.
- Jak Pani sobie radzi z takimi
pożegnaniami?
- Kiedyś był jeden budynek,
miałam więcej czasu na rozmowy z pacjentami i na udział w lekarskich obchodach. Teraz mam
dwa ośrodki, więcej spraw administracyjnych, ale ciągle lubię
rozmawiać z pacjentami. Pacjent
przebywa u nas od 3 do 16 tygodni, czasem na ZOL-u dłużej,
więc staje się kimś znajomym. Są
tacy pacjenci, o których rozmawiamy w domu, wspominamy
ich. Kiedy odchodzi, pozostaje
żal, że nie możemy pewnym procesom i sytuacjom zapobiec. Niby
śmierć jest sprawą oczywistą, ale
zawsze towarzyszy jej smutek.
- Ma Pani smutną pracę?
- Nie. Dlatego, że bardzo wielu ludziom i młodym, i starszym
pomagamy, wiele osób dzięki nam
wraca do życia i swojej społecznej
roli – ojca, babci, wujka. I gdzie
tu miejsce na smutek?
- Radzi Pani sobie z trudnymi
sytuacjami?
- Mam taką zasadę: jeżeli jest
problem, to nie skupiam się na
nim. On już jest i nie mam na niego wpływu. Natomiast mogę coś
poradzić na wyjście z tego problemu. Dlatego szukam albo możliwości wyjścia, albo ludzi, którzy
mi pomogą rozwiązać problem.
Ja nie zajmuję się problemem,
zajmuje mnie, jak z niego wyjść.
I to jest pozytywne podejście
do życia. Dlatego do wszystkich
i wszystkiego staram się podchodzić pozytywnie.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

REKLAMA

PRO Optyk - OKULARY KTÓRYCH SZUKASZ
ul. Tarnowska 169 (Galeria Szubryt), ul. Królowej Jadwigi 36 (róg ul. Poniatowskiego)
www.facebook.pl/ProOkulary

Bezpłatne badanie wzroku, zapisz się - 533 123 436, szkła progresywne od 400zł
za parę, para szkieł z antyrefleksem od 89zł
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Kobieta polityczna

Jestem sądeczanką z siatkami zak
- Pokazuje Pani w telefonie zdjęcia 15-miesięcznego
synka. Sprawia Pani wrażenie szczęśliwej matki.
- Bardzo szczęśliwej. Ale to inne macierzyństwo, niż to, które wcześniej znałam. Mam w sobie ogromne pokłady spokoju. Jestem dużo bardziej pobłażliwa dla młodszego syna, niż przed
laty byłam dla starszego.
- Ze względu na wiek?
- Pewnie tak.
- No to teraz będzie Pani musiała powiedzieć, ile ma
lat, a kobietom nie zadaje się takich pytań.
- No więc niech Pan nie pyta o wiek i dzieci.
Jestem szczęśliwą matką dwóch synów, z tym, że
drugiego urodziłam w momencie, kiedy kobiety
raczej nie myślą już o macierzyństwie.
- Ryzykowała Pani karierę i stanowisko dyrektora gabinetu prezydenta odchodząc na macierzyński w podczas
gorącej kampanii wyborczej jesienią 2014.
- Niczym nie ryzykowałam, bo kariera nigdy
nie była u mnie na pierwszym miejscu. Poza tym
pracy w urzędzie nie oceniam w kategoriach kariery. Kariera kojarzy mi się z korporacją.
- Ale w każdej firmie istnieje coś takiego jak intrygi personalne, więc dlaczego w ratuszu nie? Pani jedzie na
porodówkę, a ktoś próbuje zainstalować się za wolnym akurat dyrektorskim biurkiem.
- Ani przez moment nie miałam takich myśli.
I miałam rację. Kilka miesięcy po moim powrocie do pracy prezydent wręczył mi nominację na
sekretarza miasta. A wcześniej po prostu cieszyłam się, że jestem w ciąży, a obydwa urlopy macierzyńskie to najlepsze okresy w moim życiu.
- Najlepszy okres w Pani życiu chyba jest teraz – jest
Pani najważniejszą kobietą w Nowym Sączu.
- Ani przez sekundę tak o sobie nie pomyślałam. Zwyczajnie nie mam takiego poczucia.
- Skromność czy kokieteria?
- Szczerość.

FOT. Z ARCH. E. BRONGIEL

Rozmowa z EDYTĄ BRONGIEL,
sekretarzem miasta
Nowego Sącza

- A istnieje rodzaj żeński od sekretarza miasta?
- Według mnie nie.
- Czyli ustawodawca po prostu nie przewidział, że kobieta może zajmować takie stanowisko.
- Myślę, że to nie sprawa ustawodawcy, tylko języka polskiego, który nie dopuszcza takich
dziwolągów. Uważa Pan, że „ministra” brzmi
dobrze i poprawnie?
- A jakby tu przyszły dzieci ze szkoły z wizytą i zapytały, na czym polega praca sekretarza miasta, to jakby im to Pani wytłumaczyła?
- Byłoby ciężko wytłumaczyć w kilku zdaniach. Sekretarz koordynuje pracę całego
urzędu…

- Uff, na pewno dzieci byłyby zachwycone takim wyjaśnieniem i potem opowiadały w domu, że pani sekretarz koordynuje pracę całego urzędu! Przychodzi Pani
rano do pracy i od czego zaczyna.
- Od przeglądnięcia wielkiej teczki wypełnionej setkami pism, które muszę zadekretować do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta.
- Mówiąc prościej, zrzuca Pani robotę na innych.
- Nigdy tak nie robię! Proszę nawet nie żartować! Pierwsze zadanie, jakie dostałam od prezydenta to rozwiązanie ciągnącego się latami konfliktu sąsiedzkiego, gdzie mieszkanka nie ma
dostępu do własnej posesji. Udało mi się sprawę
pchnąć do przodu i mam nadzieję, że znajdzie

szczęśliwy finał. Pracy jest mnóstwo. Właśnie
przygotowywałam pracę urzędu, by program
500+ był sprawnie wdrożony w Nowym Sączu.
Moja praca to również czytanie mnóstwa ustaw
i przepisów. Już przy tym pierwszym zadaniu
musiałam poznać np. Prawo Wodne.
- Nie jest prościej poprosić specjalizującego się w danej dziedzinie urzędnika i zapytać o opinię prawną?
- Czasami tak właśnie jest, ale jeśli chcę kimś
kierować, to muszę wiedzieć, o czym mówię. To
nie jest dobry system zawołać urzędnika, żeby
zreferował problem.
- A nie wolałaby Pani poczytać do poduszki dobrą
książkę, zamiast ustawy zabierać do łóżka?
- Nie zabieram ustaw do łóżka. Gazety
zabieram.
- Gazety zaangażowane?
- „Do Rzeczy” i „W Sieci”… To czytam do
poduszki.
- Mocny przechył na prawą burtę, a przecież rodzinne u
Pani tradycje są zgoła inne. Jak Pani o polityce rozmawia
z ojcem, który nigdy nie ukrywał lewicowych sympatii?
- Rozmawiamy na argumenty albo nie rozmawiamy o polityce wcale. Przy rodzinnym stole szkoda czasu na politykę.
- Jak to szkoda czasu? Przecież tkwi Pani po same uszy
w samym centrum politycznych wydarzeń tego miasta.
- I bardzo dobrze, bo zawsze się interesowałam i polityką, i Nowym Sączem. No więc teraz mam to, czego chciałam i to dwa w jednym.
Kiedy jeszcze pracowałam w banku, czyli wiele
lat temu, miało się odbyć referendum w sprawie
odwołania ekipy prezydenta Andrzeja Czerwińskiego. I przychodzili do mnie – jako klienci zwolennicy obydwu stron. Leszek Kopeć z grupy
tzw. „referendziarzy” i radny Antoni Rączkowski. I przy mnie w banku gorąco dyskutowali, a mnie puchły uszy i oczy wychodziły z orbit.
- Podobało się Pani jak ludzie się kłócą w mało wyszukany sposób?
- Zawsze interesowały mnie sprawy miasta. Zawsze!
- Niektórzy wypominali Pani, że do ratusza przyszła – jak to złośliwi żartownisie zwykli mawiać – za

REKLAMA

Siłownia tylko dla Pań
ul. Radziecka 19
tel. 18 44 44 902

Czynne 24/h

Karnet - 79zł/m-c
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kupów na Maślanym Rynku
poprzedniego reżimu, czyli prezydentury Józefa Antoniego Wiktora i Stanisława Kaima.
- I co mam na to odpowiedzieć? Każdy tu
przyszedł za jakiegoś – jak Pan to powiedział- reżimu. Za Czerwińskiego, za Wiktora, za Nowaka. Ale ja początkowo nie miałam łatwo, niektórzy podchodzili do mnie jak do jeża. Kiedy jako
kierownik referatu promocji i integracji europejskiej szłam do kogoś po ważny podpis, miałam sprawę wyrytą na blachę, żeby się nie dać
z niczego zagiąć. Starałam się, czytałam, uczyłam
się. Jestem ambitna i tak przełamywałam lody.
- Kiedy Pani przychodziła do urzędu, nie było jeszcze internetowych komentarzy, a transfer i tak wzbudził emocje.
- Ale były komentarze prasowe i ten tytuł
„Odkrycie prezydenta Kaima”. Nie przechowuję w pamięci, kto to napisał i w jakiej gazecie, ale mam poczucie, że nie zostałam potraktowana sprawiedliwie.
- Żałowała Pani, że nie została w bezpiecznym banku, zamiast się wystawiać dziennikarzom na łatwy cel?
- Nie było mi łatwo, nie miałam przecież na
sobie pancerza ochronnego, w jaki muszą być
zaopatrzone osoby działające publicznie.
- To niech Pani sobie teraz wyobrazi tę samą sytuację
w czasach internetowych i dziesiątki komentarzy, a nie
jeden gazetowy tytuł. Co by Pani z tym zrobiła?
- A co bym mogła zrobić? Niech komentują.
Zastanawia mnie jednak taka postawa, publiczne, bezpardonowe opluwanie innych w społeczeństwie uchodzącym za religijne. I robią to po pierwsze osoby deklarujące się jako wierzące
REKLAMA

Chciałabym wymazać z
pamięci kampanię wyborczą,
bo uważam, że nie wolno
tak postępować z ludźmi.
Katolickie społeczeństwo bez
wyroku linczowało publicznie
jednego człowieka.
i wyznające pewien zbiór zasad, a po drugie –
najczęściej nie posiadające podstawowej wiedzy na temat, który komentują.
- Czyli wnikliwie czyta Pani internetowe komentarze?
- Czasami czytam.
- Na przykład w okresie ostatniej kampanii samorządowej, która momentami miała bardzo ostry przebieg?
- Tamtą kampanią do dzisiaj jestem mocno
oburzona. Obserwowałam wiele kampanii, ale
tamta kampania prezydencka była nieprawdopodobnym niszczeniem człowieka. Byłam wtedy w ciąży…
- I czytałam opinie pojawiające się w różnych miejscach, zamiast się relaksować…
- Opinie? Stek brudów i pomyj!
- Mocno to Pani przeżywała?
- Przeżywałam. To był najgorszy okres w mojej pracy. Chciałabym go wymazać z pamięci, bo
uważam, że nie wolno tak postępować z ludźmi.
Katolickie społeczeństwo bez wyroku linczowało publicznie jednego człowieka.

- I co Pani sobie wtedy pomyślała o sądeczanach?
- Ale przecież nie o wszystkich! To była wąska grupa. Jest tylko jedna droga zadośćuczynienia – przeprosić i wykazać skruchę.
- Jak Pani sobie to wyobraża? Że dziesiątki ludzi piszących w internecie jakieś mocno niepochlebne opinie o
Ryszardzie Nowaku przyjdą pod ratusz, z tabliczkami
„Przepraszam” na szyi będą stali na śniegu i mrozie pod
prezydenckim oknem w ramach zadośćuczynienia?
- Bez przesady. Ale ktoś, kto był motorem tych
działań, chyba wie, że postąpił niegodnie. Liczę
na to, że przynajmniej się wyspowiadał. A jeśli
tak zrobił, to jego spowiedź jest i tak nieważna.
- Dlaczego?
- Bo nie zadośćuczynił.
- Jest Pani dumna, że znalazła się w drużynie Nowaka?
- A jestem w drużynie Nowaka? Nigdy w ten
sposób tego nie traktowałam. A jeśli już o drużynie mowa, to są nią Ci, którzy pracują dla miasta
- No chyba Pani jest. Nikt nie ma bliżej do prezydenta! Cztery kroki dzielą Panią od klamki wewnętrznych
drzwi pomiędzy gabinetami.
- To nie ma żadnego znaczenia! Dziesięć lat
z nim pracuję i mogę powiedzieć, że to dobry
człowiek i porządny facet.
- Ktoś Pani uwierzy w taką deklarację?
- Nie wiem, może nie piszmy tego.
- Wykreśli Pani przy autoryzacji, ale ja zanotuję.
- A co mam powiedzieć, skoro uważam, że to
dobry człowiek i świetny szef.
- Rozmawiamy o mężczyźnie, a miało być o kobietach.
Jaka jest przeciętna sądeczanka?
- Bardzo zapracowana.

- Kobieta taszcząca siatki z zakupami?
- Ja też jestem kobietą z siatkami zakupów,
jako cotygodniowa klientka Maślanego Rynku.
Mam tam swoich stałych dostawców, u których
się zaopatruję.
- Jest Pani typową sądeczanką?
- Typową sądeczanką, taką z krwi i kości,
z siatkami zakupów przedzierającą się przez
Maślany Rynek. Sądeczanki mają jeszcze jedną ważną cechę: zawsze mówią to, co im na
sercu leży. Ja się też tego nie boję, choć czasami miewam z tego powodu kłopoty. Kiedy
moja kuzynka wzięła ślub w Las Vegas, wyraziłam na temat tego typu obrządku krytyczną opinię. Była cisza na łączach, ale tylko do czasu, kiedy wzięła ślub kościelny
w Nowym Sączu.
- Pani jest taka zasadnicza, mówiąc po sądecku
- kościółkowa?
- Jestem bardzo zasadnicza. Ale mój starszy,
16-letni syn jest jeszcze bardziej zasadniczy, a w
sprawach państwowych czarno-biały.
- Zostanie kiedyś prezydentem Nowego Sącza?
- Nie za bardzo popuszczamy wodze fantazji? Pytał Pan, czy jestem kościółkowa? Jestem
wierząca, a do tego przekonana, że gdyby ludzie
stosowali się do 10 przykazań nie byłoby potrzeby tworzenia świeckich aktów prawnych i aparatu ich przestrzegania.
- I na przykład nie byłby potrzebny sekretarz miasta…?
- Bardzo prawdopodobne.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Kobieta ze sztangą

Mogłabym nosić męża na rękach

- Skąd pomysł na crossfit? Nie są to
przecież łatwe ćwiczenia.
- Zawsze lubiłam sport, ale jak to
w życiu bywa, nie zawsze jest czas,
żeby go uprawiać. Cztery lata temu
wróciłam do ćwiczeń na siłowni
i treningów fitness, jednak po pewnym czasie to przestało mi dawać
satysfakcję, a i efekty nie były zadowalające. Kolega z pracy zaczął
wtedy trenować crossfit. Wszyscy
patrzyli na niego bardzo sceptycznie, bo takie treningi to niesamowity wysiłek. Z opowieści wiedzieliśmy, że ludzie nawet na nich
mdleją. Baliśmy się, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Któregoś dnia
Paweł zaprosił mnie do współpracy przy pewnym projekcie. Jego
trener Kuba Rydwański - teraz już
nasz wspólny trener – wymyślił, że
chce poprowadzić kogoś w crossficie od zera do startu w zawodach.
Te zmagania miały być pokazywane
w telewizji w kolejnych odcinkach.
Potrzebowali tylko ochotnika, a że
lubię takie wyzwania, przyjęłam je.
Tak się zaczęło.
- Początki pewnie nie były łatwe?
- Na początku był wielki szok.
Crossfit to zbiór ćwiczeń ogólnorozwojowych począwszy od
REKLAMA

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Sportowy eksperyment sprawił, że zakochała się w crossficie. To, jak radzi
sobie z podnoszeniem ciężarów, śledzi
cały Nowy Sącz w Regionalnej Telewizji Kablowej. Karina Klimek to zapalony sportowiec o filigranowej budowie,
ale nie wyobraża sobie życia bez podnoszenia ciężarów. Po długich miesiącach ćwiczeń przyznaje, że dziś mogłaby spokojnie nosić na rękach swojego
męża.

gimnastyki aż do elementów siłowych, dlatego każde przyjście na
trening wzbudzało we mnie fajne
emocje. Czułam motyle w brzuchu,
zafascynowanie jak przy zakochaniu (śmiech). Pociągało mnie to, że
nigdy nie wiedziałam co mnie tam
czeka, czy będę w stanie wykonać
dane ćwiczenie, czy będę mieć na to
siłę. Mimo to zawsze było fajnie. Nigdy nie zemdlałam ani nie wymiotowałam. Nigdy też nie doprowadziłam się do takiego stanu, żebym
nie wiedziała co się ze mną dzieje.
- A były takie sytuacje?
- Tak… Przy podnoszeniu ciężarów wszystko może się zdarzyć,
ale jeśli ćwiczy się z głową, da się
tego uniknąć.
- Jak wygląda trening?
- Trening sam w sobie jest bardzo krótki. Jego część właściwa to

około 10-15 minut, maksymalnie
do pół godziny. Reszta to rozgrzewka i rozciąganie. W ciągu tych kilkunastu minut pracujemy jednak
bardzo efektywnie i dajemy z siebie wszystko. To zarówno chodzenie na rękach, jak i podciąganie na
kołach gimnastycznych, czy ewolucje na drążkach. Trenuję od sześciu miesięcy, ale jestem dopiero na
samym początku. Jest jeszcze dużo
elementów, których nie potrafię
wykonać. Mam pewną barierę psychiczną, niektórych rzeczy po prostu się boję.
- Czego jeszcze nie robiłaś?
- Nie mam jeszcze siły, żeby się
podciągnąć na kołach gimnastycznych, problem sprawia mi też podciąganie się na drążku… ale wszystko jest do wyćwiczenia. Nic samo
nie przyjdzie. To stopniowa praca

nad sobą. Ludzie ogólnie boją się
crossfitu. Najczęściej słyszę: O Boże,
ja bym tak nie mogła. Zawsze im
mówię, że trzeba przyjść, zobaczyć
i spróbować. Każdy ma oczywiście
swój ulubiony rodzaj ćwiczeń. Jeden woli tańczyć, ktoś inny podnosić ciężary. Ja należę do tej drugiej grupy.
- Ile już podnosisz?
- To zależy jaką techniką. Tzw.
clean squat, czyli zarzut sztangi
na barki i lądowanie do przysiadu,
to ok. 60 kg, a w tzw. push press,
czyli wybicie sztangi nad głowę
w pozycji stojącej przy zaangażowaniu nóg – wyciskam 50 kg, co
przy mojej wadze ok. 56 kg jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Zobaczymy jak pójdzie dalej, bo to
bardzo uzależniające. Za każdym
razem, kiedy podniesiesz kolejny
kilogram, od razu chcesz więcej.
Jest przy tym duża adrenalina, bo
człowiek walczy sam ze sobą. Bardzo mnie to cieszy.
- Nosiłaś już swojego męża na rękach?
- Mój mąż nie waży dużo, akurat tyle ile dźwigam, więc spokojnie mogłabym go podnieść. Choć
jeszcze nie próbowałam. Na plecach
owszem, ale nad głowę jeszcze nie.
Wszystko przed nami.
- Jak to jest, że tak filigranowa kobieta
ma taką moc w rękach?
- Ciężko mi odpowiedzieć na to
pytanie. Progres tkwi w ćwiczeniach, choć i tak uważam, że nie
mam tyle siły w rękach ile mieć powinnam. Ale tak to jest. Jeden ma
mocne nogi, inny ramiona. Ja akurat mam mocne nogi, więc łatwo
odnajduję się w crossficie, bo w dużej mierze opiera się on na sile nóg.

- Widzisz zazdrość w oczach mężczyzn,
którzy obserwują Cię na siłowni?
- Panowie na pewno przyglądają się jak ćwiczę, ale nie wiem, czy
robią to z podziwem czy może oceniają moją technikę podnoszenia.
Ostatnio podszedł do mnie starszy
pan, popatrzył na gryf, zapytał, ile
tu jest kilogramów. Odpowiedziałam, że 60, a on na to, że… ładnie.
Więc chyba jest to pozytywnie odbierane, ale mało kto ma na tyle odwagi, żeby podejść i powiedzieć, że
dobrze to robię. Nie jestem jedyną kobietą, która podnosi ciężary. Mam koleżanki w grupie, które
ćwiczą ze mną i są naprawdę dobre.
- Rodzina nie boi się o Ciebie?
- Oczywiście, że tak. Wszyscy
odradzają mi crossfit. Twierdzą,
że kobieta nie może podnosić takich ciężarów. Na pytanie: dlaczego, nikt nie jest jednak w stanie podać mi konkretnych argumentów.
- Jesteś pracującą mamą wychowującą dwójkę dzieci. Jak znajdujesz czas na
codzienne treningi?
- To kwestia dobrej organizacji dnia. Właściwie to wszystko jest
ustawione pod dzieci: przedszkole, szkoła, później praca ale zawsze muszę w tym wszystkim znaleźć godzinę rano albo wieczorem,
żeby poćwiczyć na siłowni. Ćwiczę
pięć dni w tygodniu, choć mój mąż
uważa, że to i tak za dużo. Twierdzi,
że wystarczyłyby mi co najwyżej
trzy dni ćwiczeń w tygodniu. Zawsze mu mówię, żeby „wyluzował”
z tym upominaniem, tym bardziej,
że nigdy nie widział jak taki trening
wygląda. Czuję, na ile mogę sobie
pozwolić.

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA
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T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Antoine de Saint-Exupéry
w „Małym Księciu” napisał: Jeżeli mnie oswoisz, będziemy się
nawzajem potrzebować. Tytułowy bohater kultowej opowieści
tłumaczył się, że nie miał czasu na oswojenie z lisem, który
chciał zostać jego przyjacielem.
W nowosądeckiej „Nadziei” jest
mnóstwo czasu. Jest go tyle, ile
potrzebuje każdy z podopiecznych, aby otworzyć się na świat.
Stereotypy zanikają
- Wiemy o tych dzieciach wszystko - znamy ich problemy, radości,
jesteśmy zarówno przy ich sukcesach, jak i porażkach. Obserwujemy każdy ich krok, przez co możemy dobrze pomagać - mówi
terapeutka Iwona Kalisz, która pracuje w Stowarzyszeniu
Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo „Nadzieja” w Nowym Sączu.
Stowarzyszenie obchodziło
w zeszłym roku jubileusz 25-lecia działalności. Wcześniej placówka mieściła się na osiedlu
Millenium, a od 2000 roku dzieci, młodzież oraz osoby starsze,
które również są członkami tej
społeczności, uczęszczają do
„Nadziei” na Gorzkowie, przy
ulicy Freislera 10.
„Nadzieja” to społeczność,
całe środowisko. Tworzą je
osoby niepełnosprawne, ich
REKLAMA

najbliżsi, terapeuci oraz opiekunowie i wolontariusze. - Dawniej,
gdy na ulicy pojawiało się dziecko
czy w ogóle osoba niepełnosprawna z widoczną dysfunkcją, przyglądano im się z dezaprobatą, zażenowaniem, czasem przestrachem,
politowaniem. Teraz sporo się pod
tym względem zmieniło. Na ile jesteśmy w stanie, uczymy naszych
podopiecznych samodzielności –
mówi Jadwiga Jasińska, prezes „Nadziei”.
Drugi dom
Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna korzysta ze świetlicy terapeutycznej, a dorośli
z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podopieczni do „Nadziei”
uczęszczają bardzo chętnie,
to ich drugi dom. - Uczą się pracować w grupach, wykonywać codzienne czynności, realizować swoje pasje. Poznają codzienne życie.
Nie wyręczamy ich, lecz w miarę
możliwości zachęcamy do samodzielnego działania – opowiada
Iwona Kalisz. - We własnych domach nie zawsze mają taką możliwość, warunki są różne. U nas osoby niepełnosprawne otwierają się
na innych i nabywają nowych doświadczeń. Jesteśmy także wsparciem dla rodziców, którzy powierzając dzieci naszej opiece, okazują
nam zaufanie . My natomiast staramy się, aby dzieci otwierały się na
innych ludzi. Mama w tym czasie

może podjąć pracę, zrobić coś dla
siebie czy po prostu odetchnąć –
dodaje terapeutka.
- Działa u nas Grupa Teatralna
„Nadziejowcy”. Jej członkowie
przygotowują spektakle i występują na scenie, co jest nie lada wyzwaniem. To nasza prawdziwa duma
– podkreśla z uśmiechem Jadwiga Jasińska.
- „Nadzieja” i wszystko co
z nią związane, daje nam nadzieję
w codziennym życiu - mówi Marlena Ratusznik, mama 5-letniego Michałka, który od roku
uczestniczy w zajęciach terapeutycznych w ośrodku. - To tak
naprawdę jedyne miejsce w Nowym
Sączu, gdzie dzieci takie jak mój
Michaś mają szansę na rozwój, na
przebywanie z innymi dziećmi, na
twórczą zabawę. Nie ma przecież
zbyt wielu alternatyw. To dla nich
drugi dom.
Leczą pracą
- Praktykujemy leczenie pracą.
W ramach Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego mamy także różne rodzaje terapii, jak kinezyterapię, kulinoterapię, hydroterapię
czy fizykoterapię, masaże – wylicza Iwona Kalisz. W Warsztatach Terapii Zajęciowej można natomiast skorzystać
z propozycji, jakie oferują grupy: modelarska, gospodarcza,
gospodarstwa domowego,
krawiecko-hafciarska, czy też

FOT. NADZIEJA

Kto się oswoi, ten się nie boi

ogrodniczo-hodowlana. - Dzieci chętnie do nas przychodzą,
niektóre na tyle już się usamodzielniły, że same przyjeżdżają autobusem. U nas jest czas
na zabawę i na naukę samodzielnego życia, jeżdżą na wycieczki, chodzą do kina i do teatru, robią zakupy, uczestniczą
w zajęciach sportowych. Często nagrywamy dzieci podczas
zajęć w grupie przedszkolnej,
a potem pokazujemy nagrania rodzicom - bywa, że są zaskoczeni, że ich dziecko potrafi
tak aktywne współpracować
w grupie, ponieważ w domu zachowują się zupełnie inaczej.
Jesteśmy w stanie powiedzieć
o tych dzieciach bardzo wiele - uważa.

- Nasi podopieczni mogą się
uczyć do 26 roku życia - tak stanowi
prawo. Później możliwości dla nich
jest coraz mniej. Niewiele jest takich
placówek jak nasza. Nasi podopieczni mają wiele osiągnięć, nagród i wyróżnień. Kilka osób ukończyło studia, trzem osobom udało się podjąć
pracę. Jest to oczywiście mniejszość,
ale i tak bardzo cieszy. W tej chwili z zajęć i opieki korzysta w naszym
ośrodku około 100 osób – dodaje
Jadwiga Jasińska.
Niepełnosprawny nie znaczy
gorszy. Taka osoba jest po prostu inna. Często nie oczekuje litości, potrzebuje akceptacji,
wsparcia i godnych warunków
do życia. – A kto się oswoi, ten się
nie boi – podkreśla z uśmiechem
Marlena Ratusznik.
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Kobieta odporna

Najprzyjemniej jest w przeręblu
- Gdy postanowiłaś dołączyć do morsów,
byłaś jedyną przedstawicielką płci pięknej w swojej grupie?
- Do Żyworódki dołączyłam na
początku poprzedniego sezonu,
w październiku 2014 roku. Planowałam to, od kiedy dowiedziałam
się o istnieniu klubu. Na samym
początku byłam jedyną dziewczyną, później dołączyły jeszcze dwie.
Panów zawsze było więcej, ale kobiet też przybyło. Jest nas teraz pięć.
- Mówiąc żargonowo jesteś nie morsem a foczką?
- Tak, mężczyźni to morsy,
a kobiety foczki. Bo foka brzydko brzmi…
- Co takiego jest w morsowaniu, że zamienia się w hobby?
- Nie da się go opisać, wejście
do zimnej wody to jest niesamowite uczucie. Po prostu trzeba spróbować, żeby się o tym przekonać.
Morsowanie uzależnia, jeżeli tylko się nie zrezygnuje po pierwszej
próbie.

FOT. ARCHIWUM ANNY LELITO

Rozmowa z ANNĄ
LELITO, 18-letnią foczką
z klubu morsów
w Gródku n. Dunajcem

- Pamiętasz tę pierwszą lodowatą kąpiel?
- W moim przypadku nie była ona
taka lodowata. Dołączyłam do klubu
w październiku na początku sezonu,
więc zaczęłam od wejścia do wody,
która wcale nie była taka zimna. I tak
co tydzień, stopniowo zanurzałam
się w coraz zimniejszej. Pamiętam,
że trochę się obawiałam pierwszego

wejścia do wody, bo wyobrażałam
sobie, że jest ona okropnie zimna.
Tak naprawdę nie jest taka lodowata, przecież nie może mieć mniej niż
zero stopni, bo by zamarzła.
- A co, kiedy trzeba sobie tworzyć basen
w zamarzniętej tafli lodu?
- W przypadku przerębli jest trochę inaczej, bo nie trzeba wchodzić

do wody stopniowo tylko wystarczy
wskoczyć do dziury. Jest to lepsze,
bo nogi mniej marzną. W przeręblu
znacznie przyjemniej się morsuje.
- Ile czasu wytrzymujesz w wodzie?
- Powinno się w niej siedzieć od
3 do 5 minut. Jak zaczynałam, zdarzało mi się wychodzić wcześniej,
ale teraz czasem zostaję nawet dłużej. Mój osobisty rekord to 10 minut.
- Latem nie tęsknisz za morsowaniem?
- Zdecydowanie brakuje mi tego
przez całe ciepłe pół roku.
- Jaki wpływ ta pasja ma na Twoje zdrowie? Zdarzało Ci się przez nią chorować?
- Morsowanie bardzo wzmacnia odporność. Nigdy mi się nie
zdarzyło chorować przez lodowate kąpiele, a to dlatego, że zawsze
przed wejściem do wody robimy
rozgrzewkę. Jest ona niesamowicie
ważna. Jedynymi ograniczeniami
mogą być choroby serca lub układu krążenia, ale nawet wtedy warto
zapytać swojego lekarza, czy można morsować.
- Jak na Twoje nowe hobby zareagowali
bliscy: rodzina, przyjaciele? Zdarzało się,
że Ci je odradzali?
- Zawsze jak ktoś się o tym dowiaduje, to jest w szoku. Ale ta
informacja wzbudza też zainteresowanie i ludzie mnie wypytują
o szczegóły. Przyjaciele uważają,

REKLAMA

STBS sp. z o.o., Nowy Sacz, 29
Listopada 16a, tel 18 540-11-70,
e-mail: stbs@hoga.pl,
www.stbs-nowysacz.pl

Ostatnie wolne
mieszkania
na wynajem
z opcją wykupu
na własność!!
Nowy Sącz,
ul.Kusocińskiego,
osiedle zamknięte,
monitorowane
Mieszkania
2-pokojowe,
52-55 m2.

że jestem szalona. Moja mama prowadzi zdrowy tryb życia, więc podoba jej się moja pasja. Ale babcia, tata i przyjaciółki odradzają mi
tych kąpieli.
- Nie dali się do tej pory przekonać?
- Niestety nie, mają twarde
poglądy.
- Kąpiecie się tylko w Jeziorze Rożnowskim, czy wybieracie też inne miejsca?
- Regularne spotkania zawsze
mają miejsce w Gródku nad Dunajcem. Czasem, okazyjnie, zdarza
nam się zamorsować gdzie indziej.
Na przykład ostatnio w Bereście, po
biegu charytatywnym.
- Czego życzy się morsowi przed wejściem do wody?
- Zimnej kąpieli, albo przerębla, bo bardzo lubimy przeręble…
(śmiech).
ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
Żyworódka Jeziorowa to klub morsów z Gródka nad Dunajcem. W sezonie spotykają się zwykle w weekendy nad Jeziorem Rożnowskim.
W grudniu 2015 r., po ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Guinnessa, w której tylko na Sądecczyźnie
wzięło udział kilkadziesiąt osób, ich
grupa powiększyła się. O zbiórkach
klubowicze informują na portalach
społecznościowych.
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Kobieta na lodzie
Rozmowa z KATARZYNĄ
ZYGMUNT, sędziną hokejową
- Połowę życia spędziłaś na łyżwach?
- Można tak powiedzieć. Nadal spędzam. Bo
na lodzie świetnie sobie radzę. Idę po bandzie
przez całe życie.
- Na łyżwach nie tylko dobrze jeździłaś, ale byłaś też
pierwszą w Polsce kobietą – sędzią hokejowym.
- Tak, kobietą sędziującą na lodzie. Kiedyś
bowiem była pani z Krynicy, która pełniła rolę
sędziny funkcyjnej, czyli pomagała poza lodem.
Jeśli zaś chodzi o sędziowanie na lodzie, nie tylko meczów kobiet, ale także grup młodzieżowych, pierwszej ligii i ekstraligi mężczyzn – to
faktycznie byłam pierwsza w Polsce.
- Nadal sędziujesz?
- Sędziuję nadal, ale tego specjalnie nie widać, ponieważ w Krynicy nie mamy - nad czym
strasznie ubolewam - seniorskiego hokeja. Ale
jeżdżę na turnieje kwalifikacyjne do mistrzostw
świata, sędziuję kobietom. Międzynarodowa
Federacja Hokeja na Lodzie wyznacza mi mecze.
Ostatnio byłam na przełomie listopada i grudnia w Bułgarii, gdzie sędziowałam turniej prekwalifikacyjny do mistrzostw świata.
- Jesteś ambitna i aktywna. Nigdy nie chciałaś sobie
postawić takiego zadania: Odbuduję krynicki hokej,
znajdę sponsora i będę zarządzać KTH.
- Jedną z moich motywacji do ubiegania się
o stanowisko burmistrza Krynicy była chęć odbudowy tutejszego hokeja. Lodowisko jest jednostką samorządową, zależną od miasta. Dlatego nie można budować w Krynicy silnej sekcji
hokejowej seniorów w oderwaniu od miasta.
Jeżeli nie ma się przychylności władz miasta,
hokej nie może się rozwijać. A większość osób
w Krynicy wie, że miłości między mną a burmistrzem nie ma. Ale jak ma być, skoro stowarzyszenie, którego jestem prezesem, nie ma preferencyjnych stawek korzystania z lodu. Inne
stowarzyszenia płacą np. 3 zł plus VAT, a ja mam
np. zniżkę i płacę… 300 zł.
- Żeby odbudować hokej potrzebne są pieniądze
i sponsor.
- Pieniądze to drugorzędny czynnik. Najważniejsze są relacje międzyludzkie. Jeśli relacji nie ma, to choćby ktoś wyłożył mnóstwo pieniędzy, to one się skończą, jeśli nie
będzie odpowiednich ludzi na odpowiednich
miejscach i odpowiedniego zarządzania. Prowadzenie drużyny hokejowej w niczym nie
różni się od prowadzenia firmy. To jest odpowiedzialność, zatrudnienia, kontrakty, umowy stypendialne, marketing, PR, współpraca z mediami.
- Życie Twoje i całej Twojej rodziny kręci się wokół lodu.
Mąż wiele lat ścigał się na łyżwach, Ty sędziujesz, teraz syn trafił do kadry. Rodzina na lodzie.
- Tak, dziś rozpoczyna Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i ubolewam, że nasz
syn reprezentuje w tej imprezie Polonię Bytom. Został wypożyczony z klubu młodzieżowego KTH Krynica, bo akurat nie mamy drużyny młodzieżowej. To najstarszy syn. Można
jednak powiedzieć, że moje życie podążało za
karierą męża. Na początku założyłam mu klub
sportowy, później przebranżowiłam ten klub
w firmę managerską (właśnie załatwiałam mu
sponsorów!) i z miłości do męża poszłam na
studia doktoranckie. Paweł nie wierzył, że
można zdobywać medale mistrzostw świata
i Europy. Miał problem mentalny.
- Poszłaś na studia, żeby umieć go odpowiednio zmotywować do wygrywania?
- Tak. Wcześniej Paweł wymienił pięć rzeczy, których mu brakuje i ja te pięć rzeczy po
kolei wyeliminowałam z jego życia.

- Co to było?
- Nie miał drużyny zawodowej, załatwiłam,
żeby ją miał. Był w klubie zakopiańskim, który
miał wobec niego zobowiązania finansowe, więc
przejęłam kartę zawodniczą Pawła. Pod względem mentalnym miał problem. Mówił, że Holendrzy są najlepsi i nie ma szans z nimi wygrywać.
Więc poszłam na studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie u profesora Zdebskiego, nabyłam umiejętności prowadzenia treningu mentalnego m.in. elementy
relaksacji. Paweł lubi śpiewać, więc przed startem, gdy rozgrzewał się na rowerze, mówiłam:
Pawełku, czy możesz mi zaśpiewać np. „Brunetki, blondynki”. Jeżeli mi mówił: „Odejdź, co
ty mi tu teraz wyskakujesz z jakimiś piosenkami”, wiedziałam, że nie ma szans na wygraną.
Nie było możliwości wprowadzania relaksacji.
- Nie wygrywał, bo nie był zrelaksowany przed startami?
- No nie był zrelaksowany. A gdy jechał na
rowerze treningowym i śpiewał głośno cokolwiek, to wówczas zdobywał medal mistrzostw
Europy albo świata. Nie chciałabym spłycić całego treningu mentalnego, zawężając go wyłącznie do tego elementu, ale chcę zobrazować,
jaka jest przewaga człowieka, jeżeli ma obudzoną świadomość i wie, co się z nim dzieje. Jest
wielu młodych zawodników, którzy nie potrafią nazwać swoich emocji. To jest duży krok
w dobrą stronę, jeżeli ktoś wie, jakie emocje
nim powodują. Tu się tworzy przewaga. Dlatego np. zawodnicy wysokiego wyczynu, którzy są w dziesiątce mistrzostw świata, niezależnie od uprawianej dyscypliny, to głównie
ci, który mają tzw. spokojną głowę. Kto potrafi zapanować nad swoją techniką mentalną, ten wygrywa.
- Wykorzystujesz tę wiedzę w pracy z synami?
- Staram się, chociaż z naszym najstarszym
synem - też Pawłem, zwanym Zigi, nie mam
takiego kontaktu. A ponieważ prowadzę projekt hokejowy „Nadzieje olimpijskie”, nie chcę
ingerować w jego karierę. On jest w Szkole Mistrzostwa Sportowego, a nazwisko Zygmunt
w tym środowisku nie jest obojętne.
- Przeszkadza mu, pomaga?
- W niektórych sytuacjach pewnie może mu
pomagać. Część trenerów znała jego dziadka,
znają Pawła jako olimpijczyka, medalistę mistrzostw świata, Europy, wiedzą, że ja sędziuję. I to na pewno pomaga, ma dobrą aurę wokół
siebie. Ale z drugiej strony on się ciągle rozwija, więc niektóre osoby – może podświadomie stawiają przed nim już na tym etapie życia, bardzo wysokie wymagania. Z powodu nazwiska
właśnie. Czasami gdzieś się pojawią jakieś krytyczne opinie na temat rodziców, szczególnie
mamy, bo jestem „małą elektrownią atomową”,
więc syn o mnie czyta.
- Przeżywa to?
- Przeżywa, bo on jest bardzo wrażliwą osobą, a wrażliwość po mnie odziedziczył.
- Powiedziałaś w którejś rozmowie, że osiągnęłaś niezależność finansową. Pomaga Ci to? Głowa wolna od
trosk ekonomicznych…
- Bardzo pomaga. Dużo w życiu bazuję na doświadczeniach innych osób. Czasami się mówi, że niby ktoś wie coś, ale i tak
musi to sam przeżyć, żeby się przekonać jak
jest. Ja, może dzięki opatrzności Bożej, jakoś
tak mam, że uczę się na błędach innych ludzi.
Obserwuję i staram się analizować pewne sytuacje. Wydaje mi się, że udaje mi się dobrze
wyciągać z nich wnioski i nie powtarzać czyichś błędów. Jeździłam dużo do Stanów Zjednoczonych. Jest tam mój tato, jest siostra mojej
mamy, jest mój brat ze swoją rodziną. Zawsze
mi się podobała amerykańska zasada: jeżeli
człowiek potrafi sam zadbać o pewien balans

FOT. Z ARCHIWUM KATARZYNY ZYGMUNT

Chcę zasłużyć na niebo

Ja przebijam głową mur i często mi się
to udaje. Czasami potrzeba pęknięcia
w betonie, czasami pojawia się tylko mała
dziurka, ale ja działam na zasadzie kropli,
która drąży skałę.
w życiu rodzinnym i zawodowym, to wtedy
może przekazywać swój potencjał i wiedzę innym ludziom. Właśnie w okresie budzenia się
tej świadomości dostałam pierwszą propozycję, by kandydować na radną.
- I nie zgodziłaś się…
- Podziękowałam za wyróżnienie, ale powiedziałam, że mam dopiero jednego syna,
a chciałam mieć więcej niż jedno dziecko.
- I to Ci się udało.
- Udało się. Jestem dumna, że mam trzech
wspaniałych synów, chociaż jeszcze sporo pracy, żeby ich dobrze wychować. Na razie wspólnie z mężem nam się to udaje. Mam też ogromną
pomoc mojej mamy, która wróciła ze Stanów,
gdy się urodził Albert. Powiem szczerze, że bez
wsparcia mamy na pewno nie mogłabym działać tyle na innych polach. A wspomnianą niezależność finansową daje mi lokal, który wynajmuję na kawiarnię. Mam też jedno mieszkanie,
które czasami wynajmuję, albo trzymam miejsca dla znajomych.

- Co Cię motywuje do działania?
- Wiem, że w jakimś sensie dostałam dużo
od życia. I tu wracam do lodu i hokeja - jeżeli
moje życie jest fajne przez to, że mam pasję, to
ja się chcę dzielić tą pasją. Wiem, że jestem silną kobietą, a czasami obserwuję osoby, które
spotykając się ze ścianą, rezygnują z dalszego
działania. A ja nie rezygnuję. Ja przebijam głową
mur i często mi się to udaje. Czasami potrzeba
pęknięcia w betonie, czasami pojawia się tylko
mała dziurka, ale ja działam na zasadzie kropli,
która drąży skałę. Tak przebija się mur. W jakiś
sposób chcę tym inspirować inne osoby, żeby
się nie poddawały, żeby szły do przodu. Bo nie
ma w życiu rzeczy niemożliwych.
- Stawiasz sobie ciągle nowe cele?
- Tak. A najważniejszym celem w moim życiu jest, aby zasłużyć na niebo i być dobrym
człowiekiem. Chociaż jest to trudne, ale przecież mam dobrą ścieżkę i chcę iść do góry.

OPR. (WIJ)
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Kobieta naukowa

I jak nie wierzyć, że wszystko ma sens?
W życiu profesor Marii Olech nie było
przypadków. Była za to niebywała konsekwencja zdarzeń i sytuacji, dzięki którym
jest dziś najbardziej znaną polską polarniczką na świecie. A może to nie konsekwencja, ale los? Siła wyższa?

Mówili do mnie „kierowniczko”
Ludzi można dzielić w różny sposób, to kwestia umowy, kategorii,
zwyczaju, a nawet fantazji. Można
najprościej, według płci, lub bardziej
skomplikowanie, biorąc pod uwagę klasy, podglądy lub pragnienia.
Według najprostszego podziału Maria była dziewczynką z Nowego Sącza, której marzenia nieco odbiegały
od oczekiwań koleżanek, z którymi bawiła się na podwórku. Z tych
marzeń i konsekwencji w ich realizowaniu zrodziła się historia kobiety naukowca, której imieniem zostało nazwane wzgórze na King George
Island i porost antarktyczny. A przecież wcale nie było tak łatwo.

Ulica Lwowska
Historia ma swój początek na ulicy Żeglarskiej, choć początek ten
ma wyłącznie wymiar symboliczny (przypomnimy sobie o tym, kiedy profesor Olech będzie żeglować
po zimnych wodach Arktyki). Miejsca swoich narodzin Maria Olech nie
pamięta wcale, szybko bowiem jej
REKLAMA

rodzina przeprowadziła się na ulicę Lwowską. I to właśnie tamten
dom, z ogrodem, nieco z dala od centrum miasta, był miejscem, w którym
dorastała i czytała pierwsze książki
o dalekich podróżach.
- To były trudne czasy – nie kryje. Najstarsza wśród rodzeństwa miała swoje obowiązki, ale też pierwsze
fascynacje. - Przyrody, szacunku do niej i zamiłowania nauczył
mnie tata. To z nim poznawałam

świat roślin, ich królestwa i domeny. Chodziliśmy po górach, a ja nabierałam przekonania, że natura
jest niebywale piękna i inspirująca
– wspomina. Absolwent rolnictwa
stał się pierwszym przewodnikiem
Marii po świecie, choć, na początku, był to świat bardzo bliski. Rozłożony między ogrodem, szkołą, drogą i fosą, w której krył się prawdziwy
mikrokosmos. - Powrót do domu
z lekcji zajmował mi całe godziny.

W przekopie czekały skarby, które
wymagały mojego czasu i zainteresowania. Już wtedy było to dla mnie
niezmiernie ważne – podkreśla.
I o wiele ciekawe niż szlifowanie Jagiellońskiej, które uprawiały jej rówieśniczki – dodaje, tłumacząc, że
„szlifowaniem” w Nowym Sączu nazywano spacerowanie tam i z powrotem po głównej ulicy miasta, bez
określonego celu.
Ważny był też krzak bzu. Rósł
w ogrodzie, stał przy nim fotel,
w którym mała Maria mogła czytać
o światach nieco dalszych, niż te,
które znała. - O wyprawach polarnych, zdobywaniu bieguna, krajach skutych lodem i tych, w których
nigdy nie sypał śnieg – opowiada
i może właśnie myśli, że właśnie dzięki tym lekturom jej życie ułożyło się
w taki, a nie inny scenariusz?

Dorobek profesor Marii
Olech jest imponujący. Jest autorką ok. 350
publikacji naukowych
i popularnonaukowych,
w tym wielu monografii
i rozdziałów w książkach.
Jej prace dotyczą głównie taksonomii, geografii i ekologii porostów,
w mniejszym stopniu
mchów, glonów i grzybów. Jest jedyną w świecie znawczynią porostów
rosnących w pobliżu obydwu biegunów Ziemi. To
nie tylko pierwsza kobieta kierująca wyprawami polarnymi w Antarktyce, ale także pierwszy
lichenolog Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
stworzył pracownię lichenologii i zielnik lichenologiczny – uważany za biblię
botaników.
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Od Meduzy do Spitsbergenu
Mikroskop był jeden, ale to wcale
nie miało znaczenia. Ewa Berger, nauczycielka biologii, zwana Meduzą,
potrafiła zaczarować dzieci przedmiotem. Może nie wszystkie, ale Marię zaczarowała skutecznie. Wybór biologii
po maturze był więc całkiem naturalny. - Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim były konsekwencją moich
zainteresowań. Chciałam wiedzieć
więcej, poznawać – tłumaczy.
Tak też poznała góry, wspinaczkę
i porosty. Organizmy niższego rzędu. Niby nic nadzwyczajnego, imponującego, ładnego, a jednak potrafiły odmienić jej życie. - Nikt wówczas
na Uniwersytecie Jagiellońskim tym
się nie zajmował – zauważa.
Przecierała szlaki. I to tak skutecznie, że została pierwszym lichenologiem zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale to Spitsbergen
REKLAMA

odmienił jej życie. Dzięki wyprawom
do Arktyki miała możliwość zbadać
porosty oraz roślinność tundry, która występuje na terenach bez lodu. Jak
radziła sobie w skrajnie trudnych warunkach, do tego z piętnem płci? Nie
było łatwo. - To że dwa razy zostałam kierownikiem i jedyną kobietą
wśród załogi, zawdzięczam nie tylko determinacji – zaznacza. - Po prostu nikt prócz mnie nie zajmował się
porostami.
Walka ze stereotypami była równie wyczerpująca jak praca kilkanaście
godzin w terenie. Praca z młotkiem,
dźwiganie ciężkich kamieni z porostami potrzebnymi do badań, żmudne godziny nad mikroskopem wcale
nie były lżejsze od tych momentów,
kiedy musiała udowadniać, że kobieta świetnie nadaje się do siermiężnych
warunków. - Kiedy przyjechałam na
stację im. H. Arctowskiego, byłam

pierwszą kobietą kierowniczką, a do
tego pierwszą przedstawicielką swojej płci, która chciała w Antarktyce
pracować, a nie tylko towarzyszyć
mężowi. Musiałam pokazać, że potrafię, że umiem i nie jestem dziełem
przypadku. Dowieść, że nie wybrałam się pod Biegun Południowy dla
zabawy, czy przygody – opowiada.
Mówiono do niej „kierowniczko”,
czasem „ona”, ale słuchano. Nawet
w tych momentach, kiedy musiała
swoim podwładnym matkować, pilnować, by zmieniali mokre buty, czy
smarowali twarze kremem. Szanowali
ją. - Choć nieraz kapały mi łzy do talerza, nie poddałam się – przyznaje.
Mimo zimna, spartańskich warunków mieszkaniowych i ciągłych telefonów: „Poproszę z kierownikiem”,
„Ale to ja jestem właśnie kierownikiem”, „Proszę sobie nie żartować”.
Kiedyś po latach dowie się „ A to
pani wytępiła przekleństwa na stacji”.
I choć nie było z tego naukowego pożytku, jest to taki sukces, którym Maria Olech chwali się nie bez satysfakcji.

Kobieta musi więcej
Nauczyła się, że kobieta już na samym starcie musi więcej. I ona zawsze to „więcej” miała. Przecierała
szlaki w męskim polarnym świecie,
nie żałując ani jednego dnia spośród

Sprawiedliwie
dzieliła czas między
wyprawy na
Antarktykę i Arktykę.
Chodziła z bronią, na
wypadek spotkania z
niedźwiedziem, robiła
zdjęcia pingwinom,
które dziś tworzą
niezmiernie osobistą
kolekcję z podróży
i żałowała, że nie ma
brody. Kiedy wieje
wiatr i prosto
w twarz lecą zmrożone
kryształki lodu, nie jest
przyjemnie.
tych, które spędziła badając mchy
i porosty. - Myślę, że moimi wyborami nie kierował przypadek, ale konsekwencja. Robiłam to, co kochałam
i to przynosiło mi sukcesy – zauważa.
Sprawiedliwie dzieliła czas między wyprawy na Antarktykę i Arktykę. Chodziła z bronią, na wypadek
spotkania z niedźwiedziem, robiła
zdjęcia pingwinom, które dziś tworzą niezmiernie osobistą kolekcję
z podróży i żałowała, że nie ma brody.
- Kiedy wieje wiatr i prosto w twarz
lecą zmrożone kryształki lodu, nie
jest przyjemnie – podkreśla. - Przydałaby się.
W takich momentach przez głowę czasami przechodzi myśl, że łatwiej być mężczyzną. - Pamiętam w
Japonii, gdzie pojechałam na sympozjum, nawet przez myśl im nie
przeszło, że za nazwiskiem Maria
Olech, kryje się kobieta. O, jaka to
była konsternacja. Wtedy wspierały
mnie panie, które serwowały kawę
i herbatę – uśmiecha się.
Uczciwie jednak przyznaje, że
dużo się od mężczyzn nauczyła. Stanowczości, szybkiego podejmowania decyzji i nierozpamiętywania.
Oni docenili ją za to, że jak nikt inny
potrafi walczyć zarówno o nich, jak
i stację. Traktowała ją jak dom i potrafiła bronić jak domowego ogniska.
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Być u siebie
Nigdy nie potrzebowała luksusów.
Może dlatego, że luksusem była możliwość obserwowania i badania przyrody, i to wystarczało. Kiedy została
majtkiem na żaglówce, wydawało jej
się, że złapała Pana Boga za nogi. Warunki na łajbie były trudne, ale możliwości, które stwarzała mała, zwrotna
łódeczka bezcenne. - Zaprosił mnie
francuski żeglarz polskiego pochodzenia, dr Janusz Kurbiel. Jego wyprawa naukowo-odkrywcza miała
na celu opłynięcie jachtem wszystkich lądów wokół bieguna północnego. Tam, gdzie samoloty, ani duże
łodzie badawcze nie miały szans dotrzeć – wspomina.
Gdy jacht podpływał blisko lądu,
Maria brała plecak, narzędzia i podpływała pontonem na ląd. Tam zbierała mchy, porosty i grzyby, by je
później opisać i zaklasyfikować. To była ciężka, fizyczna praca. Do
tego zimno, wiatr, niedźwiedzie
– wylicza. - Jak bardzo było to niebezpieczne świadczy fakt, że nikt
nie chciał nas przed wyprawą
ubezpieczyć.
Nie ukrywa, że były momenty,
kiedy się bała. Czasem trzeba umieć
się do tego przyznać. Ekstremalnych
sytuacji w takich warunkach nie da
się uniknąć. - Po każdym sztormie
mówiłam sobie, że to koniec, wracam. Ale gdy wody się uspokajały,
uspokajałam się i ja i zaczynałam
swoją pracę – uśmiecha się.
Kiedy pytam się pani profesor,
gdzie jest jej miejsce na świecie, nie
bardzo wie, co odpowiedzieć. A może
nie chce. Bo jest i tu, w Krakowie, i w
Nowym Sączu, gdzie stoi dom rodziny. Jest też tam, gdzie prowadziła badania. - Przypominam emigranta,
który jest wszędzie i nigdzie u siebie – mówi.
Dobrze wie jedno, że wszystko
miało właśnie tak się potoczyć.
Pamięta dobrze film o kolonii pingwinów w dalekiej Antarktyce, który oglądała w dzieciństwie. Wiele
razy mówiła, że właśnie on sprawił,
że chciała poznać daleki i zimny Biegun. Długo, długo później, podczas
wyprawy statkiem dopłynęła do tej
koloni. Do miejsca, które pamiętała z dokumentu sprzed lat. - I jak tu
nie wierzyć, że wszystko ma sens?
– pyta.
KATARZYNA KACHEL
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OD LAT PRZYJEMNIE UZALEŻNIA

Przyjęcia - bankiety weselne, komunie,
rocznice, zjazdy, biesiady rodzinne
- restauracja
- karczma
- kawiarnia
Nauka pływania dla dzieci i dorosłych
WIELKIE ODCHUDZANIE NA WIOSNĘ *
*50 % rabatu na wszystkie zabiegi w centrum SPA i Wellness!

wybierz dwa zabiegi z naszej aktualnej oferty;
drugi tańszy otrzymasz za 50 % ceny!
*Wiosenne FIT Menu w restauracji i lobby barze
Honorujemy karty:
Benefit Systems
Fit Profit
OK System
Nowosądecka KARTA RODZINY

www. perlapoludnia.pl
18 446 90 31, 605 240 240
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Opinie

Ja tak tylko pytam, co się udało?
Jerzy Wideł
Z kapelusza

J

ak z bicza strzelił minęło 108
dni od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Rząd z jego
przedwyborczymi, na wiatr rzucanymi obietnicami zostawmy
tym razem w spokoju. Niech dalej rządzi w tym stylu, to cenzurkę wystawi mu nie tylko Komitet
Obrony Demokracji. Przejdźmy
na lokalne, grajdolane podwórko.
Tutaj też nie brakowało ze strony
kandydatów na posłów z listy PiS
bardzo interesujących pomysłów
i koncepcji zbawienia narodu.
Wszystkich przebił w obiecankach niejaki pisowski kandydat
Marek Cieślak, który ni mniej, ni

więcej, tylko obiecywał - oczywiście jeśli zostanie wybrany - odbudowę... zamku królewskiego
w Nowym Sączu. Zamku zapewne na piasku, bo chyba nie tego na
skarpie nad Dunajcem.
Senator Stanisław Kogut, jak
przystało na kolejarza, marzył
głośno po raz kolejny o budowie
linii Piekiełko – Podłęże. On, jak
i pozostali kandydaci, dużo mówili o wspieraniu budowy jakże
potrzebnej drogi szybkiego ruchu
z Nowego Sącza do autostrady A4.
Sęk w tym, że to właśnie sądecko-gorlicko-podhalańscy posłowie PiS zablokowali poprawkę do
budżetu państwa na początku lutego, zgłoszoną przez Platformę
Obywatelską. Poprawka ta miała sprawić, że „Sądeczanka” pozyskałaby 40 mln zł, zaś łącznik
obwodnic sądeckich w Chełmcu
100 mln zł. Pieniądze z budżetu centralnego na te inwestycje
szlag trafił.

Każdy o zdrowych zmysłach
ma świadomość, że budowa kolei
żelaznej, czy nowej (miejscami)
drogi to nie jest hop siup. Pstrykniesz palcami jak kiedyś na kelnera i już spełniamy marzenia posłów PiS oraz ich wyborców. Ale
na miły Bóg, parlamentarzyści
przynajmniej powinni lobbować
w stosownych ministerstwach,
by chociaż ruszyły prace studialne. Ale o tych cisza, bo przecież
posłowie są zmęczeni nocnymi,
sejmowymi nasiadówkami.
Nie można powiedzieć, że nie
spełniły się do końca obietnice
senatora o powrocie do Nowego
Sącza oddziału Straży Granicznej. To był wszak sztandarowy
wyborczy chwyt. Otóż senator
zawsze zwykł mawiać, że słowa
dotrzymał (po części), bo z tego
miasta przecież nie wyjechała do
Raciborza Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej. Kiedy
wrócą zastępy funkcjonariuszy,

tego nie wie nikt i nikt nie potrafił tego powiedzieć przez minione 108 dni. Senator ze związkowcami z państwowej spółki
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów
zrealizowali swój inny przedwyborczy projekt. Znakomity menadżer tej firmy, Jarosław Wilk,
prezesem zarządu już nie jest.
Teraz ma nim być ktoś z towarzyszy rządzącej ekipy. Ma być
swój – mierny, ale wierny linii
partyjnej, jak w stadninie konie
w Janowie Podlaskim, gdzie odwołano sprawnego menedżera,
pracującego w tej firmie bodaj od
stanowiska stajennego, wielkiego miłośnika koni. Podobnie jak
Wilk nie miał odpowiedniej legitymacji partyjnej.
Poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk woził do wojewody Jerzego Millera pudła z podpisami ludzi domagających się
powrotu do Nowego Sącza dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego.

Wojewoda się zmienił, teraz jest
z właściwej już partii, ale również
Józef Pilch o dyspozytorni pogotowia za chętnie nie chce rozmawiać. No i co pan na to panie pośle
Mularczyk? Na ten temat chciałem rozmawiać z Antonim Gromalą, najsłynniejszym przed laty
bezdomnym w całym kraju. Ale
nie rozmawiałem, gdyż obawiałem się, że odprawi mnie z kwitkiem mówiąc, jak kiedyś do tego
posła, bym się... No właśnie.
Czy któryś z posłów rządzącej partii będzie miał teraz odwagę stanąć przed elektoratem
i opowiedzieć nie tylko swoim
wyborcom, co się z tymi obiecankami stało? Może powiedzą, kto
im rzuca kłody pod nogi w realizacji tych projektów. Bo ja wiem
– cykliści, wegetarianie, genderyści, żurnaliści, masoni oraz hodowcy kanarków i innych ptaków
egzotycznych. Osobliwie hodowcy papug.

Daj kurze grzędę, czyli co nam góry zasłaniają
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

K

ury robią sobie z nas jaja!
Żyjemy w czasach, kiedy
świadomy obywatel zajada
jajecznicę ma masełku wyłącznie
z najdroższych jajek, czyli takich, co
to przyszły na świat w przydomowym kurniku. Każdy, kto chce być
dziś eko, posiada numer telefonu do
zaprzyjaźnionej pani na wsi, która
podrzuca mu wytłoczkę najzdrowszych i najsmaczniejszych jajek.
Oczywiście swoje walory zawdzięczają one temu, że bez pośpiechu
zniosła je kurka chowana bezstresowo, wypuszczana na relaksujące
spacery po porannej rosie, trzymająca dietę dzięki pszenicznym ziarenkom fitness wpadającym wprost
do dziobka, pojeniu wysokowapniową mineralną i wczesnemu chodzeniu do łóżka. Według ortodoksów jajka od bezimiennej nioski,
zatrudnionej do masowej produkcji na kontrakcie w kurzej fermie,
nadają się wyłącznie na wielkanocne pisanki. Najbardziej postępowi przy swoich nowoczesnych
domach stawiają eleganckie kurniki i sami hodują kury. Wszystko po
to, żeby jajko na omlet było jeszcze
bardziej jajowate, a jesienią mięsko
w niedzielnym rosołku samo rozpływało się w ustach. Piękne życie, wiecznie trwaj! Nie przypadkiem jednak mądrość ludowa mówi:

daj kurze grzędę! No i kury wycięły nam numer. Malkontenci z Polskiego Alarmu Smogowego wespół
z naukowcami z Politechniki Krakowskiej chcą nam popsuć ten dobry nastrój. Wzięli oto i podebrali cieplutkie jeszcze jajeczka spod
najlepszych małopolskich niosek
i zamiast zjeść je na miękko, jęli
tłuc skorupkę na czynniki pierwsze. Co im wyszło? Kogel-mogel!
To uchodzące za najzdrowsze (a na
pewno najdroższe) jajka z przydomowych kurników są najbardziej
skażone rakotwórczymi dioksynami i – zdaniem badających - dużo
bardziej szkodliwe od sklepowych
z masowej produkcji! Dlaczego?
Dlatego, że na nasze wypieszczone trawniki i profesjonalne wybiegi dla kur, spada efekt spalania całego syfu, jaki bliżsi i dalsi sąsiedzi
raczyli wsadzić do pieca poprzedniego wieczoru. Chemiczny opad
z komina sąsiada (bo przecież nie
z naszego) przez kurzy dziób, a dalej przez kurzą… trafia na nasz stół.
A potem to już wiadomo. Gdzie
z kurzą ekologią są największe jaja?
Oczywiście w najbardziej zadymionej Małopolsce, a jajka o największej
zawartości dioksyn znoszą ponoć
kury w Rabce Zdroju. Tyle autorzy
raportu. Świat stanął na głowie. Jajko okazało się mądrzejsze od kury.
Zapowiada się, że lada moment jajogłowych ktoś obrzuci zbukami.

S

woją drogą nie wiadomo, dlaczego nikt jeszcze nie wpadł
na pomysł, by wybierać najbardziej jajowate jajko regionu.
W czasach wszędobylskich plebiscytów na każdy temat, wydaje się
to – jak mawia klasyk – oczywistą

oczywistością. Czasy są proste,
a życie w nich łatwe i przyjemne. Kiedyś media pisały jakieś teksty, a czytelnicy je czytali. Dzisiaj
media robią plebiscyty, a czytelnicy piszą komentarze zastępując
w tej robocie media. Komentarze
są zazwyczaj o kilometr dłuższe niż
tekst, który komentują, a komentatorzy zawsze mądrzejsi od autora i bohatera tekstu. Z kolei plebiscyty są o kilka pięter przerośnięte
ponad postacie, które wybierają.

potrafiący najdalej dojść na rękach,
najcieplejsza lewa dłoń, najmądrzejszy esemes pisany bez patrzenia na
ekran itp. Zwykle nie studiuję wyników plebiscytów, ale z niejakim
zdziwieniem przeczytałem ostatnio efekt głosowania na najlepszych
sportowców, gdzie na wielkiej scenie zabrakło miejsca dla aktualnej
medalistki mistrzostw świata, za
to mnóstwo placu zajmowali sportowi praktykanci albo emeryci. Idę
o zakład, że przyszły rok przyniesie

Wzięli oto i podebrali cieplutkie jeszcze
jajeczka spod najlepszych małopolskich
niosek i zamiast zjeść je na miękko, jęli
tłuc skorupkę na czynniki pierwsze.
Co im wyszło? Kogel-mogel!
Z każdym rokiem przybywa też
plebiscytów, dzięki czemu wartość każdego kolejnego rozdanego tytułu nieuchronnie zbliża się
do zera. Jeszcze kilka lat temu najpopularniejsze były plebiscyty,
w których żeby dostać ciasny kapelusz, trzeba było posadzić wszystkich urzędników w gminie z nożyczkami do wycinania kuponów
z zakupionych hurtowo gazet. Dzisiaj już nikt się nie pieprzy z gazetowymi wycinankami ludowymi.
Sprawę załatwia się na miarę czasów, klikając w klawiaturę komputera albo telefonu. No i plebiscyty coraz ambitniejsze się wymyśla:
najsympatyczniejsza sklepowa,
najlepiej zbudowany konduktor,
najmniej zaspany urzędnik, sołtys

nam sto nowych plebiscytów, a za
dziesięć lat na Sądecczyźnie trudno
będzie znaleźć obywatela, który nie
wygrał jakiegoś głosowania. Oczywiście dzięki głosom oddanym na
samego siebie.

I

jeszcze jedna ciekawostka,
obok której trudno przejść
obojętnie. Otóż burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z Małopolskim Związkiem Kolarskim
byli gospodarzami wojewódzkiego podsumowania sezonu 2015.
Na widowni kwiat kolarstwa, na
scenie setka pucharów, fanfary, długonogie hostessy i niekończąca się dekoracja najlepszych
kolarzy we wszelkich dyscyplinach i kategoriach wiekowych.

Wszystko fantastycznie, poza jednym drobiazgiem – ani jedno wyróżnienie (słownie zero) nie trafiło do rąk zawodnika/zawodniczki
z naszego regionu! Dlaczego? Bo
u nas nikt nie uprawia kolarstwa!
Na scenę tabunami wychodzili
młodzi i starsi kolarze reprezentujący miasta oraz wioski całego
województwa, tylko dumna ziemia sądecka nie urodziła nikogo,
kto potrafiłby ścigać się na rowerze. Czarna rozpacz! Czy wiecie Państwo, że na Sądecczyźnie
z przyległościami, nie ma ani
jednego klubu kolarskiego, albo
chociaż szkolnej sekcji w takiej
dyscyplinie? Są za to nieustająco zadowoleni z siebie dygnitarze opowiadający, że posiadamy
najwspanialsze w Polsce tereny do uprawiania turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego,
a nawet szosowego. Świetnie, ale
nie posiadamy ani jednego juniora, który mógłby się ścigać
z rówieśnikami z Raby Wyżnej,
Kęt, albo innego Jordanowa. Owszem, mamy Agnieszkę Skalniak
regularnie płacącą za nadbagaż
z powodu ciężaru przywożonych
w walizce medali z imprez światowej rangi. Ona pewnie jednak właśnie startowała gdzieś za granicą
i nie wysłała na siebie odpowiedniej
ilości esemesów, żeby ją zauważono
w prestiżowym ponoć plebiscycie na sportowca roku. Co tu dużo
gadać. Wiosna za pasem, tłuszcz
za paskiem, więc niebawem znowu ktoś ogłosi, że mamy najlepsze tereny do uprawiania kolarstwa
górskiego. Tylko gdzie kolarze? Nie
widać? Oj tam, pewnie ich góry
zasłaniają.
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SPOTKAJMY SIĘ TU I TERAZ
To więcej niż restauracja
To miejsce z niezwykłą atmosferą, do którego będziesz chciał wracać
Tworzy ją doskonała kuchnia
Menu restauracji zaspokoi wszelkie kulinarne gusta

TU I TERAZ
To miejsce spotkań:
- rodzinnych
- biznesowych
- zamkniętych imprez
w gronie przyjaciół

TU I TERAZ
To również kameralne koncerty,
umilające czas spędzony
w dobrej atmosferze

Tych, którzy wolą
zostać w domu

TU I TERAZ
odwiedzi z zamówionymi
potrawami

Nowy Sącz
ul. Barbackiego 79
tel. 18 44 10 444
www.tuiteraz.net.pl

Bądź z nami TU I TERAZ!
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Kobieta z charakterem

Nie zamartwiam się jakąś zmarszczką
- Inne kobiety muszą Pani zazdrościć…
- To ich problem, to one zazdroszczą, nie ja. To co robię, robię
dla siebie. Ale mam też świetną motywację, bo w telewizji, w programach „Ewa gotuje” czy „Top Chef”,
dobry wygląd też ma znaczenie.

Rozmowa z EWĄ
WACHOWICZ, Miss Polonia
1992, dziennikarką
i producentką telewizyjną.
- Czym dla Pani jest bycie kobietą?
- To przede wszystkim bycie sobą.
Urodziłam się kobietą, więc bycie
sobą to dla mnie bycie kobietą w każdym znaczeniu tego słowa.

- Czyli akurat u Pani mocny charakter to
synonim kobiecości?
- Z jednej strony kobiecość to jest
to, co na zewnątrz – nasze atrybuty:
uroda, oczy, włosy, uśmiech, sylwetka, to jak się poruszamy, ale z drugiej
strony jest oczywiście nasze wnętrze. Jeśli chodzi o charakter, to każdy z nas ma inny, to zawdzięczamy
i genom, i rodzicom, i trochę wychowaniu. Mocny charakter zawdzięczam chyba genom po babci, po tacie.
I oczywiście wychowaniu w domu.
- Bo tata uczył Panią nawet mechaniki samochodowej, potrafi Pani klocki hamulcowe w Polonezie wymienić.
- Takie były czasy. Wychowałam się na wsi. Tato drobne naprawy w samochodzie robił sam. Bardzo wcześnie, bo w wieku 16 lat,
zrobiłam prawo jazdy. A ponieważ
chciałam pożyczyć Poloneza na wakacje, więc musiałam wiedzieć, jak
przeczyścić dyszę, jak zmienić klocki hamulcowe. Dla mnie to było naturalne, tak się wychowywałam, tak
mnie tato nauczył i nie było w tym
nic dziwnego.
- Chociaż takie umiejętności u kobiety to rzadkość.
- Znowu wszystko zależy od charakteru. Mam przyjaciółkę, która nigdy sama nawet nie tankuje samochodu, nie ma pojęcia, gdzie jest
wlew paliwa, bo zawsze zajmuje się
tym mąż. Jak się jej kończy paliwo,
to mówi: Kochanie zapaliła się kontrolka. A mąż jedzie i tankuje auto.
Na swój sposób zazdroszczę. To też
jest bycie kobietą. Może nawet bardziej? Byłam wychowywana inaczej.
Dla mnie to, że znam się na samochodach, to normalne, bo takie wychowanie odebrałam. Natomiast jak ktoś
został wychowany w przekonaniu, że
są rzeczy, które robi tylko mężczyzna, to też nie widzę w tym nic złego.
- A jest taka rzecz, którą według Pani powinien robić tylko mężczyzna?
- Jest mnóstwo rzeczy, które powinien robić tylko mężczyzna. Sporo jest takich zawodów, w których

ZDJĘCIA: ARCH. EWY WACHOWICZ

- Kobietą charakterną? Kiedy premier
Waldemar Pawlak zadzwonił do Pani z propozycją zostania rzeczniczką rządu, rzuciła Pani słuchawką.
- Myślałam, że to żart, który zrobili mi koledzy z akademika. Nie
przyszło mi do głowy, że to naprawdę premier. Dlatego za pierwszym razem rzuciłam słuchawką, ale za drugim już porozmawiałam.

- Od Miss Polonia, wicemiss świata wymaga się, żeby zawsze była piękna? Czuje Pani taką presję?
- Nie, takimi rzeczami się nie przejmuję. Ważniejsze, żebym się dobrze
czuła i dobrze wyglądała do kamery.
Dobry wygląd jest częścią mojej pracy.
Ale oczywiście bez przesady, żebym zamartwiała się jakąś zmarszczką, czy jak
mam gorszy dzień i gorsze włosy, żeby
to wpływało na moje samopoczucie.
- Wspomniała Pani, że w dbaniu o urodę
jest dla Pani bardzo ważny ruch. Ćwiczy
Pani na siłowni?
REKLAMA

Po prostu my kobiety różnimy się od mężczyzn.
Mamy inne umiejętności i zdolności, inaczej
pracujemy. Jest też wiele zawodów, w których
lepiej sprawdzają się kobiety niż mężczyźni, choćby
pielęgniarka czy przedszkolanka. Oczywiście, zdarzają
się mężczyźni, którzy są w tych zawodach świetni,
ale rzadko. Kobieta ma ten naturalny instynkt opieki
nad dziećmi, nad chorymi. Podział na obowiązki
damskie i męskie jest naturalny.
praca fizycznie jest bardzo ciężka,
trudna i w naturalny sposób do tego
predestynowani są mężczyźni. Nie
wyobrażam sobie, by w kopalni na
przodku pracowały kobiety. A piloci samolotów? Jest bardzo mało
kobiet, które pilotują samoloty. Po
prostu my kobiety różnimy się od
mężczyzn. Mamy inne umiejętności
i zdolności, inaczej pracujemy. Jest
też wiele zawodów, w których lepiej
sprawdzają się kobiety niż mężczyźni, choćby pielęgniarka czy przedszkolanka. Oczywiście, zdarzają się
mężczyźni, którzy są w tych zawodach świetni, ale rzadko. Kobieta ma ten naturalny instynkt opieki
nad dziećmi, nad chorymi. Podział
na obowiązki damskie i męskie jest
naturalny.
- Prawdziwa kobieta powinna umieć
gotować?
- Jeżeli lubi to powinna. A jeśli
nie, to może przywozić posiłki do
domu z zaprzyjaźnionej restauracji. Albo znaleźć mężczyznę, który
umie gotować.
- U Pani z gotowaniem nie ma problemu. I… przez żołądek trafia Pani do serc
mężczyzn?
- To stare powiedzenie niezmiennie się sprawdza. Absolutnie, przez
żołądek można trafić nie tylko do
serca mężczyzny. Dobrą potrawą zyskuje się sympatię. Żywimy kogoś,
czyli dajemy energię przygotowując posiłek i serwując danie. W ten
sposób można pozyskać domowników, rodzinę, przyjaciół.

- Drugą połówkę kobieta może pozyskać gotowaniem, ale też urodą? Co
Pani robi, że wyglądać zawsze pięknie
i atrakcyjnie?
- Po prostu bardzo dbam o siebie
na co dzień. To nie tak, że rozmiar 38
czy 40 jest mi dany na zawsze, a jędrna i gładka cera bierze się z niczego.
Na pewno geny trochę mi w tym pomagają. Ale dbam o odpowiednią dietę, chociaż nie lubię słowa dieta, bo
zostało bardzo zdewaluowane, kojarzone z tym, że czegoś nie wolno jeść.
U mnie dieta to mądre jedzenie. Jem
kilka posiłków dziennie, nie robię
dużych przerw między posiłkami, nigdy nie są dłuższe niż 2,5 - 3 godziny.
Piję bardzo dużo wody, do 3 litrów
dziennie. Dodatkowo, w ramach porannego rytuału piję na czczo wyciśnięty sok z cytryny z ciepłą wodą.
Dwa razy dziennie robię sobie koktajle z jęczmienia naturalnego. W mojej
codziennej diecie są obecne orzechy,
siemię lniane, nasiona chia. Najważniejsze, żeby mądrze odżywiać organizm. A poza odżywianiem jestem
absolutną wielbicielką maseczek jednej z polskich firm. Dwa-trzy razy
w tygodniu robię sobie kąpiel relaksacyjną, nakładam maseczkę na
twarz i się odprężam. Raz na pół roku
zdarza mi się pójść do kosmetyczki
np. na cudowny zabieg z algami. Do
tego dbania o urodę dodaję też dużo
ruchu i sportów, które uwielbiam.
- To wystarczy?
- Na chwilę obecną mi to wystarcza. Dobrze się z sobą czuję, a to
najważniejsze.

- Ćwiczę w domu z trenerką
Eweliną, a jak jestem w Warszawie - na siłowni. Oprócz tego mam
jeszcze taki swój trening aerobowy, rower, orbitrek, bieganie wokół krakowskich Błoń albo długie marszobiegi. Tego ruchu mam
dość dużo.
- Lada chwila dobra kondycja będzie
Pani potrzebna. Urodziwa kobieta z charakterem, rusza na podbój szóstego klejnotu do Korony Wulkanów Ziemi.
- Tak, 3 marca wyruszam do Chile, w Andy, na Ojos de Salado. Trzy
tygodnie będę w górach. Przede
mną prawie 7 tys. metrów do zdobycia – najwyższy wulkan, na który chcę wejść w ramach mojego
projektu zdobycia Korony Wulkanów Ziemi.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Kobiety zaprzyjaźnione

Rozmawiamy o chojcem i cejcem

- Niebawem do rąk piwniczańskich i sądeckich dzieci trafi Pani książka o dzieciństwie i przyjaźni dwóch dziewczynek:
Danuty Szaflarskiej i Anny Piekarczyk. Kolorowo ilustrowana opowieść nosi tytuł
„O góralce Hanusi i panience Danusi”. Pozycja szczególna, bo opowiada o pierwszych
latach życia 101-letniej dziś aktorki, która wychowywała się w Kosarzyskach. Jak
zrodził się pomysł napisania takiej książki?
- Od wielu lat zajmuję się zbieraniem historii domów, pojedynczych osób i rodzin związanych
z Piwniczną. Stworzyłam album „Dar
Pamięci”. Jest to publikacja, która
ma ocalić od zapomnienia to, co jest
bezcenne dla tego regionu i ważne
dla przyszłych pokoleń. Postanowiłam, że muszę napisać i zilustrować
podobną książkę dla dzieci. Opowieść „O góralce Hanusi i panience Danusi” powstała na bazie wspomnień dwóch głównych bohaterek.
Hanusia już niestety nie żyje, mówiąc przenośnią, przepadła gdzieś
w bukach. Natomiast Danuta Szaflarska jest wciąż z nami jako „Dobro
Narodowe”, ale przede wszystkim
„Dobro Piwnicznej” i jej dzielnicy
Kosarzysk. Ta książka to Dar Pamięci dla najmłodszych. Dziś operują oni
tabletami czy komórkami, ale zazwyczaj nie wiedzą, jak przed stu laty,
wyglądało życie ich rówieśników. Jak
się bawili, w co się ubierali, co jedli.
Chciałam to współczesnym dzieciakom poprzez tę historię przybliżyć.
Tereny Beskidu Sądeckiego kiedyś
były dziewicze, wokół roztaczała się
piękna przyroda, było mnóstwo borówek, grzybów, poziomek, o których zresztą piszę w książeczce. Dzieci biegały na bosaka, pasły bydło czy
owce, cieszyły się prostymi przyjemnościami i zabawami i myślę, że było
to szczęśliwe dzieciństwo.
- To były trudne czasy, dzieci musiały pracować. Hanusia jako dorastająca dziewczynka poszła na służbę do rodziców Danuty Szaflarskiej, nauczycieli miejscowej
szkoły w Kosarzyskach…
- Nie było co jeść, szczególnie na
przednówku, wczesną wiosną, więc
Hanusia musiała pracować. Jak urodziła się Danusia, Hanka ją pilnowała, kołysała i w międzyczasie wykonywała różne prace domowe. Mimo że
były jakby z różnych światów, w miarę dorastania Danusi, między dziewczynkami zrodziła się przyjaźń. Były
sobie bardzo oddane. Mała Danusia
biegała na bosaka na równi ze wszystkimi wiejskimi dziećmi. Przy nich
i przy Hance poduczyła się gwary

FOT. Z ARCH. B. PALUCH

Moja nowa książka to „Dar Pamięci” dla
najmłodszych. Staram się w niej pokazać, jak wyglądało życie ich rówieśników
sprzed stu lat. Biegali na bosaka, paśli bydło czy owce, skromnie jadali, cieszyli się
prostymi zabawami i myślę, że było to
szczęśliwe dzieciństwo - mówi Barbara Paluch (Paluchowa). Z malarką i poetką z Piwnicznej-Zdroju rozmawiamy
o jej nowej publikacji, inspirowanej dzieciństwem wybitnej aktorki Danuty Szaflarskiej i jej piastunki Anny Kluskowej
z d. Piekarczyk.

góralskiej. Buty czy kokardy we włosach były jej niepotrzebne, lubiła swobodę i wolność, a jej opiekunka Hanusia w jakiś sposób wprowadzała
ją w życie. Przyjaźń przetrwała lata.
Każdego roku, kiedy Danuta Szaflarska przyjeżdżała na wypoczynek do
Kosarzysk, pierwsze kroki kierowała
właśnie do domu Hanusi, czyli właściwie Anusi, bo w górach na Ankę mówi
się Hanka. Przyjaźń przerwała śmierć
Anny w roku 2001.
- To nie tylko przybliżenie historii pięknej
przyjaźni, ale też pokazanie, że miejsce
i środowisko, w których się wychowujemy,
nadają kształt naszemu przyszłemu życiu.
- Danuta Szaflarska mieszkała tutaj tylko przez pierwsze 9 lat swojego życia, mimo to nigdy o tym miejscu nie zapomniała. Lata sielskiego
dzieciństwa w ukrytej wśród gór
osadzie to powód, że jest do niej tak
bardzo przywiązana. Lato stara się
zawsze tutaj spędzać. Wraca tu chętnie, bo to co kształtuje nasze życie,
to przede wszystkim pierwsze lata
dzieciństwa. Przyszłe życie wybitnej

aktorki, jej naturalność i prostolinijność, kształtowali nie tylko rodzice
i inni, ale również piękna, choć i surowa przyroda, las, góry. Dziewczynka zaczerpnęła bardzo dużo od
dzieci. Do tej pory jest bardzo skromną osobą, co jest cenne u tak wielkich
ludzi. Dziś niewiele dzieci ma możliwość doświadczyć takiej bliskości
z naturą. Mówię to z wielkim żalem
dlatego, że sama wychowywałam się
w Krynicy w podobnych warunkach,
w kontakcie z przyrodą. To mnie nauczyło szacunku do wszystkiego co
żyje. Myśmy tak biegali, aby nawet
nie nadepnąć mrówki.
- Danuta Szaflarska jest Pani szczególnie bliska.
- Znamy się bliżej od 1999 r. Wcześniej niejednokrotnie widywałam ją,
przemieszczającą się energicznym
krokiem przez centrum Piwnicznej, ale nie miałyśmy okazji spotkać
się i poznać. Widziałam oczywiście
jej znakomite filmy jak choćby niezapomniane „Zakazane Piosenki”,
„Skarb” i inne. Można powiedzieć,

że byłam wielbicielką jej urody, osobowości i talentu aktorskiego. Kiedyś zaproponowałam Domowi Kultury w Piwnicznej zorganizowanie w
roku 2000 benefisu na 85-lecie życia
sławnej krajanki. Było to uroczyste
spotkanie z mieszkańcami nie tylko
Piwnicznej, ale całej Sądecczyzny.
Po spotkaniu wzruszona pani Danuta zaproponowała mi zwracanie
się do siebie po imieniu, co było dla
mnie wielkim zaszczytem. Od tego
czasu nasze kontakty stały się bliższe. Jednak ze względu na odległość
dzielącą Warszawę z Piwniczną, są to
głównie rozmowy telefoniczne. Spotykam się z Danutą, kiedy przyjeżdża do Piwnicznej latem. W jej domku rozmawiamy wtedy o wszystkim,
o tym i owym (po góralsku: o chojcem i cejcem).
- Zapewne się Panie wzajemnie inspirują.
- Ja miałabym inspirować Danutę Szaflarską? Raczej nie. Ale Danuta tak, mnie inspiruje, szczególnie
w tworzonej przez mnie poezji. Inspiruje mnie głównie jej podejście do

życia, jej stosunek do innych ludzi
i wartości, którym jest wierna. Danuta Szaflarska jest osobą autentyczną,
nikogo nie udaje. To co robi w życiu,
jest prawdziwe. Prawdziwość i szczerość jest gwarancją osiągnięcia życiowych celów. Jeśli piszesz wiersz, malujesz obraz albo wcielasz się w jakąś
rolę na scenie, to musi to wypływać
z twojego wewnętrznego przekonania czy przeżycia, a Danuta jest w stu
procentach prawdziwa we wszystkim.
Posiadła też mechanizmy obronne,
które ja również stosuję. Podpowiedziała mi pewne zachowania. Kiedyś
rozmawiałyśmy przez telefon i Danuta pyta: Co masz taki głos markotny?
Odpowiadam: Coś mi się nie udało
i na dodatek coś mnie boli, nie wiem,
co dokładnie. A ona mówi: Jak jesteś
zła na coś lub na kogoś, to musisz to
wykrzyczeć i napięcie minie. Ja tak robię całe życie i sprawdza się. Tak samo
z bólem, trzeba sobie powtarzać jak
mantrę: absolutnie nic mnie nie boli,
jestem zdrowa, nic mi się nie dzieje
i ból mija, a przynajmniej już nie dominuje. Podziwiam Danutę za to, że
potrafiła swoje życie okiełznać i zapanować nad nim. Ja też to próbuję
robić z własnym życiem, tak aby nie
naruszać harmonii między ciałem,
a psychiką i zachować dobre relacje
z innymi ludźmi. To gwarantuje pełne
i spokojnie życie. Danuta miała trudne życie, ale przez te 101 lat nigdy się
nie poddała i nie narzekała. To nie
w jej stylu. Jako Dama polskiego filmu i teatru, kobieta o konkretnych
poglądach i nieprzeciętnej osobowości, jest niejednokrotnie narażona na
zawiść, zazdrość, obmowy czy nieuczciwe działania, ale jest w stanie to
wytrzymać. Jak sobie człowiek mądrze poukłada swoje życie, będzie robił ciekawe i wartościowe rzeczy. Danuta Szaflarska żyje cały czas z wielką
pasją. Ma w sobie dużo energii i zaangażowania. Swoim życiem utwierdziła mnie w przekonaniu, że wszystkie
przeszkody można pokonać i dojść do
tego, do czego się zmierza, pod warunkiem, że zna się cel wędrówki.
- A za co Pani szczególnie kocha życie?
- Życie należy kochać bez względu na to jakie ono jest, bo nie będziemy mieć przecież tutaj drugiego.
Kocham życie za moich dziadków,
rodziców, za dwójkę dzieci i wnuki,
i za wspaniałych ludzi, szczególnie
starszych. Są dla mnie często źródłem
natchnień. Zaciekawiają i inspirują. Twarz starszego człowieka jest
piękna. W dziesiątkach zmarszczek
jest zapisane całe życie. Zmarszczki
wokół ust i w kącikach oczu to ślady
śmiechu, czyli radości. Zmarszczki
na czole ukształtowały zmartwienia
i troski. Twarzyczki małych dzieci są
gładkie jak lukrowane pączusie. Życie
powoli będzie je malować i rzeźbić.
Kocham też życie za cudowną przyrodę, z której możemy tyle dobrego
czerpać. I przede wszystkim kocham
za to, że mogę realizować moje twórcze zamierzenia w otoczeniu pełnej
życia natury.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

1499zł

VERTE C

Rabat 30%

VAT 8%
z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM

PASSIVE
P R OPORTA
MOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
Rabat 20%
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS
DOSTĘPNE OD RĘKI
RABAT 20%
OKNA DACHOWE
SKYLIGHT

78x98 735zł

78x98 706zł

78x118 780zł

78x118 748zł

78x140 854zł

78x140 820zł

MIKEA

JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
DOSTĘPNE OD RĘKI

RABAT 15%

CREO
KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

BRAMY UCHYLNE

OGRODZENIE POSESYJNE

2500x2100

2190zł
2500x2250

2290zł
VAT 8%
Z MONTAŻEM

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu tzw.
"brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7 Wm2K
możesz zaoszczędzić nawet do 20%
wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują
uszczelki z EPDM;

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

SUPER PROMOCJE

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE 5 KOMOROWYCH
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uf=0,76 W/m2K
• 7 komorowy profil klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka profilu w
okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne
o charakterystyce odpowiadającej
wymogom budownictwa pasywnego

SUPER PROMOCJE

SUPER PROMOCJE

blu Evolution 82

blu Evolution 82 ArtLine

• Szerokość profili 82mm,
• 6 komór w ramie, oraz skrzydle zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz
dźwiękową
• Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe
i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe
• Elegancki i klasyczny prosty kształt zaprojektowany oraz wykonany w Niemczech
• Masywne wzmocnienia wewnętrzne
o grubości 2mm
• Wysoka stabilność termiczna i optymalny
system odwodnienia
• Bezpieczne przenoszenie obciążenia
nawet przy wysokiej masie pakietów
szybowych
• Głębokie osadzenie pakietów szybowych
optymalizujące izolacyjność termiczną

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Informacje
Wkrótce Opera Lwowska na sądeckiej scenie

FOT. ARCH. OPERA LWOWSKA

objęte patronatem honorowym
Ambasadora Ukrainy w Polsce
Andrija Deszczycia.
Koncert Opery Lwoskiej będzie
miał miejsce 18 marca o godz. 20.
w MOK. Bilety są jeszcze do kupienia w sekretariacie MOK i na
stronie www.kupbilecik.pl.
(RED)

POD PATRONATEM
M

Miś obudził się w Łomnicy
Łagodna zima wywołuje nietypowe zachowania wśród zwierząt. Niedźwiedzie
budzą się wcześniej niż zwykle z zimowego snu. Jeden z przedstawicieli tego
gatunku zostawił w okolicach Łomnicy
odciśnięte na śniegu łapy.
Leśnicy obserwują, że w Bieszczadach, które niedźwiedzie najczęściej wybierają w celach noclegowych, część misiów w ogóle nie
poszła spać. Te, które ucięły sobie
drzemkę, już zdążyły się obudzić.
Również w Beskidach pogoda nie pozostaje bez wpływu na te drapieżniki.
REKLAMA

Na tropy niedźwiadka natykają się
spacerowicze i przesyłają zdjęcia leśnikom. Tak było w przypadku tropów w leśnictwie Łomnica.
- Po długości tropów, które sięgały siedemnastu, osiemnastu centymetrów można stwierdzić, że jest to
trzyletni niedźwiadek odstawiony od
matki, który szuka swojego nowego
terytorium - tłumaczy Krzysztof Tomasiak, specjalista ds. edukacji leśnej
w Nadleśnictwie Piwniczna. - To już
drugi taki przypadek na przednówku
w tym roku, a w zeszłym roku było
ich sześć - dodaje.

Co zrobić gdy spotkamy w lesie
niedźwiedzia? – Zachować spokój
i się wycofać - radzi Krzysztof Tomasiak. – Niedźwiedź to największy
drapieżnik karpacki. W zeszłym roku
były trzy przypadki ataku niedźwiedzia w Bieszczadach – przypomina ku
przestrodze.
Niedźwiedzie zaglądają na Sądecczyznę najczęściej latem. Rzadko
gawrują w Beskidzie Sądeckim. Migrują w tym celu na Słowację, a nadleśnictwo Piwniczna graniczy z tym
krajem na długości 60 kilometrów.
(KP)

W zdrowej atmosferze

250 tys. na festiwal Kiepury

2 marca z inicjatywy Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka zawarto porozumienie „Kotlina
Sądecka w Zdrowej Atmosferze”.
Podpisali je: prezydent Nowego Sącza, burmistrz Starego Sącza, a także wójtowie gmin Chełmiec, Nawojowa, Podegrodzie, Kamionka
Wielka i Korzenna. Celem programu
jest podjęcie wspólnych działań na
rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Jubileuszowy 50. Festiwal im. Jana
Kiepury otrzymał dofinansowanie
w wysokości 250 tys. zł z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie
i cieszę się, iż ta niezwykle ważna dla
naszego miasta – ale i całego kraju –
impreza, będąca hołdem dla naszego
słynnego rodaka, znalazła uznanie w
oczach ministra – mówi Dariusz Reśko
burmistrz Krynicy-Zdrój. 50. edycja
Festiwalu odbędzie się 13-20 sierpnia
pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Pomocny „Ratunek”
Górska aplikacja „Ratunek” okazała się przysłowiowym strzałem
w dziesiątkę. W całym kraju pobrało ją już ponad 34 tys. osób. Tylko
w krynickiej grupie GOPR została
wywołana ponad 30 razy.
Dzięki aplikacji, którą można pobrać na telefon komórkowy,
uprawianie górskiej czy wodnej
turystyki jest zdecydowanie bezpieczniejsze. W razie wypadku czy
zagubienia się w górach ratownicy
mogą nas namierzyć w mgnieniu
oka. Aplikacja automatycznie wysyła informacje z dokładną lokalizacją (do 3 metrów) osoby dzwoniącej do wybranej służby ratowniczej.
Korzystają z niej GOPR, TOPR jak
i WOPR. Aplikację można pobierać
bezpłatnie na telefony komórkowe
z systemem Android.

Bon edukacyjny do wzięcia
Do 25 marca można składać oferty w konkursie „Bon edukacyjny”.
O dofinansowanie mogą ubiegać się
projekty, które służą poszerzaniu wiedzy małopolskich uczniów, rozwijaniu ich umiejętności artystycznych
i zainteresowaniu sztuką. Do podziału w tym roku jest w sumie 90 tys. zł.
Projekty, na które można się starać
o wsparcie Województwa Małopolskiego, powinny być realizowane od
1 marca do 15 grudnia 2016 r.
(RED)
WIĘCEJ NA
SACZ.IN

OGŁOSZENIA DROBNE
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502
STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię.
504 220 492
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe
na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.

N.Sącz

Już za dwa tygodnie w Nowym
Sączu zapowiada się ważne wydarzenie artystyczne. Na scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury najsłynniejsze szlagiery operetkowe
świata wykonają artyści baletu
i soliści Opery Lwowskiej.
Repertuar „Vivat Operetta” zbiera znakomite recenzje.
Koncert ma dodatkowo wymiar
charytatywny. Część zysków
zostanie przekazana na dofinansowanie procesu leczenia i rehabilitacji ukraińskich żołnierzy.
Koncerty Opery Lwowskiej są

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary,
tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811
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