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Gigantyczne kurczaki
opanowały Muszynę
Niecodzienną atrakcję zafundowała Muszyna. W centrum miasta
można spotkać ogromne kurczaki!
Oryginalne świąteczne ozdoby przyciągają uwagę nie tylko turystów.
A do tego już pojawiły się pogłoski, że
pogłaskanie takiego gigantycznego
żółtego pisklaka gwarantuje szczęście przez kolejne miesiące. Aby to
potwierdzić, gmina Muszyna i Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w
Złockiem ogłosiły konkurs. Zasady są
proste – wystarczy zrobić sobie zdjęcie z muszyńskim kurczakiem i przesłać je na adres: konkurs@
muszyna.pl. Zdjęcia zostaną zamieszczone na Facebookowym
profilu Muszyna w Necie. O tym, kto zwycięży, zadecydują internauci oddający swój głos na najlepszą fotę. Do wygrania jest
weekendowy pobyt w Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA
w Złockiem oraz niespodzianki. Termin nadsyłania zdjęć upływa 29 marca, głosowanie rozpocznie się 30 marca i potrwa do
4 kwietnia.
(RED)

Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko,
i.legutko@dts24.pl, tel. 785340410
Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba,
b.ziemba@dts24.pl, tel.889 020766
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran,
b.baran@dts24.pl, tel.721 066993.
Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski-Król ,
tel. 665270230.
Skład: Piotr Płachta, tel.602522291
Druk: Polska Press Grupa Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.

Ulubiona gazeta sądeczan: największy nakład, najlepsi
autorzy, zaufanie reklamodawców.
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FOT. UG MUSZYNA

26 marca, godz. 12.30, Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Krynicy-Zdroju - Mecz kontrolny Kadra
PZHL U18 – MORAWA U18
31 marca, godz. 18., Miejska Biblioteka Publiczna w
Gorlicach – „Od liczb do obrazu” wystawa grafiki algorytmicznej Lecha Nowickiego
31 marca – 1 kwietnia, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu - Festiwal
Przedsiębiorczości BOSS
2 kwietnia, godz. 16., Stadion piłkarski w Muszynie Mecz piłki nożnej: MKS Poprad Muszyna vs KSZO
Ostrowiec
2 kwietnia, godz. 17., Centrum Kultury i Sztuki w
Starym Sączu – spektakl „Upiór w kuchni”
3 kwietnia, godz. 15., Teatr Nowy w Nowym Sączu –
spektakl „Sen Mikołajka”
3 kwietnia, godz. 17., MOK w Nowym Sączu – spektakl „Jaś i Małgosia”
4 kwietnia, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna
– wernisaż wystawy „Sądecczyzna – krajobraz i pejzaż
górski”
7 kwietnia, godz. 9. i 11.15, Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Krynicy-Zdroju - Rewia na lodzie „Królowa
Śniegu”
(BJ)

W formie papierowej, elektronicznej
na stronie sacz.in, albo zamów pdf
z dostawą do Twojej skrzynki mailowej.
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Jajko na Wielkanoc
Nazywam się Jajko. Ojciec Mirosław
Jajko. Tak się składa, że Wielkanoc jest
symbolem Zmartwychwstania, a jajko – nierozerwalnie związane z Wielkanocą - jest symbolem życia. Cieszę
się, że moje nazwisko jest symboliczne.
Jest symbolem przekazywania dobrej
nowiny i takiego sensu życia, że kiedy mówię o Wielkanocy to tak głęboko
jestem utożsamiony z tym okresem,
iż wewnętrznie czuję, że to jest moje
miejsce. Kiedy opowiadam o Wielkanocy, to cały jestem radością i myślę,
że jest to autentyczny przekaz. Z drugiej strony, kiedy patrzę na moje życie
i powołanie oraz to, co Chrystus dla nas
zrobił, to moja radość jest tu w stu procentach autentyczna.
Zmartwychwstanie jest to wyjątkowy okres w roku liturgicznym
i pewnie w życiu bardzo wielu ludzi. Człowiek tak zagoniony, tak
pędzący, wciąż poszukujący czegoś, sam nie wiedząc czego, ma
najlepszą okazję, żeby uświadomić
sobie, że jego życie zaczyna się dopiero w momencie, gdy doświadczy Chrystusa, który oddał za niego życie. Bo to ma sens! Bo co mi
dają pieniądze, realizowanie kariery, przywileje tego świata, kiedy
zatracam sens życia? I kiedy czuję, że zatracam się w tym biegu,

to potrzebuję Zmartwychwstania,
czyli powstania na nowo z tego,
w czym obumieram.
Potrzebujemy Zmartwychwstania i uświadamiania sobie, że
wszystko od Chrystusa wychodzi
i z Chrystusem na nowo możemy przejść kolejny etap do nowego życia. A przecież każdy rok to
jest po prostu obumieranie. Z każdą minutą zbliżamy się do śmierci. Ale to nic, bo śmierć, którą
Chrystus nam pokazał, nie prowadzi do śmierci wiecznej, ale przez
nią zbliżamy się do życia wiecznego! Przecież to doskonała wiadomość! My nigdy nie umrzemy;
nie przestaniemy istnieć i choćby
śmierć po nas przyszła na tej ziemi
to żyć będziemy i nie popadniemy
w piekło. Chrystus poprzez Zmartwychwstanie pokazuje nam, że to
nie jest koniec, że tutaj jest pewna
droga do przebycia i przez tę drogę możemy z Nim przejść do nowego życia. Do życia wiecznego
i dlatego Zmartwychwstanie jest
dla nas bardzo ważnym momentem uświadamiania i przeżywania siebie.
Człowiek, przynajmniej raz do
roku, może uświadomić sobie, że
to jest ten moment powstania ze
snu, kiedy rano obudzą go dzwony

FOT. Z ARCH. M. JAJKA

Niebo istnieje naprawdę!

rezurekcyjne, usłyszy radosne Alleluja! Powinno to wywołać w nim
pozytywną refleksję, że nie ma powodu, by się smucić, bo Chrystus
wciąż wyciąga do nas ręce i wysyła sygnały. Czasami drobne, czasami mocniejsze.
Nie wyobrażam sobie, że mogłoby nie być Zmartwychwstania. To

co by było? Ciemność, chaos, depresja, brak perspektyw, nadziei
- to nie ma sensu! Wtedy nie chce
się żyć!
Na szczęście nie można powiedzieć, że nie ma Zmartwychwstania. Ja nie dopuszczam takiej myśli
dlatego, że już dzisiaj wiemy, że po
nocy wschodzi słońce i jest dzień, że

po zimie jest wiosna i lato. I to jest
spójna całość, żelazna logika, jedno
wnika z drugiego. Jeśli mamy chwile zwątpienia, to człowiek, który
szuka naprawdę - znajdzie Chrystusa, choćby w najprostszych relacjach międzyludzkich.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 18
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim naszym Klientom i Kontrahentom,
składamy najlepsze życzenia zdrowia, radości,
spokoju oraz samych sukcesów.
Rada Nadzorcza i Zarząd
Łąckiego Banku Spółdzielczego
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Ważny temat

Rozmowa z CZESŁAWEM
BOGDAŃSKIM, sądeckim
przedsiębiorcą,
propagatorem kultu
jezuity o. Józefa Andrasza
- Będziemy mieli pierwszego świętego z sądeckim rodowodem?
- Powoli! Nie możemy jeszcze tak
powiedzieć, bo procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne są długie, wymagają cierpliwości oraz pokory. A pokora
w takich sprawach jest sprawą fundamentalną. Cieszę się, że coraz więcej
ludzi modli się prywatnie o świętość
kapłanów, o łaski przez jego wstawiennictwo. Modlitwy te mają imprimatur Kurii w Tarnowie. Powiększa się
grono osób konsekrowanych i świeckich wspomagających i propagujących
osobę, posługę ojca Józefa Andrasza.
Beatyfikacja, kanonizacja – ich orzeczenie, należy do Kościoła katolickiego, którego dokonuje papież. Ufam, że
tak się stanie, ale proces beatyfikacyjny jeszcze się nie zaczął.
- Dlaczego właśnie ociec Andrasz?
- Droga dojrzewania do takiej inicjatywy była długa i składała się z wielu
etapów. Często w takich przypadkach
REKLAMA

uzasadniamy osobę kandydata na ołtarze argumentując: ze względu na heroiczność cnót. To bardzo ważne, po to
jest proces. W tym konkretnym przypadku, jest równie ważne, że to spowiednik i kierownik duchowy siostry
Faustyny, późniejszej świętej. Pod kierunkiem ojca Andrasza powstał słynący łaskami obraz Chrystusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, najbardziej
znany dziś na świecie wizerunek Zbawiciela. To również dzięki sądeckiemu jezuicie zapoczątkowany został
w Kościele kult Miłosierdzia Bożego
( Łagiewniki 1943 r.). Józef Andrasz w
końcu był autorem pierwszej - spisanej
ręcznie - biografii siostry Faustyny. On
wysłał po śmierci siostry Faustyny jej
współsiostry zakonne do miejsc i osób
gdzie się wychowywała, pracowała z
konkretnymi pytaniami. Wszystko zostało bardzo dobrze udokumentowane, całe zeznania rodzeństwa, matki,
rodziny, sąsiadów, kapłanów, sióstr
zakonnych. Dzięki temu, mimo znanych trudności, siostra Faustyna mogła zostać świętą.
- Od Pana w Nowym Sączu rozpoczął się
prywatny kult ojca Andrasza, szerzący się
dzisiaj w całej Polsce i za granicą?
- To za duże słowa, jest ktoś nad
nami kto to inicjuje. Od lat organizujemy z żoną i dziećmi pielgrzymki do

FOT. Z ARCH. STOWARZYSZENIA WIELOPOLE

Sądecki spowiednik św. Faustyny

Portret o. Józef Andrasza pędzla
Witolda Kubichy

Józef Andrasz z matką i rodzeństwem

Medjugorie, a tam spotykaliśmy się z
zachętą, orędziami, by modlić się za
kapłanów. Zaczęliśmy się za nich modlić. Jakiś czas później kupiłem „Dzienniczek św. Faustyny” na audiobooku i słuchałem go w samochodzie.
W dzienniczku zaś wielokrotnie pada
nazwisko ojca Józefa Andrasza. Jak
przez mgłę kojarzyłem, że ten kapłan
związany był mocno z Nowym Sączem
– urodził się w Wielopolu, ochrzczony
był w Wielogłowach, a potem przez

lata mieszkał tu z rodziną. Na tamtym
etapie wiedziałem jeszcze tylko, że był
spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Faustyny. Już to było dla
mnie inspirujące i działało na wyobraźnię. Potem ze zdumieniem odkryłem,
iż w „Dzienniczku” św. Faustyny sam
Jezus wypowiada się o ks. Andraszu,
że jest miły jego sercu, aby go słuchała, bo to on poprowadzi ją do świętości.
Zaczął się mi jawić jako taki „wzorzec
masy” - wzorzec posługi kapłańskiej.

- W wyobrażeniu przeciętnego katolika proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny wydaje się sprawą duchownych, a nawet samego
papieża, który kogoś wynosi na ołtarze. Cóż
więc – przepraszam za określenie – szeregowemu świeckiemu, do starań o uznanie
kogoś błogosławionym albo świętym?
- Też miałem kiedyś takie wyobrażenie, a jednak nic bardziej błędnego!
Inicjatywa kultu powinna wychodzić
właśnie od osób świeckich. Być może
w powszechnej świadomości to nie
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funkcjonuje, ale taki impuls powinien
być oddolny, pochodzić od wiernych
Kościoła. To wiem teraz, do pewnego
momentu również błądziłem w tych
sprawach. Kilkukrotnie złapałem się na
tym, że z pozycji roszczeniowej pytaliśmy m.in. jezuitów: dlaczego nic się nie
dzieje w sprawie beatyfikacji ojca Józefa Andrasza? To była niedobra postawa
i musiałem sobie uświadomić, że sam
nie przyłożyłem palca do tej pracy. Na
moje pytanie, dlaczego nic się nie dzieje w tym kierunku, o. Józef Polak, proboszcz sądeckiej parafii Ducha Świętego odpowiedział precyzyjnie: „Nie ma
kultu”. Teraz jednak powiedziałbym
raczej: nie było kultu.
- Na czym polega praca, której efektem
ma być beatyfikacja i kanonizacja kandydata na ołtarze?
- Zawsze najlepiej zacząć od modlitwy. W naszym przypadku to modlitwa „O świętość kapłaństwa i chwałę
Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo ojca Andrasza”. Modlitwa powstała jako owoc adoracji Jezusa Miłosiernego w męskim gronie. Było to
podczas peregrynacji obrazu Jezusa
Miłosiernego w Królowej Górnej. To
był początek. Po pierwszych publikacjach w internecie odezwała się do
mnie pani Elżbieta Andrasz z Olsztyna, propagatorka postaci o. Józefa na
północy Polski. Jak się okazało kuzyn
naszego jezuity w latach 20. XX wieku z legionami Piłsudskiego w ramach
krzewienia polskości trafił do Wilna,
a po łagrach i wojnie rodzina osiadła
w Giżycku. Kuzyn zmarł na emigracji.
- W nazwisku Andrasz słychać wyraźną nutę
węgierską.
- Zgodna, bo rodzina Andraszów
wywodzi się z Węgier. Józef urodził się
w Wielopolu, ale po wczesnej śmierci
ojca, czyli kiedy jeszcze był ok. 10-letnim chłopcem, rodzina – a miał on
dziesięcioro rodzeństwa - przeniosła się do Nowego Sącza. Tu się zaczęło kształtowanie jego osobowości i dojrzewanie. Więcej można przeczytać
REKLAMA

w biografii o. Andrasza „Spowiednik
św. Faustyny” pióra o. dr Stanisława
Cieślaka. Z ciekawostek zachowanych
w rodzinie można dopowiedzieć, że
jako dziecko chodził na roraty do jezuickiego kościoła Ducha Świętego i podczas tych rorat pierwszy raz rozbłysło
w Nowym Sączu światło. Iluminacja
zrobiła na mały Józefie ogromne wrażenie, a w rodzinie żartowano, że nie

jak siostra Faustyna. Józef Andrasz był
zresztą pierwszym kapłanem, który
już w 1933 r. powiedział jej, że wszystko, co się dzieje w jej duszy, jest działaniem nadzwyczajnej łaski Bożej i nie
wolno się jej od tego uchylać. Inni kapłani mieli z wizjami siostry Faustyny
wyraźne problemy. Wystarczy wspomnieć, że kiedy Faustyna zaraz po ślubach wieczystych trafiła do Wilna, to

Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym siostry
Faustyny, późniejszej świętej. Pod kierunkiem o.
Andrasza powstał słynący łaskami obraz Chrystusa
Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, najbardziej znany
dziś na świecie wizerunek Zbawiciela. To również
dzięki sądeckiemu jezuicie zapoczątkowany został
w Kościele kult Miłosierdzia Bożego
dla nabożnych śpiewów chodził Józek
do kościoła, ale dla prądu elektrycznego. W naturalny sposób Józef Andrasz
związał się z jezuitami. W Nowym Sączu skończył ich kolegium, tzw. niższe seminarium, a w wieku 15 lat wstąpił do nowicjatu zakonnego w Starej
Wsi k. Brzozowa. W marcu 1919 r. został wyświęcony, więc jak łatwo policzyć dokładnie za trzy lata będziemy
obchodzić 100. rocznicę święceń kapłańskich o. Józefa Andrasza. W tych
dniach mija rocznica jego Mszy św.
prymicyjnej w kościele Ducha Świętego w Nowym Sączu.
- Do pracy duszpasterskiej trafił jednak
w Krakowie.
- A dodać trzeba, że ojciec Andrasz
był człowiekiem tytanicznej pracy. Tak
wspomina go siostrzeniec – doktor Jerzy Rudziński : „Zawsze odwiedziny rodziny łączył z udziałem w kongresach,
głoszeniem konferencji i innymi spotkaniami”. W krakowskim kolegium
jezuickim przy ul. Kopernika zajmował się m.in. tłumaczeniem dzieł mistycznych, stąd potem z dużą sprawnością prowadził takie dusze mistyczne

jej drugi kierownik duchowy ks. Michał Sopoćko skierował ją do psychiatry, chciał się uchylić od spowiadania
Faustyny i jej zgromadzenia. Nie zdradził nikomu powziętej decyzji. Sama
Faustyna podeszła i powiedziała mu,
że Panu Jezusowi nie podoba się to co
postanowił. Wtedy nastąpiła zmiana,
spełnił oczekiwania Pana Jezusa. Wizyta
u psychiatry – nie ma się co gorszyć
z tego powodu - patrząc z perspektywy czasu pomogła procesowi Faustyny. Wykluczyła dywagacje o jej chorobie
psychicznej. Ks. Sopoćko od dziesięciu
lat jest już błogosławionym, ostatnio
został patronem Białegostoku. Jego relikwie trafiły do 600 miejsc w świecie.
Powstaje na Litwie pierwszy kościół pod
jego wezwaniem. Gdzie my jesteśmy
Sądeczanie z naszym ojcem Andraszem?
Czeka nas wiele pracy. Nadzwyczajny
Rok Miłosierdzia sprzyja ojcu Andraszowi. Ojcowie jezuici końcem roku
wydali kolejną pozycję książkową ojca
Andrasza, wspomniany rękopis „Życiorys świętej Faustyny”. W księgarniach
jezuickich w Nowym Sączu są darmowe
blankiety „Margaretkowe” można się w

ten sposób modlić za jego wstawiennictwem. Głosi się konferencje o nim.
- Na jakim etapie znajdują się przygotowania do procesu beatyfikacyjnego sądeckiego jezuity?
- Jesienią odwiedził Nowy Sącz prowincjał o. Jakub Kołacz, rozmawialiśmy o sprawie. Już rok wcześniej pobłogosławił on naszym działaniom
w Mystkowie, gdzie z inicjatywy ks.
prałata Józefa Głowy powstał pomnik
ojca Andrasza. Prowincjał podczas
uroczystego nabożeństwa go poświęcił. Sprawie błogosławią nasi księża biskupi z Tarnowa. Padały często pytania
do nas, co o tym sądzą ojcowie jezuici?
Podczas spotkania prowincjał Jakub
Kołacz powiedział: „Proszę wszystkim mówić, że jezuici są na tak!”. Podjął też działania, aby stać się powodem
wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.
Będzie się to działo w Krakowie. Po zakończeniu procesu na szczeblu diecezjalnym akta trafią do Watykanu.
- Józef Andrasz byłby pierwszym błogosławionym z sądeckim rodowodem?
- Według mnie tak. Ojciec Papczyński, który niebawem zostanie ogłoszony świętym, pochodził z Podegrodzia,
św. Kinga z Węgier, a o. Andrasz urodził się nieopodal, dorastał i chodził do
szkoły w Nowym Sączu, całą rodziną
był związany z naszym miastem. Tutaj - według zapisków - przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia
otrzymał powołanie, tu miał prymicje. Wielopole, gdzie urodził się ojciec
Andrasz, częściowo należy do parafii
w Zabełczu, to tutaj rozgorzał jego
kult. Ludzie są tam dumni ze swojego
rodaka, dbają o rozwój kultu. Podobnie jest w Olszance, Mystkowie, Królowej Górnej. Ojciec Andrasz jest najczęściej – bo 59 razy - wymienianym
kapłanem w „Dzienniczku św. Faustyny”, a bł. Michał Sopćko 36 razy. Nie
chodzi o antagonizowanie, nie na tym
polega świętych obcowanie – kto lepszy. Musimy zadać sobie pytanie – co ja
mogę zrobić, aby ojciec Andrasz zyskał
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należyte miejsce w Kościele? Czasami
wystarczy wsparcie modlitewne, zaproszenie prelegenta do parafii. Modlitwy przez jego wstawiennictwo, film
o ojcu Andraszu dostępny jest na www.
krolowagorna.pl w zakładce o. Andrasz. Warto przywoływać jego wstawiennictwa w sprawach trudnych.
Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że pomógł już kilku osobom. O uzyskanych
łaskach proszę przesłać informację do
parafii. Potrzebne to będzie w procesie
beatyfikacyjnym.
- We wniosku procesu beatyfikacyjnego
istnieje jakieś główne zdanie, najważniejsza myśl takiego uzasadnienia? Postulujemy, aby o. Józef Andrasz został błogosławionym, ponieważ…
- Ponieważ - ale mówię to, jako
osoba prywatna, nieuprawniona do
jakichkolwiek orzeczeń - przez swoją
posługę doprowadził do chwały ołtarzy
św. Faustynę, błogosławioną Anielę Salawę, błogosławioną siostrę Klemensę Staszewską. Był również kierownikiem duchowym i spowiednikiem dla
Pauli Zofii Tajber założycielki Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa
Pana oraz siostry Kaliksty Piekarczyk
ZMBM, która ofiarowała się jako żagiew
ofiarna za uratowanie Krakowa w czasie II wojny światowej. Powodem zaś
procesu beatyfikacyjnego, bo tak się to
fachowo nazywa, będą jezuici.
- Pan nie może zostać powodem procesu
beatyfikacyjnego?
- Nie, ja nie mogę pełnić takiej roli.
Jestem jedynie skromnym propagatorem postaci i kultu świątobliwego jezuity o. Józefa Andrasza. Wiem z prasy, że do marszałka Małopolski trafił
zaś wniosek pana Józefa Zygmunta
i chełmieckich radnych, by rondo pod
Rdziostowem na nowej obwodnicy
Nowego Sącza nosiło imię o. Andrasza.
Być może Nowy Sącz, na dobry początek mógłby pomyśleć choćby o tablicy
pamiątkowej, na ścianie domu, w którym mieszkał o. Andrasz.
ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Sprawy i ludzie

Przez piętnaście lat wstawałam o 3. rano
- Prawie puste półki w Pani sklepiku
na tydzień przed świętami. Starszym
klientom może to przypominać klimaty
z okresu głębokiej komuny. Został tylko ocet.
- Bo to już ostatnie dni mojej
działalności. Jeszcze tylko do świąt
będzie czynne, a potem zamykam.
- Definitywnie?
- Zamykam definitywnie, ponieważ z roku na rok jest coraz gorzej,
a ostatnio już beznadziejnie. Prowadzę, czy raczej prowadziłam, ten
sklep przez 15 lat, ale każdy kolejny
rok działalności był słabszy od poprzedniego. Ten ostatni okres był już
zupełnie fatalny. Muszę jednak przyznać, że przez większość czasu pracowałam w moim sklepie z ogromną przyjemnością. Takich sklepów
jak moje, małych prywatnych spożywczaków, zostało w Nowym Sączu jeszcze kilka.
- Dlaczego Pani otworzyła sklepik
„U Marty”?
- Bo bardzo chciałam mieć coś
swojego. Wcześniej również pracowałam w sklepie, u pana Urygi,
ale dojrzewałam do decyzji, żeby
otworzyć własny – powiedzmy
szumnie – biznes. Od początku byłam w bocznej nieco ulicy Żywieckiej, ale nigdy nie szukałam lepszej
REKLAMA

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

Rozmowa z MARTĄ
WŁOCHOWSKĄ,
właścicielką sklepu
spożywczego przy ul.
Żywieckiej w Nowym
Sączu

lokalizacji. Chciałam być tutaj, znałam to osiedle, znałam wiele osób
i bardzo odpowiadała mi taka miejscówka. Na początku w okolicy nie
było zbyt dużo podobnych sklepików, ale przez lata bardzo się to
zmieniało – jedne sklepy zamykano, na ich miejsca powstawały nowe.
- I tylko Pani przetrwała wszystkich. Obok
w sąsiednim budynku otwierano i niedługo potem zamykano trzy kolejne spożywcze sklepy sieciowe. Patrzyła Pani na to
ze spokojem?
- Nie mogę powiedzieć, że ze
spokojem, ale faktycznie dosłownie
dziesięć metrów ode mnie upadły

w ciągu kilku lat trzy sieciówki,
a do mnie klienci ciągle przychodzili.
To były te budujące momenty, kiedy
uświadamiałam sobie, że wytrzymałam niełatwą konkurencję.
- Przeżyła Pani dzielnie te najtrudniejsze
czasy, a jednak zamyka sklep?
REKLAMA

- Najtrudniejsze czasy dla drobnego handlu są właśnie teraz, nie kiedyś. Zamykam, bo nie mam innego
wyjścia. Obroty spadły dramatycznie i nie stać mnie już na prowadzenie interesu. Kiedyś sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Drzwi się nie

zamykały, często kolejka zawijała się
aż na ulicę. Byłam bardzo zadowolona, ale i klienci chyba też byli zadowoleni, skoro ciągle do mnie wracali
i ciągle przychodzili nowi. Miejsca nie
ma tutaj zbyt dużo, ale dbałam, żeby
na półce zawsze był towar, jakiego
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ludzie w tej okolicy potrzebują. Chyba mogę powiedzieć, że znałam dobrze ich potrzeby.
- Po co ludzie do Pani przychodzili?
- Po wszystko: po warzywa, owoce, wędliny, po piwo…
- Ale piwa nie ma. Gdyby dziś było u Pani
piwo, pewnie by nie trzeba likwidować
sklepu. Alkohol – niestety – zawsze dobrze się sprzedaje.
- Dawno już nie mam piwa. Kiedy w sąsiedztwie otwarto sklep sieciowy, podyktował on na piwo takie
ceny, że nie miałam szans i wycofałam je ze sprzedaży. Piwo się sprzedawało w czasach, kiedy w pobliżu
dużo się budowało i spragnieni budowlańcy często do mnie zaglądali.
Potem miłośnicy piwa chcieli brać je
głównie na krechę. Miałam też papierosy, ale za nie trzeba było płacić gotówką w hurtowni, a klienci często
prosili, żeby im papierosy wpisać do
zeszytu. Szybko się to przestało opłacać, bo trudno było nazbierać pieniądze na zakup kolejnej partii towaru.
- Ale problem chyba nie tylko piwa dotyczył. Dzisiaj też Pani przecież nie jest
w stanie konkurować cenowo z dużymi sklepami?

- Właśnie dlatego, że nie jestem
w stanie już dłużej konkurować, muszę się poddać. Od dwóch lat dokładam do sklepu. Zrobił się z tego biznes charytatywny. Z czego żyłam?
Nie mam już dzieci na utrzymaniu,
więc do życia, na własne potrzeby,
wystarczyło mi to, co brałam sobie
ze sklepu. Dlaczego to ciągnęłam?
Bo lubiłam mój sklep. Przez piętnaście lat codziennie – oprócz niedziel – wstawałam o 3. rano, jechałam rowerem na giełdę po zakupy,
zamawiałam towar, który mi potem
dowożono do sklepu. Dzięki temu
zawsze miałam najświeższy asortyment najlepszego gatunku, który sama wybrałam. Handlowałam
do godz. 18., wracałam do domu, a
zaraz po 20. kładłam się spać, żeby
o 3 znowu wstać. Latem szłam spać,
kiedy jeszcze było jasno, a ludzie na
sąsiednich balkonach dopiero zaczynali grillowanie. Kiedy ja wstawałam do pracy, imprezowicze kładli
się spać. W zasadzie całe życie poświęciłam sklepowi. Przez 15 lat tylko raz na tydzień zamknęłam sklep
i pojechałem na urlop. Ale jaki tam
urlop – prywatnemu przedsiębiorcy

No bo skoro starasz się robić coś przez tyle
lat najlepiej jak potrafisz, wychodzisz ze skóry
żeby było dobrze, a tu nagle życie wywraca
ci się do góry nogami, to twojej głowy nie
nachodzą radosne myśli.

urlop przecież nie przysługuje! Na
zwolnieniu lekarskim nie byłam nigdy. Nie handlujesz – nie zarabiasz,
nie masz na czynsz i ZUS. Ojej, ale
przecież nie samą kasą człowiek żyje!
- Kiedy się Pani zorientowała, że trzeba
będzie zamknąć sklep?
- Kiedy utargi stawały się drastycznie mniejsze. Nie było mnie
stać na towary, żeby klienci mieli
wybór. Miałam kłopot z zapłaceniem czynszu. Czym mogłam zachęcić klienta? Cenami. Żeby ceny
były atrakcyjne, moja marża musiała być minimalna, czasami symboliczna. To się długo sprawdzało, ale od około dwóch lat przestało
działać. Żeby sklep mógł funkcjonować, a ja wraz z nim, musiałabym mieć 1500 zł dziennego obrotu,
a w ostatnim okresie - i to w dobrym dniu - mogłam liczyć maksymalnie na 1000 zł utargu.
- Dawała Pani towar „na zeszyt”?
- Zdarzało się. Wiem, że w dużych sklepach tego nie ma, ale tu się
wszyscy znają i zakupy „na krechę”
były przewagą małych sklepów, bazujących na stałych klientach, do
których mamy zaufanie. Bo dlaczego komuś nie pomóc, skoro można
pomóc? Nie zawsze te pieniądze do
mnie wracały, ale większość oddawała. Mam jeszcze dłużników, jednak oni już tu nie mieszkają i trudno liczyć, że te pieniądze jeszcze do
mnie wrócą.
- Nie przespała Pani kilku nocy zanim
podjęła decyzję o zamknięciu sklepu?

W zasadzie całe życie poświęciłam sklepowi.
Przez 15 lat tylko raz na tydzień zamknęłam
sklep i pojechałem na urlop. Ale jaki tam urlop
– prywatnemu przedsiębiorcy urlop przecież nie
przysługuje! Na zwolnieniu lekarskim nie byłam
nigdy. Nie handlujesz – nie zarabiasz, nie masz na
czynsz i ZUS.
- Początkowo podeszłam do
problemu mocno depresyjnie. No
bo skoro starasz się robić coś przez
tyle lat najlepiej jak potrafisz, wychodzisz ze skóry, żeby było dobrze, a tu nagle życie wywraca ci
się do góry nogami, to twojej głowy nie nachodzą radosne myśli.
Na dodatek mój wiek jest już taki,
jaki jest. Jak mam więc myśleć
o swojej przyszłości w jasnych
barwach? Ciężko mi będzie znaleźć pracę w Nowym Sączu, a muszę swoje życie zacząć od nowa.
W maju wybieram się na miesiąc
na truskawki do Austrii. Będę miała czas przemyśleć wiele spraw,
ale docelowej pracy będę chyba
musiała szukać za granicą. Na obczyźnie ludzi w moim wieku jeszcze potrzebują do pracy, w Polsce już nie.
- Kiedy Pani pierwszy raz nie przyjdzie do pracy?
- We wtorek po świętach. Pewnie się obudzę tradycyjnie o trzeciej rano, wypiję kawę, pogrzebię w internecie i pójdę spać dalej.

Na dzisiaj nie mam innych planów
na mój pierwszy dzień bez sklepu.
Potem spróbuję nadrobić piętnastoletnie zaległości w pracach domowych. Zawsze na coś brakowało
czasu, więc teraz będzie go dosyć.
A potem wyjeżdżam. W Polsce nie
chcę pracować. Nie czuję się tu
potrzebna. To nie jest sprawiedliwy system, który nie daje szansy
ludziom ciężko i uczciwie pracującym, a do takich siebie zaliczam.
- Podjęłaby się Pani jeszcze raz prowadzenia sklepu?
- Nie! Jestem bardzo wdzięczna
klientom, którzy przez 15 lat robili
u mnie zakupy. Niemal wszystkich
znałam po imieniu, a oni mnie
znali. W ciemno wiedziałam, co
kto będzie potrzebował i co kupi.
To był wspaniały czas, ale za kilka
dni się kończy. Może więc skorzystam z okazji i wszystkim byłym
już klientom sklepu „U Marty”
złożę życzenia wesołych i zdrowych świąt! Dziękuję wam!
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

REKLAMA

cwi¸ta Wielkanocne to czas wielkiej radoäci, nadziei i wytchnienia
od trosk Ăycia codziennego. To czas zadumy nad Misterium
Zmartwychwstania PaÑskiego i nad wielk¦ miÏoäci¦
Boga do czÏowieka.
Niech te cwi¸ta przynios¦ nam pokój i satysfakcj¸ z przeĂywania tajemnicy Zmartwychwstania w gronie najbliĂszych.
ycz¸ wszelkiej pomyälnoäci, optymizmu, wzajemnego zrozumienia
oraz speÏnienia planów i zamierzeÑ.
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego S¦cza
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Kulinarne młode talenty
Rozmowa z szefem
kuchni Heron Live
Hotel, KRZYSZTOFEM
MAŁOCHĄ, mentorem
zwycięskiego teamu
podczas konkursu L’art
de la cuisine Martell
- Jak powstał zwycięski team Mateusz
Bogdański i Artur Kuchnia? Jakie mają doświadczenia w tej pracy?
- Powstanie teamu w takim składzie było czystym przypadkiem. Co
ważne, miałem osobiste doświadczenie z konkursu Martella sprzed kilku
lat. Podstawowym kryterium konkursu młodych adeptów sztuki kulinarnej jest nie przekroczenie przez
uczestników 30 lat. Mateusz i Artur
spełniali to kryterium i mimo tego,
że pracowali przed konkursem w naszym hotelu razem zaledwie dwa miesiące, widziałem w nich duży potencjał. Mateusz i Artur pracowali
wcześniej w czterogwiazdkowych hotelach w Krynicy i Karpaczu, ale zawodowo spotkali się dopiero w Heron
Live Hotel. Pracowali ze sobą ledwie
osiem tygodni, z czego przed konkursem trenowali tylko dwa tygodnie.

- Podczas konkursu Martella w godzinę trzeba było skomponować danie, które poruszy czułe kubki smakowe surowych
krytyków i wyniesie potrawę na wyżyny kulinarnego kunsztu. Jak przygotować
się do takiego konkursu? Skąd czerpaliście inspiracje?
- Po pierwsze i najważniejsze
musi być jakiś pomysł na danie, które
w trakcie treningów i degustacji jest
modyfikowane i dopracowywane. Powiem szczerze, choć może nie każdy
w to uwierzy: nie umiem odpowiedzieć, skąd czerpię inspiracje w swojej
pracy. Myślę, że to po części oddziaływanie miejsca, ludzi i moje doświadczenia sprawiają, że po prostu nagle
wpadam na nowy pomysł połączenia
składników i użycia odpowiednich
technik kulinarnych.

Na Wielkanocny stół
podałbym tradycyjne
menu w nowoczesnej
odsłonie. Na początek
krem z chrzanu,
następnie pieczona
łopatka jagnięca. Danie
główne np. jajko molette
z puree z buraka i chrzan.

- Czy finałową, konkursową jagnięcinę
można skosztować odwiedzając restaurację hotelu Heron?
- Tak, danie jest dostępne w restauracji Sienna 104, a przygotowują
je dla gości nasi kucharze. Danie podawane jest jednocześnie wraz z koniakiem Marttel V.S.
- Jest takie powiedzenie „przez żołądek
do serca”. Jaką potrawą Szef Kuchni podbił serce swojej żony?
- Moja żona uwielbia desery. Myślę, że udało mi się podbić jej serce
przede wszystkim sufletem czekoladowym z sorbetem malinowym. To
deser, w którym czuć miłość, dlatego tak ważne jest, żeby był robiony z sercem.
- Ulubiona kuchnia Mistrza? Co podałby nam Szef Kuchni Krzysztof Małocha na
świąteczny stół?
- Lubię każdą kuchnię, pod warunkiem jednak, że przygotowana
została z dobrej jakości produktów
i zaangażowane w nią zostało serce.
Jakość składników to połowa sukcesu! Na Wielkanocny stół podałbym
tradycyjne menu w nowoczesnej odsłonie. Na początek krem z chrzanu,
następnie pieczona łopatka jagnięca. Danie główne np. jajko molette
z puree z buraka i chrzan oraz na deser obowiązkowo tradycyjna pascha.

ROZMAWIALI (JIW)

FOT. Z ARCH K. MAŁOCHA

Deser, w którym czuć miłość

Na zdjęciu: Mateusz Bogdański, Krzysztof Małocha, Artur Kuchnia oraz Michał
Kumala - dyrektor generalny Heron Live Hotel.

REKLAMA

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnym gronie,
radości,wiosennego nastroju
i serdecznych spotkań
życzą

Dyrekcja i pracownicy
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu
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Społeczeństwo
Rozmowa z LESZKIEM
LANGEREM –
dyrektorem Wydziału
Integracji Rynku Pracy
Urzędu Miasta w Nowym
Sączu
- Jest Pan człowiekiem odpowiedzialnym
za realizację programu „Rodzina 500+”
w Nowym Sączu, programu, który budzi
w wielu polskich rodzinach spore emocje.
Wszystko dopięte na ostatni guzik?
- Dopięte. Myślę, że ten program
budzi takie emocje, ponieważ jest to
program wpierający polskie rodziny
i trudno szukać podobnego w ostatniej dekadzie, stąd cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.
- Przypomnijmy w największym skrócie,
podstawowe informacje. 500+ to pieniądze, które należą się każdej rodzinie na
drugie i kolejne dziecko.
- Jest to świadczenie w wysokości 500 zł, które trafia do polskich rodzin, w przypadku rodzin wielodzietnych na drugie i kolejne dziecko. Ale
także do rodzin, które posiadają jedno dziecko, z tym że tutaj brane jest
pod uwagę kryterium dochodowe na
członka rodziny, które nie może przekraczać 800 zł w przypadku dziecka zdrowego i 1200 zł w przypadku
dziecka niepełnosprawnego.
- Prowadzony jest nabór pracowników
MOPS do obsług programu. Złożono 400
podań na 10 miejsc.
- Faktycznie zainteresowanie tymi
miejscami pracy było ogromne, co
świadczy chyba o tym, że Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej są postrzegane jako dobre,
stabilne miejsca pracy. Wpłynęło 420
zgłoszeń, z czego po pierwszej ocenie
formalnej dokumentów, do drugiego etapu zostało dopuszczonych 240
osób. Przez kilka ostatnich dni dwie
komisje rozmawiały z tymi osobami.
Jeszcze dzisiaj przystąpimy do wyłaniania pracowników. Ważne jest
również to, że mimo różnych głosów, miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą programu
„Rodzina 500+”. Program został tak

skonstruowany, że w pierwszy roku
jego funkcjonowania na obsługę do
samorządu trafia 2 proc. ogółu całej
kwoty, a w kolejnych latach po 1,5
proc. 2 proc. w pierwszym roku, ponieważ 0,5 proc. z tego trafia na dosprzętowienie stanowisk pracy.
- Krytycy programu mówią, że obciążeniem będzie już wygenerowanie 10 dodatkowych miejsc pracy.
- To nieporozumienie, ponieważ
utrzymanie tych miejsc pracy jest
finansowane dzięki środkom, które idą na cały program. 1,5 proc. to
utrzymanie tych miejsc pracy, wynagrodzenia dla urzędników. Nasz budżet miejski nie zostanie z tego tytułu obciążony.
- 10 osób, które będą obsługiwać program,
do 1 kwietnia musi zostać przeszkolonych,
żeby znać swój zakres obowiązków.
- Dlatego też postępowanie w naborze jest dwuetapowe. W drugim
etapie liczy się także to, czy któraś
z osób, jakie złożyły dokumenty, miała już doświadczenie w pracy w urzędzie, zwłaszcza w pracy z petentami
przy obsłudze świadczeń. Takich osób
trochę się zgłosiło, odbywały staże w
jednostkach urzędu, pracowały w ramach tzw. robót publicznych. Aczkolwiek jest to kryterium dodatkowe,
wpływa na korzyść dla potencjalnego
przyszłego pracownika, ale oczywiście wszyscy, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu, mają równe
szanse. Jeśli tylko są w stanie poradzić sobie z dość prostą obsługą tego
programu, ale też być może z presją
związaną z ilością zgłaszających się
osób i jakąś roszczeniowością. Wiele
osób być może przyjdzie niezorientowanych, więc trzeba je będzie spokojnie informować. To wszystko jest
brane pod uwagę i oceniane w trakcie naboru.
- Załóżmy hipotetycznie, że jestem sądeckim Kowalskim, mam troje dzieci w wieku
szkolnym. Co powinienem dzisiaj zrobić?
- Przede wszystkim zachęcam,
żeby przeciętny Kowalski odwiedził
strony miasta – nowysacz.pl lub integracjaipraca.info czy mops.nowysacz.
pl. Tam znajdują się wszystkie informacje, a także formularze wniosków
do pobrania. Można je sobie wcześniej

przejrzeć, rozczytać, ewentualnie pobrać, wypełnić i z tymi wnioskami od
1 kwietnia udać się do wyznaczonych
miejsc na terenie miasta.
- W wersji elektronicznej możemy pobrać
taki wniosek, ale możemy go również uzyskać w MOPS?
- Można go uzyskać w MOPS,
a także będzie go można pobrać
w tych wszystkich punktach, które
uruchomimy od 1 kwietnia. Ważną
rzeczą jest to, że aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia,
nie należy się zbytnio śpieszyć. Przeciętny sądeczanin, jeśli dokona złożenia wniosku w ciągu pierwszych
3 miesięcy, włącznie z 1 lipca, otrzyma
wyrównanie od 1 kwietnia.
- Czyli nie jest istotne, kiedy złożymy wniosek - 1 kwietnia czy pod koniec czerwca?
- Zgadza się. Liczymy na to, że sądeczanie zechcą jednak wcześniej sięgnąć do informacji i zobaczyć, że nie
tylko w MOPS, ale i w wielu innych
miejscach wnioski można pobrać
i złożyć. Że poczytają na stronach
i dowiedzą się, iż mają na to czas. Dostaną to samo świadczenie, niezależnie czy złożą wniosek 1 kwietnia czy
15 maja albo czerwca.
- Jako statystyczny sądecki Kowalski zakładam, że jeśli 1 kwietnia złożę wniosek,
to najszybciej dostanę pieniądze.
- Niekoniecznie. To na tyle jest dobrze przygotowane i sprzężone z systemem przelewania środków, najczęściej na konta, że te pieniądze trafią na
pewno bardzo szybko.
- Będzie jeden termin przelewania
pieniędzy?
- Nie, bo wnioski będą składane w różnym czasie. Pieniądze będą
przelewane jak najszybciej się da od
chwili pozytywnego zweryfikowania wniosku.
- Co to znaczy pozytywne zweryfikowane wniosku? Co może go dyskwalifikować?
- Przede wszystkim nieprawidłowo, bądź niezgodnie z prawdą złożone oświadczenie. Właśnie pracownicy są dlatego szkoleni, ponieważ będą
przyjmować oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
zgłaszających się po to świadczenie.
Potem będą musieć z tymi oświadczeniami udać do baz danych, do

FOT. ARCHIWUM

500+ budzi ogromne emocje

urzędów stanu cywilnego, gdzie są
akty urodzenia, czy też do Wydziału
Spraw Obywatelskich, gdzie są dane
personalne wszystkich sądeczan.
- I sprawdzić, czy mamy faktycznie tyle
dzieci?
- Dokładnie, np. czy osoba składająca wniosek podała zgodnie ze
stanem rzeczywistym wiek dziecka, ponieważ sprawa się komplikuje, jeśli w rodzinie jest więcej dzieci,
ale są one już pełnoletnie. Albo czy
rzeczywiście w przypadku opiekunów prawnych dziecka są wszystkie
wymogi spełnione. Czy w przypadku
rodziny patchworkowej czy też rodziny niepełnej, dopełniono wszystkich formalności, aby to świadczenie otrzymać.
- Wypełniony wniosek możemy przesłać
drogą elektroniczną, ale lepiej złożyć go
osobiście?
- Lepiej osobiście z tego względu, że
przy tej okazji można od naszych pracowników uzyskać pełną informację na
temat tego, kiedy te pieniądze wpłyną, w jaki sposób, jak złożyć wniosek ponownie, ponieważ składane teraz wnioski będą obowiązywały przez
półtora roku do września 2017. Trzeba
pamiętać, że świadczenia rodzinne są
wypłacane w cyklach od września do
września, ale teraz, żeby nie wypłacać
środków za pół roku, ten czas jest wydłużony do września 2017. Będzie można też uzyskać szereg informacji dotyczących innych świadczeń. Niektórzy
mają na przykład wątpliwości, czy to
świadczenie będzie miało wpływ na
wypłacanie innych świadczeń?

REKLAMA
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Mieszkańcom Gminy Bobowa
oraz ich bliskim i gościom
życzę radosnego przeżywania Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech świąteczny nastrój zapanuje
we wszystkich domach i skłania nas
do zadumy nad odradzającym się życiem,
budzi nadzieję i wzajemną życzliwość.
Burmistrz Bobowej
Wacław Ligęza

- A będzie miało?
- Nie będzie miało, jest wydzielone, nie ma wpływu na inne świadczenia, które pobierają Polacy chociażby
w ośrodkach pomocy społecznej czy
w PEFRON.
- Gdzie składamy wnioski? Jednym z tych
miejsc jest MOPS, ale nie tylko?
- W MOPS wniosek będzie można
złożyć w dwóch miejscach – na parterze i na piętrze, ale także w budynku przy ul. Nawojowskiej 17 (dawny
budynek Sanepidu), oraz w trzech
szkołach: w SP nr 20 przy ul. Nadbrzeżnej, w SP nr 21 na Gorzkowie
i w Zespole Szkół nr 2 w Zawadzie.
Tu nie ma żadnej rejonizacji, każdy może sobie wybrać dogodny dla
siebie punkt.
- Z jakimi pytaniami spotykacie się Państwo najczęściej przed uruchomieniem
projektu?
- Pytań jest dużo. Najpopularniejsze dotyczy tego, czy rzeczywiście
program zostanie utrzymany przez
tyle lat, żeby objąć dziecko aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości.
- Potrafi Pan na to pytanie odpowiedzieć?
- Nie potrafię, ale liczę na to, że
program został przygotowany przez
stronę rządową na tyle rzetelnie, że
rzeczywiście tak będzie. To ma też
ścisły związek z planowaniem rodziny. Nie ma co ukrywać, że ten
program ma zachęcić Polaków, aby
w sposób bardziej dynamiczny planowali rozwój własnych rodzin.
- Są tu jakieś założenia przyjęte?
- Są pewne nadzieje, że niekorzystny w tej chwili trend demograficzny w Polsce, który pokazuje, że
społeczeństwo się starzeje, być może
zostanie nieco zahamowany i trochę
dzieci przybędzie.
- Ilu rodzin dotyczy program 500+ w Nowym Sączu?
- Jest to 6300 rodzin, przewidujemy, że otrzymamy wnioski dla
8700 dzieci, co w skali 9 miesięcy do końca roku daje kwotę 40
mln. Tyle zostanie w Nowym Sączu
wypłacone.
- Gdzie jeszcze szukać dodatkowych informacji o programie, oprócz wskazanych
stron internetowych?
- Proponuję dzwonić do pani
kierownik Marii Tokarczyk-Dutki
w MOPS, ona także udzieli wszystkich informacji związanych z możliwością składania wniosków drogą
elektroniczną.

OPRAC. RTM
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Biografie niezwykłe

Grybowski badacz mózgu Piłsudskiego
Kilkanaście godzin po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego wyjęto
i zabezpieczono jego mózg. Preparat natychmiast wysłano w specjalnej eskorcie do Polskiego Instytutu Badań Mózgu w Wilnie. W okresie
międzywojennym neuroanatomowie
w Europy poświęcili wiele uwagi badaniom mózgowia osób o wyjątkowych uzdolnieniach, licząc na odkrycie „pierwiastka geniuszu”.
Takie badania prowadzono
m.in. w przypadku Alberta Einsteina. Podobny cel przyświecał
szefowi instytutu - profesorowi
Maksymilianowi Rose, któremu
powierzono misję rozszyfrowania zagadki umysłu wskrzesiciela Rzeczypospolitej i pogromcy
bolszewików. W skład powołanego przez niego zespołu do badań znalazł się dr Stanisław Witek, rodem z Grybowa. Był to
człowiek o niezwykle barwnym
życiorysie, wpisanym w dramatyczne momenty historyczne Polski w XX wieku. Niedawno pamiątki rodzinne doktora, wraz
z osobistymi „wspomnieniami dla
wnuków”, „pamiętnikiem starego lekarza”, archiwalnymi fotografiami i dokumentami, trafiły
do minimuzeum w szkole Chrobrego w Nowym Sączu, gdzie Witek zdawał maturę.

Przejażdżka na zderzaku
Drewniany dom rodzinny Witków stał w centrum miasteczka.
Ojciec Stanisława – Edward był
szanowanym piekarzem i radnym
grybowskim. Stasiu miał żywe
usposobienie, był skłonny do figli
i psot. W swoich wspomnieniach
opisywał następujące zdarzenie:
„Z okna domu zobaczyłem wspaniałego Forda, który
na chwilę zatrzymał się przed
sklepem. Ten widok tak mnie
urzekł, że nie potrafiłem oprzeć
się pokusie, by spróbować bodaj przejażdżki pojazdem, który

niezwykle rzadko pojawiał się na
naszych drogach. Uczepiłem się
cichaczem poprzecznego drążka metalowego z tylu samochodu – bo pierwsze modele posiadały taki drążek dla przymocowania
bagażu – i za chwilę, gdy kierowca wrócił i zapuścił motor… poszybowałem w siną dal w kierunku Gorlic. Po niespełna 15 km
jazdy, mocno niewygodna pozycja zaczęła mi doskwierać, a ręce
tak cierpnąć i słabnąć, że owładnięty lękiem uderzyłem w płacz
i to tak donośny, że doszedł do
uszu siedzącego w tyle nobliwego
pana, jak się potem okazało, samego hrabiego Potockiego z Rymanowa, który bez chwili namysłu polecił szoferowi zatrzymać
wóz. Dobroduszny właściciel Forda pogroziwszy mi tylko palcem
i wygłosiwszy dłuższą przemowę
na temat wielkiej lekkomyślności i ryzyka mojej eskapady, kazał mi solennie przyrzec, że nigdy
więcej już to się nie powtórzy, co
z chęcią uczyniłem. Potem mój łaskawca zawiózł mnie do najbliższej wioski, za całe 5 koron wynajętą tam bryczką polecił odwieźć
mnie z powrotem. Brawurowy
ten wyczyn dostarczył mi bezcennego wątku do rozmów z moimi
rówieśnikami, którym klarowałem moje pierwsze doświadczenia z motoryzacją w czasie wspaniałej jazdy i w tak dostojnym
towarzystwie…”

Z Chrobrego na medycynę
Lata gimnazjalne w Nowym
Sączu Stanisław przywołuje w
swych wspomnieniach niczym
„kraj lat dziecinnych, święty
i czysty jak pierwsze kochanie,
nie zaburzony błędów przypomnieniem, nie podkopany nadziei złudzeniem”. Kąpiele w
rwącym Dunajcu w rejonie sądeckiej Wenecji, odwiedziny w
księgarni Piszów przy ul. Jagiellońskiej, gdzie można było

Rysunek kościoła w Grybowie autorstwa Jerzego Witka
spotkać słynnego zapaśnika Zbyszka Cyganiewicza (brata właścicielki), lody i ciastka
w cukierni Sozańskiego. Do tego
lekcje gimnastyki i śpiewu prowadzone przez prof. Piotra Kosińskiego, wycieczki rowerowe
po beskidzkich szlakach, wizje mąk piekielnych roztaczane przez ks. Michała Klamuta
uczniom, których przyłapał na
uczęszczaniu do kina „Iluzjon”,
gdzie miano wyświetlać gorszące filmy.

Wyniki badań nie przyniosły spodziewanych
przez niektórych sensacji. Mózg Marszałka
nie odbiegał od normy, z drobnymi
wyjątkami, m.in. lewa półkula była
3 cm szersza od prawej.
REKLAMA

Przeżył Stanisław Witek
w Grybowie w początkowym
okresie pierwszej wojny bombardowanie kozackie, podczas którego w domu wyleciały wszystkie
szyby i drzwi z futryn. Przeżył
rekwizycje i wreszcie powrót do
szkoły pod opiekuńcze skrzydła
profesorów Jarosława Opatrnego, Szymona Kopytki i Józefa Bogusza. W gimnazjum im. Bolesława Chrobrego kolegował się
m.in. z Leszkiem Nyczem, późniejszym medalistą olimpijskim
w szermierce. Po maturze w 1917
r. dostał się na studia medyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim,
które – z przerwą na służbę wojskową w armii austriackiej, a potem w Wojsku Polskim podczas
wojny z bolszewikami – ukończył w 1924 r. Podjął pracę asystenta w Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Batowicach pod
Krakowem, ożenił się ze Stachą Morawiecką, córką artysty
malarza, ucznia Matejki. W tym

okresie przyjaźnił się z Władysławem Orkanem i towarzyszył mu
w momencie śmierci. Utrzymywał stały kontakt z Grybowem,
odwiedzając rodzinę podczas pobytów w Krynicy.

Zespół badaczy mózgu
W 1932 r. młodego doktora
ściągnął do Wilna sławny wówczas prof. Maksymilian Rose,
dyrektor Kliniki Neuropsychiatrycznej Uniwersytetu Stefana
Batorego na Antokolu. Powierzył
mu stanowisko ordynatora przyklinicznego szpitala, a w 1935 r.
powołał do zespołu zbadania mózgu Marszałka. Przypadła mu rola
przetłumaczenia na język francuski końcowego studium.
Wyniki badań nie przyniosły
spodziewanych przez niektórych
sensacji. Mózg Marszałka nie odbiegał od normy, z drobnymi wyjątkami, m.in. lewa półkula była
3 cm szersza od prawej. Dalsze pogłębione analizy przerwała
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FOT. ARCH. RODZINY WITKÓW

Na nieludzkiej ziemi

Dr Stanisław Witek z żoną Stachą i synkiem Jerzym, ok. 1930 r.
nagła śmierć prof. Rose. W zawierusze wojennej dokumentacja, wraz z preparatami i odlewami zaginęły, najprawdopodobniej
po wkroczeniu Armii Czerwonej materiały wywieziono do
REKLAMA

Moskwy. Mogły też być ukryte w Wilnie, bo jeszcze w 1950 r.
NKWD więziło litewskiego naukowca prof. Indrasiusa pod zarzutem „propagowania pracy
o mózgu Piłsudskiego”.

W 1937 r. Stanisław Witek został dyrektorem Szpitala dla Nerwowo Chorych. Z Wilna wywodzą się jego zażyłe znajomości
z tamtejszą elitą intelektualną, m.in. poetą Teodorem Bujnickim, profesurą uniwersytecką, luminarzami kultury. Twórczy
i pracowity okres przerwała wojna,
wpierw szykany ze strony wrogo
nastawionych do Polaków Litwinów, potem okupacja sowiecka
i od 1941 r. niemiecka, wreszcie
zesłanie do szpitala powiatowego w Kalwarii. Mimo terroru oraz
inwigilacji spieszył z pomocą rannym i wygłodzonym partyzantom
z Armii Krajowej aż do nocy sylwestrowej 1944/45, gdy został aresztowany przez NKWD. Kilka dni
później ten sam los spotkał żonę
i syna Jerzego za rzekomą „borbę
protiw sowieckoj wlasti”. Każde
z nich trafiło do różnych więzień,
a następnie łagrów na Zakaukaziu i Syberii. Nie mieli o sobie żadnych wiadomości. Najwcześniej, bo
po dwóch latach, wrócił do Polski
syn Jerzy, Stanisław w lutym 1949
r., a Stacha dopiero jesienią 1955 r.
Swój pierwszy kontakt z Polską,
po przyjeździe z ZSRR Stanisław
wspominał tak: „Przy Dworcu
Wschodnim wsiadłem do tramwaju i zdziwiło mnie, że konduktor
nie chciał ode mnie wziąć pieniędzy za bilet. – Pan pewnie wraca
z Rosji, to płacić nie trzeba, od
razu się domyśliłem, że taki wybiedzony. W takiej czapce i z taką
drewnianą walizką, to może być
tylko taki, co z tamtego obcego
kraju, powraca do swoich….”

Interwencja u ministra
Uderzał do „wszystkich świętych”, aby odnaleźć i sprowadzić
żonę z zesłania. Trafił do sądeckiego krajana, ówczesnego ministra

spraw zagranicznych Stanisława
Skrzeszewskiego. Jak pisał: „Już
po pierwszych słowach – ku obopólnemu zdziwieniu – rozpoznaliśmy się wzajemnie jako dawni
uczniowie II Gimnazjum w Nowym Sączu. Wprawdzie ja byłem
o rok w wyższej klasie, ale mieliśmy wspólnych niezapomnianych pedagogów i okazji do częstych kontaktów w czasie pauz
lekcyjnych nie brakowało. Mój
rozmówca był wstrząśnięty moim
dramatem rodzinnym. Powiedział:
– Dla mnie niepojętym jest, z jakich przyczyn tak długo przetrzymują pana żonę, przecież już mija
tyle lat od zakończenia wojny, to
widocznie sprawka jakiegoś kacyka, postaram się pomóc…”.
Stacha odnaleziona w Krasnojarskim Kraju, żeby powrócić do
Polski, zmuszona została do przyjęcia sowieckiego obywatelstwa,
wykupienia drogiego biletu kolejowego, a na dodatek już na granicy w Brześciu nad Bugiem zrugana przez polskie służby jako…
podróżna z obcym paszportem.

Przepustka na studia
Grybowski rodowód ojca pomógł Jerzemu dostać się na architekturę na Politechnice Warszawskiej. Gdy powrócił z Kaługi,
nauka już dawno się rozpoczęła i na uczelni usłyszał, że może
przystąpić do egzaminów dopiero w następnym roku akademickim. Nie pomogły tłumaczenia, że
winowajcą spóźnienia jest Stalin
i NKWD. Szczęśliwym trafem, widząc marnie ubranego i wychudzonego kandydata, zagadnął go
ówczesny dziekan, sędziwy prof.
Zdzisław Mączeński.
– A skąd pan pochodzi?
– Z Grybowa.
– A to ciekawe, bardzo ciekawe. Kandydat na architekta

powinien mieć troszkę talentu,
czy choćby wyobraźni plastycznej. Jak pan porządnie narysuje
kościół w Grybowie, to zrobimy
wyjątek i przyjmiemy na studia
od ręki…
Jerzy, mimo że malował z pamięci obiekt, który widział jedynie
w dzieciństwie, musiał z tej próby wywiązać się znakomicie, skoro profesor bez wahania użył swoich wpływów, żeby wpisać go na
studia na Wydziale Architektury.
Załatwił mu też miejsce w akademiku i bezpłatną stołówkę. Podobno powiedział:
– Zrobiłeś mi, młody człowieku, wielką przyjemność, bo ten
kościół w Grybowie, to ja akurat projektowałem i teraz po
wojnie uczestniczyłem w jego
odbudowie.

Epilog
Rodzina Witków spotkała się
w komplecie dopiero po 11 latach. Stanisław pracował jako ordynator w szpitalu w Choroszczy
k. Białegostoku (1949–1968), następnie w Jarosławiu (do 1975).
Współpracował ściśle z białostocką Akademia Medyczną, mając
duże zasługi dla leczenia pacjentów i podniesienia na wyższy poziom służby zdrowia.
Stacha w wieku 78 lat zmarła w
1979 r., Stanisław (88 lat) – w 1987
r., Jerzy (89 lat) – w 2014 r. Wszyscy pochowani zostali na Cmentarzu Północnym na stołecznych
Bielanach.
Obraz, który posłużył jako
nadzwyczajna przepustka na politechnikę, czyli wizerunek strzelistej świątyni (dziś bazyliki) św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, rodzina Witków podarowała grybowskiej parafii.

JERZY LEŚNIAK
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Wokół świątecznego stołu

Jajko jest smaczne i zdrowe niezależnie od pochodzenia

- Ostatnio pojawiły się zaskakujące doniesienia, że jaja od kur z wolnego wybiegu są niebezpieczne, ponieważ z powodu zanieczyszczenia powietrza mogą
zawierać rakotwórcze dioksyny. Co Pan
na to?
- To wyniki badań naukowych,
a z nimi się nie dyskutuje tylko akceptuje. Oprócz naukowego punktu widzenia, na pewno dochodzi do
tego czysta logika wynikająca z obserwacji. Nasze środowisko jest zanieczyszczone, to co krąży w powietrzu, spada na ziemię w deszczu
czy w osadzających się pyłach, a to
spożywają kury na wolnym wybiegu. Poza tym dawniej koło domu
było 5-10 kur, dzisiaj bywa, że jest
ich 100-200 wokół domu, zatem
degradacja środowiska wokół jest
zdecydowanie większa. Produkcja jajek w systemie klatkowym
jest najbardziej higieniczną produkcją, pod pełną kontrolą sanitarną.
Wszystkie pasze są monitorowane,
a każda partia pasz jest badana w
laboratorium. Dlatego jajka z wybitą „trójką” wracają do łask, bo są
wytwarzane w warunkach najbardziej odpowiadających wszystkim
normom.
- Zatem przekonanie, że „wiejskie jajo”
jest lepsze to mit?
- Wszystkie jajka są wiejskie,
pod Pałacem Kultury w Warszawie
nie ma kurników (śmiech). Przede
wszystkim jajka są zdrowe. Spór
o to, które jajko jest lepsze, czy te
z wolnego wybiegu, czy ściółkowe
czy klatkowe, powinien być sporem drugoplanowym. Konsumenci powinni się kierować rozsądkiem i ceną.
- Jajka są zdrowe? A co z cholesterolem?
- Badania różnych ośrodków naukowych potwierdzają, że jajka są

znakomitym źródłem witamin i minerałów. Na pewno nie szkodzą
a pomagają w utrzymaniu kondycji
fizycznej i zdrowia. Jest to przecież
produkt naturalny, nieprzetworzony, bez konserwantów. Do tego
tani, a bardzo wartościowy, dlatego
powinien być koniecznie wprowadzony do diety. Zalecane jest spożywanie co najmniej jednego jajka dziennie, a niektórzy mówią, że
można bezpiecznie spożywać nawet trzy. Cholesterol to zmora naszych czasów, ale jajka nie są powodem złych wartości cholesterolu.
Jajko ma zbilansowany zły i dobry
cholesterol i to zbilansowany przez
naturę, a nie człowieka. Naukowcy
różnie się na ten temat wypowiadali, ale ten mit jest już obalony. Jajka
po prostu trzeba spożywać.
- Jak rozpoznać, czy jajko jest świeże?
- Są różne sposoby, ale przepisy, które obowiązują, nie pozwalają na wprowadzanie jajek bez daty
ważności. Jajo jest przydatne do
spożycia 28 dni. Więc sprawdzenie
wybitej daty to najprostsza metoda
dla klienta. Inna polega na ocenieniu wielkości komory powietrznej
w jajku. Jajo do momentu wybicia
czy ugotowania jest organizmem
żywym, ma pory w skorupie, oddycha, odparowuje wodę. Z czasem
komora powietrzna się powiększa.
Im świeższe jajko, tym komora powietrzna mniejsza. Wystarczy jajko np. wrzucić na wodę, jeśli całe
się zanurzy to jest świeże, jeśli się
wynurza to znaczy, że jest w nim
powietrze.
- Im lepsze jajko tym żółtsze żółtko?
- To kolejny mit, to tylko kwestia wrażeń wizualnych i tego co
kto lubi. Jajko z wolnego wybiegu jest bardziej wybarwione, ale
wartość takiego jaja pod względem
ilości składników odżywczych jest
taka sama.
- Barwa skorupki jajka ma znaczenie?
- Też tylko wizualne. Nie ma
znaczenia czy jest to jajko białe, czy
kremowe czy brązowe. Dawniej,
w latach 60., 70., były takie jajka

FOT. ARCHIWUM DTS

W rozmowie z JÓZEFEM
OLEKSYM, właścicielem
kurzej fermy w Męcinie,
obalamy mity na temat
jajek

w białych skorupkach, przechowywane w różnych warunkach, stąd
nie zawsze smaczne, dlatego jeszcze pokutuje przekonanie, że jajka w białych skorupkach są gorsze.
Dziś klienci preferują brązowe skorupki, ale tak naprawdę w środku
takie jajko niczym się nie rożni od
pozostałych.
- A grubość skorupki?
- To kwestia żywienia kury
i temperatury. To tak jak z człowiekiem - jak jest mu gorąco to
jest osłabiony, mniej pokarmu pobiera, więcej pije, tak samo kura w
okresie upałów pobiera więcej wody
i skorupki są cieńsze. Jajko w okresie zimowym, kiedy można utrzymać stabilną temperaturę, ma zawsze skorupkę twardszą i grubszą.
Wiek kury też ma znaczenie – w jajkach od starszych kur skorupki są

P R O J E K T D O F I N A N S OWA N Y Z E Ś R O D KÓW P R O G R A M U F U N D U S Z I N I C J AT Y W O BY WAT E L S K I C H O R A Z S TOWA R Z Y S Z E N I A S U R S U M C O R DA

słabsze. Natomiast sama skorupka nie ma żadnego wpływu na jakość produktu. Jest tylko osłoną
chroniącą przed rozbiciem tego, co
w środku.
- Hasło „szczęśliwe kury” propagowane
przez ekologów to też mit?
- Kury jak ludzie, żyją w różnych
środowiskach i różnych warunkach. Jeśli kura otrzymuje odpowiednią ilość wody, pokarmu i jest
jej w miarę ciepło to myślę, że jest
szczęśliwa. A o tym, czy kura jest
w dobrych warunkach przetrzymywana świadczą wyniki produkcyjne. Kura jak każdy żywy organizm,
jeśli ma złe warunki, źle się czuje,
to jest mniej wydajna. Jeżeli kura
niesie, produkuje to znaczy, że jest
zdrowa i szczęśliwa. Żaden hodowca nie pozwoli sobie na to, żeby kura
była nieszczęśliwa, bo nie osiągnie

zamierzonej produkcji, czyli zbankrutuje. Zatem hasło propagandowe ekologów nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
- Czyli podsumowując - powinniśmy
jeść jajka niezależnie od ich źródła, i to
nie tylko w Wielkanoc?
- Dużą ilość jajek! Niech Wielkanoc będzie tym okresem, kiedy zasiadamy wokół stołu i dzielimy się jajkiem, przypominając skąd
się bierze życie. A skoro życie bierze
się z jajka, to znaczy, że możemy je
bezpiecznie spożywać, na zdrowie.
W imieniu hodowców i producentów jajek, niezależnie od systemu,
życzę wszystkim klientom, którzy
będą spożywać przy wielkanocnym
stole jajka, szczęśliwych, zdrowych
i pogodnych świąt.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

13

24 marca 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Pasje

Zagarniam to miasto dla siebie od 30 lat
nadzieję, że zostanie kiedyś wyeksponowana. Chociaż z drugiej strony, należy się cieszyć, że tak wielu
wiernych modli się przed kopią Matki Boskiej autorstwa Mieczysława Bogaczyka, znakomitego sądeckiego artysty - rzeźbiarza.

Rozmowa PIOTREM
DROŹDZIKIEM, sądeckim
fotografikiem, autorem
albumu fotograficznego
„Moje Miasto”
poświęconego Nowemu
Sączowi

- Oglądając Twoje prace, można wyraźnie
zauważyć, że światło czy pora roku mogą
całkowicie zmienić codziennie oglądane
przez nas miejsca.
- Czasami trzeba czekać pół roku
na przykład na późnojesienne światło. Jeśli ktoś obserwuje architekturę, to wie, że każda pora roku i dnia
ma różną temperaturę barw. Czasami
tygodniami trzeba czekać, żeby coś
sfotografować tak, żeby nas ucieszyło, żeby wyglądało inaczej. Mam nadzieję, że moja najnowsza praca trafi
do serc i będzie się podobać.

- Trochę zaborczy jest ten tytuł nowego albumu.
- „Moje Miasto”... chodzi o to, że
je sobie zagarnąłem?
- Właśnie tak to odbieram.
- Fotograficznie zagarniam je od
kilkudziesięciu lat i mam nadzieję,
że to miasto będzie mnie inspirować
jeszcze wiele lat. Z miłością do miasta jest chyba tak trochę jak z miłością
między ludźmi. Dużo łatwiej jest pokochać jakieś miasto, zjawisko, człowieka, jeśli się go nie zna. Znacznie
trudniej jest najpierw kogoś poznać:
jego dobre i złe strony i dalej kochać.
Wtedy to jest bardziej świadome.
I właśnie taka jest miłość, która między mną a Nowym Sączem trwa od
trzydziestu lat.

REKLAMA

FOT. Z ARCH. P. DROŹDZIKA

- Ale to też taka walka z przyzwyczajeniami. Żeby na miejsca, które dobrze znasz,
zawsze patrzeć inaczej.
- Kiedy podnoszę aparat do kolejnego projektu, to staram się zapomnieć wszystko to, co do tej pory
zrobiłem. Wszystkie kadry i obrazy,
które mam w głowie. Staram się zrobić coś nowego, co mnie samego będzie cieszyć i inspirować. A nie jest to
łatwe. Natomiast odkrywam pewne
rzeczy, których nie widziałem, lub
przeszedłem nad nimi do porządku
dziennego. Posłużę się przykładem
bazyliki. To kościół, który wszyscy
dobrze znamy. Stojąc twarzą do ołtarza głównego, gdy wejdziemy do
prawej nawy, widzimy wspaniałą,
epitafijną płaskorzeźbę rycerza średniowiecznego. Nie jestem pierwszą
osoba, która się nią zachwyciła. Niestety jest przysłonięta ławkami i mam

- Kiedy ją zobaczymy?
- W tej chwili trwają prace
końcowe: korekta tekstu, korekta ostatniej makiety. Myślę, że na
pierwsze dni maja przypadnie promocja, która będzie dla mnie bardzo
wyjątkowa.

Znajomym Anglikom nie mieściło się
w głowie, że na przykład na Drogę
Krzyżową w Małej Wsi przychodzi
nawet sześć tysięcy ludzi. Albo,
że w Niedzielę Palmową cały kościół
jest wypełniony palmami. Dla nich
to były zjawiska całkowicie obce.

- Święta Wielkanocne obfite w rozmaite
zwyczaje, też mogą być okazją do popatrzenia na Nowy Sącz, nasz region i stare,
dobrze znane miejsca z innej perspektywy.
- Zawsze podkreślam, że ta niezwykła obrzędowość i religia, która
jest tak mocno u nas kultywowana,
jest powodem do dumy. Przykładem jest wystawa „Teatr Bogu i sobie”. Anglicy, których po niej oprowadzałem, powiedzieli mi, że są pod
wrażeniem nakładów finansowych,
które włożyłem w tę wystawę. Byłem bardzo zdziwiony, bo powstała
ona minimalnym kosztem. Zapytałem, o co im chodzi. Odpowiedzieli, że o liczbę statystów, których zatrudniłem do wystawy. Im się nie
mieściło w głowie, że na przykład
na Drogę Krzyżową w Małej Wsi
przychodzi nawet sześć tysięcy ludzi. Albo, że w Niedzielę Palmową
cały kościół jest wypełniony palmami. Dla nich to były zjawiska całkowicie obce.

- Z aparatem odwiedzasz też niezwykłą
kapliczkę w Gaboniu. W Wielki Czwartek
zmierzają do niej prawdziwe tłumy.
- Znajduje się w niej figurka Jezusa biczowanego, ciesząca się wielkim
kultem, słynie z cudów. Wypłynęła
ona podczas powodzi i mieszkańcy
wybudowali tam kapliczkę. Ludzie
przychodzą tam ze swoimi prośbami i podziękowaniami. Kapliczki to
zjawisko, które występuje przede
wszystkim na południu Polski. W samym Nowym Sączu naliczyłem około
czterdziestu kilku kapliczek, w większości wotywnych. Mnie osobiście
wzrusza zwłaszcza ta na ul. Lwowskiej. Wystarczy zatrzymać się i popatrzeć jak ludzie przystają przy niej,
modlą się… To są takie zjawiska, które mnie cieszą: jako katolika i mieszkańca tego miasta.
- Nie mogło Cię także zabraknąć podczas
Niedzieli Palmowej w sądeckim skansenie.
Tam tradycyjnie odbywa się procesja za figurką Jezusa na osiołku.
- Ma ona nawiązywać do tradycji średniowiecznych, które później
się rozmyły. Na początku idzie zespół w strojach ludowych, rozrzuca
bazie. Ludzie idący w procesji zbierają je spod stóp Jezusa jadącego na
osiołku. To jest niezwykłe, bo na parę
chwil można się przenieść w świat
XVII-wiecznej Sądecczyzny. Myślę,
że tak to wtedy wyglądało.
- Wielkanocną sztuką stała się też budowa Grobów Pańskich. Często angażują się
w nią artyści.
- Możemy dać jako przykład fenomen paszyński. Paszyn to niewielka
miejscowość słynąca z rzeźby ludowej. Sam Grób Pański składa się tam
nie z jednego grobu, a z kilkudziesięciu niewielkich misternie wykonanych rzeźb wyciągniętych z muzeum
jeden jedyny raz w roku. Cały grób
jest otoczony palmami i robi to niesamowite wrażenie. Pozwala mocniej przeżywać wszystko, co dzieje się
w Wielkim Tygodniu. Najpiękniejsze
w tej naszej obrzędowości jest przecież
to, że powinna nas zbliżać do Boga.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
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Historia na pocztówkach
- Stawiamy Adę Sari, jako wzór wszelkich cnót. Mimo swojej wielkości do końca pozostała bardzo skromną osobą mówi Jolanta Młodkowska-Czech, której
mąż wywodzi się z rodziny artystki. Historię życia i działalności wybitnej śpiewaczki operowej, pochodzącej ze Starego Sącza, przybliżają jej listy z lat 1907-27,
które pisała do swoich rodziców. Sądecka
Biblioteka Publiczna zakończyła ich cyfrowe kopiowanie. Można je teraz przeczytać
w internecie. Zwieńczeniem digitalizacji listów była organizacja specjalnej wystawy
„Ada Sari - życie, kariera i sława”. Pamiątki po wybitnej polskiej śpiewaczce operowej można obejrzeć w Sądeckiej Bibliotece Publicznej do końca marca.
Digitalizacja trwała prawie rok,
wiele listów było pisanych w pośpiechu, stąd pojawiła się duża trudność w ich odczytaniu. Ada Sari pisała je w różnych okolicznościach, nocą
w hotelu, na stacjach kolejowych czy
w pociągach. Ich treść przedstawia
bogactwo, smak i koloryt ówczesnych
czasów. Nie tylko przybliża jej prywatne życie, ale też aktywną działalność zawodową światowej sławy
śpiewaczki operowej. Szczegółowo
opisywała swoje występy na scenie.
Pojawiają się nazwiska dyrektorów
oper oraz gwiazd muzyki operowej
czy tytuły arii.
- Często cytowała „Byłam przy
głosie, sukces niewyobrażalny,
krytyki doskonałe” - mówi Iwona
Droździk, która przygotowała listy
do kopiowania w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Ciekawym wątkiem,
który pojawił się w jej korespondencji, jest opis, jak to gwiazdy opery kupowały bilety i rozdawały je ludziom,
aby były dodatkowe oklaski, czego nigdy Ada Sari nie robiła.

Jak dodaje Iwona Droździk z listów wynika, że Ada Sari była bardzo spostrzegawcza. Z dużą dokładnością opisywała miasta, w których
przebywała. Relacjonowała uroczystości państwowe czy inne wydarzenia, jak choćby wybuch wulkanu na
Sycylii czy walki byków w Hiszpanii.
Opisywała też rezydencje, wystawy
sklepowe. Lubiła również obserwować ludzi na ulicach.
- Pisała do matki: „Widziałam
w Paryżu elegantki w ich cudownych
kreacjach, dekoltowane do pasa, coś
skandalicznego”. Ada Sari sama była
wielką elegantką, lubiła się gustownie ubrać. Bardzo dokładnie opisuje
rodzicom, jakie na przykład kupiła
rękawiczki czy futro. Kochała kremowe, długie płaszcze oraz piękne
kapelusze. Jest taki list, w którym pisze, że właśnie nabyła sobie zgniłozielony kapelusik, który będzie pasował do jej beżowej bluzki.
Mimo że większość życia artystka
spędziła za granicą, nie była obojętna wobec tego, co działo się w jej rodzinnym kraju.
- Bardzo interesowały ją krajowe
wydarzenia. Pisała na przykład do
swojego ojca: „Co się dzieje w Polsce, zupełna anarchia, zabili prezydenta Gabriela Narutowicza” - mówi
Iwona Droździk.
Zwieńczeniem digitalizacji listów
była organizacja specjalnej wystawy
„Ada Sari - życie, kariera i sława”
w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Na
wystawie pojawiły się między innymi
oryginalne rękopisy, telegramy, pocztówki czy fotografie artystki. Jolanta
Młodkowska-Czech, której mąż pochodzi z rodziny wybitnej śpiewaczki, cieszy się, że pamięć o Adzie Sari
jest wciąż żywa.

ZE ZBIORÓW SĄDECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

Korespondencyjne życie starosądeckiej diwy

Pocztówki pisane przez Adę Sari.
- Stawiamy Adę Sari jako wzór
wszelkich cnót. Była bardzo ciepłą,
serdeczną i oddaną osobą. Mimo
swojej wielkości do końca pozostała
bardzo skromną osobą. Cieszę się, że
wystawa ma miejsce, bo w ten sposób można zatrzymać czas, przecież
tyle nas zostanie, co w pamięci innych – podkreśla.
Jak dodaje Jolanta Młodkowska
-Czech, artystka z wielką radością
wracała do swojego rodzinnego domu
w Starym Sączu. I starosądeczanie
odwzajemniali jej miłość. Kiedy podczas swojego pobytu w tym mieście
ćwiczyła swój głos, mieszkańcy gromadzili się tłumnie przed jej domem
i z uwagą słuchali prób. Ta tradycja pozostała na lata. Za każdym razem dopytywali, kiedy przyjedzie, bo chcieli jej posłuchać.
- Dla Starego Sącza to było wielkie
święto, kiedy przyjeżdżała - zaznacza
Jolanta Młodkowska-Czech.
Przez 37 lat listy wraz z telegramami były przechowywane przez popularyzatora opery, operetki oraz muzyki poważnej Bogusława Kaczyńskiego,
który pracował nad biografią śpiewaczki. Po jej napisaniu przekazał je

Muzeum Regionalnemu w Starym Sączu. W sumie jest ponad czterysta listów, większość jest napisanych przez
artystkę, część z nich przez jej brata
Jana Szayera, który towarzyszył śpiewaczce w podróżach artystycznych.
- To jest bezcenne źródło wiedzy o Adzie Sari. Miłośnicy jej talentu mogą teraz bliżej przyjrzeć się
jej wspaniałej twórczości. Pokazuje przede wszystkim, że była całym
sercem oddana sztuce, która była
jej największą miłością - mówi Andrzej Długosz z Muzeum Regionalnego
w Starym Sączu.
Ada Sari, czyli Jadwiga Szayer
urodziła się 29 czerwca 1886 r. w
Wadowicach. Kiedy miała trzy lata,
jej ojciec wraz z rodziną przeniósł
REKLAMA
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SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177
Z okazji cwi¦t Wielkiej Nocy, zdrowia, wszelkiej pomyälnoäci
oraz sukcesów w Ăyciu prywatnym i zawodowym
Ăyczy
NOVA Sp. z o.o.
KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI
Biuro Obsługi Klienta, 33-300 Nowy Sącz ul.Tarnowska 120,
tel./fax 18 449 10 60, 18 547 10 10, 18 442 12 00, www.nova-ns.eu, pn.-pt. od 7.00 do 15.00

się do Starego Sącza, gdzie otworzył kancelarię adwokacką, a wkrótce został burmistrzem. Jako artystka występowała na największych
scenach operowych świata. Śpiewała w 11 językach. Przez kilka lat
była związana m.in. z Teatrem La
Scala w Mediolanie, gdzie zasłynęła
z roli Królowej Nocy w operze „Czarodziejski flet” Mozarta pod batutą
Arturo Toscaniniego. Zmarła w Ciechocinku 12 lipca 1968 roku.
W starosądeckim Muzeum znajduje się jej izba pamięci. Jest tam zgromadzonych ponad sześćset pamiątek. Oprócz listów udostępnione są
m.in. fotografie, obrazy i przedmioty codziennego użytku.
MONIKA CHROBAK
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Opinie

Przy jajeczku nie tylko o kolei
Jerzy Wideł
Z kapelusza

B

y sprawić radość i przyjemność cesarzowi Austrii
i królowi Węgier Franciszkowi Józefowi I na 46. jego urodziny, 18 sierpnia 1876 r. wjechał
do Nowego Sącza (Nev Sandez)
pierwszy pociąg. Na początku
września tegoż samego roku uroczyście otwarto Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei Wschodniej. Spadkobiercą tej tradycji
i historii jest dzisiejszy Newag.
140 lat historii nie tylko zakładu,
ale przecież i całego miasta, które

dzięki kolei z zabiedzonej, galicyjskiej ni to wsi, ni to miasteczka
wyrosło na dzisiejszy Nowy Sącz.
Najważniejszą rolę w budowie linii kolejowej i warsztatów odegrał Julian Dunajewski, który na
swoją ulicę w mieście zasłużył,
a był on w tamtych czasach długoletnim ministrem skarbu, prawą
ręką premiera hr. Edwarda Taaffe.
Właściwie kierował rządem CK
Austro – Węgier wspomniany Julian Dunajewski, rodem z Krakowa. Mój Bożę! Gdyby dzisiaj cesarzem Polski był prezes Jarosław
Kaczyński, a ministrem skarbu
powiedzmy senator Stanisław Kogut, z pewnością miałby aktualny
Hymn Ludu - „Boże wspieraj, Boże
chroń nam Cesarza i nasz kraj”.
Jak to lud galicyjski śpiewał cesarzowi Franciszkowi Józefowi I
w połowie XIX w. Ale nie o hołdy
wyłącznie chodzi.

W tym roku jubileuszowym Nawagu zawisły nad nim chmury,
albo przynajmniej chmurki. W ramach dobrej zmiany zapomniano
o wpisaniu Newagu do rządowego programu rozwoju krajowego
przemysłu kolejowego „Luxtorpeda 2.0”. A chodzi przecież o przyszłość tej firmy, miejsca pracy na
najbliższe lata, bo do podziału jest
8,5 mld zł. Dziwnym trafem realizację programu wicepremier
Mateusz Morawiecki zlokalizował
w firmach w województwach wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a nie w Małopolsce
i w Nowym Sączu.
Na czerwony dywanik zaprosił
zatem parlamentarzystów wszystkich opcji prezes Newagu Zbigniew Konieczek, by im uzmysłowić co znaczy ta firma nie tylko
dla Sądecczyzny, ale dla gospodarki kraju. Pisowscy parlamentarzyści

w rozmowach, jak zwykle odwracali
kota ogonem, twierdząc, że to wina
ośmioletnich rządów PO-PSL. A teraz jest czas na dobrą zmianę. Cesarz,
oczywiście Franciszek Józef I przewraca się w grobie, bo przecież cesarz Jarosław I może nawet na ten
drobiazg nie zwrócił uwagi. Przecież
to wicepremier Morawiecki przedstawił wspomniany program rozwoju, a nie - powiedzmy - wszystkiemu winny Donald Tusk, czy były
prezydent Bronisław Komorowski.
By jednak pomóc Newagowi, czyli mówiąc wprost lobbować na rzecz
Newagu, trzeba się choćby trochę
znać na gospodarce i kolei. Pewną
wiedzę na ten temat posiada senator
Kogut, jako były pracownik PKP na
stacji w Stróżach. Do Męciny, gdzie
mieszka poseł Wiesław Janczyk, kolej dawno nie jeździ, a jeśli chodzi
o posłanki Barbarę Bartuś, czy Annę
Paluch, to w dziewczęcym wieku

- a i nieco później - kolej widziały jedynie na obrazkach. Boć, do ich
miejscowości urodzenia i życia, kolej nigdy nie dotarła. Tak więc, by
lobbować np. na rzecz ciepłownictwa, nie wystarczy mieć kaloryfer
w domu. Czy pomogą nasi wybrańcy Newagowi? Zobaczymy. Z dotychczasowych opowieści, a zwłaszcza obietnic przedwyborczych jak
na razie nic nie wynika. Może za te
kłamstewka złożą prawdziwą i serdeczną pokutę wielkanocną! Oby ich
Bóg miał w opiece! Podobnie zresztą, jak nas, nie tylko zresztą podczas
świąt Czego Państwu i sobie życzę.
Jak to mawia znany Ojciec – Alleluja
i do przodu!
OD REDAKCJI:
Tekst był pisany przed pojawieniem się informacji, że Newag jednak zostanie ujęty w programie
Luxtorpeda.

REKLAMA

Wesołego Alleluja
Zdrowych, pogodnych
i wesołych Świąt Wielkanocnych
w wiosennym nastroju
oraz wiele radości
dnia codziennego

CENTRUM WĘDLINIARSKIE: 33-314 Łososina Dolna 387

SKLEP FIRMOWY: UL. LWOWSKA 76, 33-300 NOWY SĄCZ

Niech Chrystus Zmartwychwsta³yprzyniesie radośæ, mi³ośæ i pokój.
Zdrowych, ciep³ych, pe³nych nadzieiŚwi¹t Wielkanocnych,
mi³ych rodzinnych spotkañprzy wielkanocnym stole
¿ycz¹
Burmistrz Starego S¹cza Jacek Lelek
Zastêpca Burmistrza Kazimierz Gizicki
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Ewa Zieliñska

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 24 marca 2016

16
T E K S T S P O N S O R OWA N Y

ROZWIJAMY PASJE I TALENTY

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Ks. Franciszka Blachnickiego i Katolicka Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I Stopnia, są
szkołami, które kształcą na najwyższym poziomie oraz w szczególny sposób rozwijają pasje i talenty swoich uczniów.
- Szkoły te kontynuują 600-letnią tradycję szkoły paraﬁalnej
utworzonej przy sądeckiej kolegiacie przez kardynała Zbigniewa
Oleśnickiego w 1412 r. W szkole
tej pobierał nauki Michał Sędziwój h. Ostoja (1566-1646), słynny alchemik znany na dworach
królewskich XVII - wiecznej Europy.

grodzone za realizację Programu
„Golden Five” i zdobyły tytuł
„Złotej Szkoły". W ubiegłym roku
w szkole gościła autorka tego programu wykładowca Uniwersytetu
w Sewilli dr Maria Hose Lera.
- Obydwie szkoły prowadzone
przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu,
w ubiegłym roku jako jedyne
sądeckie podstawówki zostały
wyróżnione w prestiżowym konkursie organizowanym przez Mar-

Zajęcia te prowadzone są w profesjonalnych warunkach przez
znane i sprawdzone ﬁrmy.
PASJE TEATRALNE:
Przez sześć lat co tydzień w każdej klasie realizowane są na profesjonalnej scenie zajęcia z teatru.
Szczególnie uzdolnieni aktorsko
uczniowie mają możliwość rozwijać swoich zainteresowania
w szkolnym teatrze „DUSZKI”.
PASJE TANECZNE:
- W klasie drugiej i trzeciej dzieci mają możliwość rozwijania
swoich pasji tanecznych. Przykładem tego jest Patryk Brdej,
który pasją do tańca zaraził się
w szkole podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę Tańca

szałka województwa małopolskiego „Małopolska Szkoła z Pasją".
„Katolik" i „Muzyk" posiadają
najwszechstronniejszą na rynku
sądeckim ofertę dodatkowych
zajęć
sportowo-artystycznych.
Uczestnicząc w tych zajęciach
uczniowie mogą odkrywać i rozwijać swoje życiowe pasje.
Reaktywacja tej szkoły odbyła się dziewiętnaście lat temu
w 1997 r. Popularnie zwany „Katolik" i „Muzyk" w swojej ofercie
edukacyjnej gwarantują bardzo
wysoki poziom kształcenia i wychowania.
- Szkoła posiada „Certyﬁkat
jakości wychowania" nadany
przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty. Obydwie szkoły jako
jedyne w Polsce, wspólnie z
trzema szkołami podstawowymi
z Hiszpanii i Belgii, zostały na-

PASJE SPORTOWE:
Średnio każdy uczeń w szkole uczestniczy w ciągu tygodnia
w 8 godzinach zajęć sportowych.
Oprócz zajęć wf i gimnastyki korekcyjnej, uczniowie mają
możliwość uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach z pływania, tenisa ziemnego, piłki
nożnej, piłki siatkowej, tenisa
stołowego, kickboxingu, szachów,
a w klasach szóstych w zajęciach
ze wspinaczki oraz jazdy konnej.

Wir Dance. Patryk w programie
„You Can Dance" wytańczył
nagrodę - wyjazd na warsztaty do Sewilli, gdzie pracował

pod okiem największych sław
tańca. Po powrocie z Sewilli
Patryk walczył o stypendium
w prestiżowej szkole tańca
Broadway Dance Center. Podobnie jak Patryk pasję taneczną
rozwijają nasze absolwentki Olivia Stępień i Claudia Gowgiel,
które wystąpiły w telewizyjnym
programie „GOT TO DANCE"
i razem z krakowskim zespołem
JDC wystąpiły w telewizyjnym
programie TVN „Mam Talent".
PASJE PLASTYCZNE:
Podczas fakultetu plastycznego
pod okien znanego plastyka Stanisława Szarka uczniowie rozwijają swoje zdolności malarskie.
Doświadczony artysta kształtuje
w nich wyobraźnię i wrażliwość
na dobro i piękno.
PASJE MUZYCZNE:
Dzieci uzdolnione muzycznie już
od pierwszej klasy mogą rozwijać swój talent w profesjonalnej
szkole muzycznej. Katolicka
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia powstała przed
sześciu laty. Jest to szkoła, w której jednocześnie w jednym miejscu
(w jednym budynku), można realizować szkołę podstawową
i kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia. Uczeń kończy szóstą klasę ze świadectwem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to pierwsza w historii Nowego Sącza tego typu szkoła muzyczna. Najbliższe takie znajdują
się w Tarnowie i Krakowie. Szkoła posiada własną orkiestrę, chór
i profesjonalnie wyposażoną salę
koncertową. Absolwent tej szkoły
ma możliwość kontynuowania na-

uki w Katolickiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia na
poziomie gimnazjum i liceum.
- Diamentem w zakresie kształcenia muzycznego jest Zuzanna
Hatlaś, która między innymi zdobyła 2. miejsce w XVI Konkursie
Pianistycznym im. Ignacego Jana
Paderewskiego. Nagrodę wręczał

jej prof. Andrzej Jasiński przewodniczący wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych
– nauczyciel Christiana Zimermana - jedynego Polaka zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego.
Obydwie szkoły gwarantują bardzo wysoką jakość kształcenia.
Uzyskują najwyższy wynik (9 stanin) w ogólnopolskim sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej
- nieprzerwanie od 13 lat wiodą
prym w Nowym Sączu i należą
do najlepszych szkół w Polsce
w kryterium sprawdzianu szóstoklasistów.

TRWA NABÓR DO ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO
I KLAS PIERWSZYCH!!!
HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA STRONIE
WWW.KSP.NOWY.SACZ.PL/KSM
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Prezydent otwiera innowacyjną instalację przetwarzania odpadów
Jak dobrze zainwestować pieniądze w innowacyjne rozwiązania, pokazała ostatnio spółka Nova, która opracowała nowoczesną instalację biologicznego przetwarzania odpadów. Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Nowym Sączu inwestycję otworzył prezydent Ryszard Nowak, któremu towarzyszyli prezes spółki Piotr Leszek Piotrowski i wiceprezes Ewa Pancerz.
- Zrobiliśmy to przede wszystkim po to, aby nasze środowisko było czystsze, a składowisko, które już dawno mogło być zamknięte ze względu na ilość odpadów,
będzie funkcjonowało znacznie dłużej – podkreślił prezydent Nowak, który chwalił spółkę Nova za prowadzone w ostatnich latach inwestycje. - Proszę przypomnieć
sobie jak tu było 10 lat temu. Teraz mamy linię sortowniczą, kompostownie, korzystamy z odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujemy gaz i solary. Można powiedzieć,
że w tej chwili składowisko jest samowystarczalne w zakresie energii i to czystej energii.
Podczas otwarcia ekologicznej instalacji zaprezentowane zostały innowacyjne reaktory, w których zachodzą
biologiczne procesy przetwórcze. Co najważniejsze wykorzystywana technologia została opracowana przez inżynierów spółki Nova, przy współpracy ze środowiskami naukowymi. O szczegółach mówił prezes spółki Nova
Piotr Leszek Piotrowski. - Jest to technologia nowa, nasza i nowosądecka. Przez pewien czas wahaliśmy się jaką technologię wybrać, ponieważ większość z nich była za droga. Dlatego postanowiliśmy stworzyć własny zespół we współpracy z uczelniami, które zajmują się takimi rozwiązaniami. Dzięki temu powstała technologia jest własnością naszej firmy i oparta jest o własny system sterowania. Prezes Piotrowski wyjaśniał
również zasady działania ekologicznej instalacji. Zaznaczył, że odpady biologiczne z linii sortowniczej są przetwarzane w zamkniętych reaktorach, z których powietrze jest następnie oczyszczane w specjalnym chemicznym filtrze i wypuszczane na zewnątrz.
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów została wykonana kosztem 2 mln zł. Jak podkreślają władze spółki Nova, inwestycja została opracowana z wykorzystaniem obowiązujących standardów technologii przetwarzania tego typu odpadów oraz wszelkie wymogi związane
z ochroną środowiska. Cała instalacja jest złożona z siedmiu bioreaktorów, a w jej skład wchodzą również: biofiltr, moduł kontrolno-pomiarowy
oraz instalacja fotowoltaniczna.

Obwodnica Północna „Najlepszym Przedsięwzięciem Roku 2015 w Małopolsce”
Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak w Centrum Jana
Pawła II w Krakowie odebrał wyróżnienie „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku 2015 w Małopolsce – LIDER MAŁOPOLSKI”
za budowę Obwodnicy Północnej z nowym mostem na Dunajcu. Tytuł został przyznany w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
Gratulacje Ryszardowi Nowakowi złożyli Wiceminister
Skarbu Państwa Filip Grzegorczyk, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk.
Prezydent Nowego Sącza nie krył zadowolenia z przyznanego tytułu i jak sam przyznał, to zasłużone wyróżnienie. - Niewątpliwie była to największa inwestycja ostatnich kilkudziesięciu lat. Bardzo ważny jest również fakt, że
pozyskaliśmy aż 83 mln zł środków zewnętrznych z całkowitej kwoty 98 mln zł wartości inwestycji. Obwodnica
rozwiązała problem komunikacyjny i w znacznej mierze
wyprowadziła ruch samochodowy, zwłaszcza pojazdów
ciężarowych, poza centrum miasta – podkreślił prezydent Nowego Sącza i zadedykował wyróżnienie wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w budowę Obwodnicy Północnej z nowym mostem na Dunajcu.
Największa inwestycja drogowa ostatnich lat w Nowym
Sączu to nie jedyne przedsięwzięcie wyróżnione w konkursie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Kapituła przyznała również nagrody: Obwodnicy Zachodniej Nowego Sącza, Narodowemu
Centrum Promieniowania Synchrotronowego (Uniwersytet Jagielloński), Ekologicznej Spalarni Odpadów (Kraków), górskim ścieżkom rowerowym ENDURO TRAILS (Bielsko-Biała), największemu w Małopolsce Inkubatorowi Przedsiębiorczości (Tarnów), Pasywnemu Przedszkolu – Integracyjnemu Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach, Centrum Kultury i Sportu w Oleśnie, przemyskiemu odcinkowi Tras Rowerowych Polski
Wschodniej wraz z kładką pieszo-rowerową przez rzekę San, spółce Selvita, największej innowacyjnej firmie biotechnologicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także Parkowi Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. Nagrodę specjalną otrzymało Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, które podczas finału konkursu reprezentował ks. Jan Kabziński.
Konkurs „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku 2015 w Małopolsce – LIDER MAŁOPOLSKI” jest organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Inicjatywa ma na celu wyróżniać najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.
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Następne wydanie DTS – 7 kwietnia
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 3
Uważam, że do tego zmierza
nasze życie duchowe, nasze zmaganie się ze sobą. Chodzi o to,
żeby umieć nie zatrzymywać się
na tych murach, które wyrastają przede mną; na drogach, które wydają się nie do przejścia,
ale skupić się raczej na myśli,
że ja potrafię się podnieść i znaleźć rozwiązanie. Chrystus czeka na nas i jest gotowy powiedzieć: „Dziecko, ja tu czekam na
Ciebie, wstań, chodź do mnie!”.
On jest gotowy wyciągnąć nas
z największych grzechów i opresji. Wystarczy, że powiem „Panie
pomóż mi”.
Uważam, że wyjście z ciemności swojego sumienia i grzechu ku
Chrystusowi to jest najpiękniejsze
Zmartwychwstanie, jakie możemy przeżyć podczas tych świąt.
Niebo może wydawać się odległe, ale ono istnieje naprawdę!
Mamy na to dowody! Jezus daje
nam cały czas znać przez swoich uczniów tutaj na ziemi. A jeśli
my chcemy dziś spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego, to tylko
w geście wyjścia ku drugiemu.
Istnieje taka przypowieść,
w której bracia bliźniacy rozmawiają w brzuchu ciężarnej kobiety. Jeden z nich jest wierzący,
drugi nie. Oto ich dialog:
Niewierzący: - Wierzysz w życie po porodzie?
Wierzący: - Oczywiście. Coś
musi tam być. Mnie się wydaje,
że my właśnie po to tu jesteśmy,
żeby stać się silnymi i przygotować na to, co będzie potem.
Niewierzący: - Głupoty. Żadnego życia po porodzie nie ma.
Jak by miało wyglądać?
Wierzący: - No nie wiem, ale
będzie więcej światła i radości.
Będziemy biegać i jeść ustami...
Niewierzący: - To śmieszne
i nie ma sensu! Biegać się nie da!
A kto widział, żeby jeść ustami!
Przecież żywi nas pępowina. Tu
jeszcze nikt nigdy nie powrócił. Życie po prostu kończy się
narodzinami.
Wierzący: - Nie! Dokładnie nie
wiem, jak będzie wyglądało nasze życie po narodzeniu, ale na

pewno zobaczymy mamę, a ona
będzie się o nas troszczyć.
Niewierzący: - Mama? Ty wierzysz w mamę? Kto to według
Ciebie w ogóle jest? Gdzie ona
jest?
Wierzący: - No przecież ona
jest wszędzie! Jest wokół nas...
Dzięki niej żyjemy! Bez niej by
nas nie było!
Niewierzący: - To jakiś absurd!
Nie widziałem żadnej mamy, więc
jest oczywiste, że jej po prostu
nie ma.
Wierzący: -Nie zgadzam się
z Tobą. Czasami, gdy wszystko
wokół cichnie, można usłyszeć
jak ona śpiewa, albo poczuć jak

sprawy bieżące inaczej sobie
wyobrażam.
Jeśli niebo istnieje naprawdę? Jeśli Chrystus Zmartwychwstał? Przychodzi i bierze mnie
za rękę i mówi: „Przestań patrzeć
na czubek własnego nosa, popatrz dalej!” Perspektywa nieba
to perspektywa życia, perspektywa szczęścia, radości. Tylko czy
w to wierzysz?
Niebo istnieje naprawdę, czy
w to uwierzysz teraz, czy później. Ile razy potrzebujesz dowodów, by Chrystus dał znak swojego życia i Zmartwychwstania?
Z okazji świąt Wielkanocnych
chciałbym życzyć każdemu takie-

Z każdą minutą zbliżamy się do śmierci.
Ale to nic, bo śmierć, którą Chrystus
nam pokazał, nie prowadzi do śmierci
wiecznej, ale przez nią zbliżamy się do
życia wiecznego! Przecież to doskonała
wiadomość! My nigdy nie umrzemy
głaszcze nasz świat. Ja wierzę, że
nasze prawdziwe życie zaczynia
się po narodzeniu.
A ty wierzysz…?
Niebo może wydawać się odlegle dla każdego z nas… Ale dla
pewnej rzeszy ludzi jest ono realne. Czym jest życie? Czym jest
śmierć? Czym Zmartwychwstanie? Dlaczego zależy mi na życiu?
A jeśli niebo istnieje naprawdę… Wtedy perspektywa życia
jest całkowicie inna. Wtedy daję
szansę życiu. Codzienne sprawy nabierają innych barw. Wtedy sprawy dają się rozwiązywać,
chce się kochać, chce się żyć
z nadzieją na przyszłość. Wówczas

OGŁOSZENIA DROBNE
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507
760

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb
szary, tel.721 066 993.

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.

STARY MOTOCYKL , stan obojętny kupię. 504 220 492

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.

TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe
na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.

Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiektach handlowych
w Nowym Sączu. Tel. 661 991 285.

REKLAMA

Wszystkim swoim Klientom i Partnerom,
cwi¦t sp¸dzonych w gronie rodziny i przyjacióÏ
w wyj¦tkowej Wielknocnej atmosferze
Ăyczy

go ożywienia, by w codzienności
nie zatracać się w egzystowaniu.
Bo życie to smakowanie, kochanie, dążenie do szczęścia. To miłość, która wynika z wnętrza.
Dlatego życzę każdemu ożywienia. By te święta Wielkanocne wyprowadziły nas ku Chrystusowi z pustki, marazmu, grzechu,
w którym tkwimy od lat. Niebo
może wydawać się odległe, ale
ono istnieje naprawdę! Mamy na
to dowody!
A jeśli my chcemy dziś spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego to tylko wychodząc ku drugiemu człowiekowi...

O. MIROSŁAW JAJKO SJ

REKLAMA
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Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.
dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00 telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31
napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/
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OKNA DRZWI BRAMY
Z okazji Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia
PROMOCJA
dużo zdrowia, radości, smacznegoO Kjajka,
NA 7 KOMOROWE
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu
W CENIE
KOMOROWYCH
oraz samych sukcesów składa Firma 5TOMEX
TYLKO U NAS

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

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

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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Newag w programie Luxtorpedy
Małopolska jest zagłębiem polskiej myśli technicznej. Z tego właśnie powodu konieczny jest udział
nowosądeckiego przedsiębiorstwa
kolejowego w rządowym programie „Luxtorpeda 2.0” – przekonywał Zbigniew Konieczek prezes
Newagu.
W poniedziałek w siedzibie
firmy spotkali się politycy reprezentujący PiS przez PO po
Nowoczesną. Powodem jest Luxtorpeda – rządowy pogram,
który zakłada zaprojektowanie
i wyprodukowanie polskich pojazdów na potrzeby komunikacji miejskiej. Sądeckiej firmy w
nim nie uwzględniono. Dlatego Konieczek apelował do lokalnych parlamentarzystów. Jest niewiele fabryk w Europie,
które produkują pociągi. Jedna

znajduje się tutaj, w Nowym Sączu - mówił prezes Konieczek.
- Przykładowy rozwój programu „Luxtorpeda 2.0” pana premiera Morawieckiego zakłada
udział województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, udział Łodzi i Warszawy, jako aglomeracji opartych
na szybkiej kolei. Dlaczego tu
nie ma Małopolski? Apeluję do
was, szanowni parlamentarzyści, żeby Małopolska się tu
znalazła, bo jest tu niezbędna
- podkreślił.
Dodatkowo, zdaniem Konieczka, program premiera
Mateusza Morawieckiego nie
jest konkurencyjny. - Mówimy o odpowiedzialnym rozwoju. Odpowiedzialny rozwój to
zrównoważony rozwój. Ale bez
konkurencyjności w programie

tego rozwoju nie będzie. Tylko konkurencyjność jest gwarantem rozwoju. Województwo
małopolskie musi być częścią
tego planu, bo jest to zagłębie polskiej myśli technicznej
– zauważył.
Uczestniczący w spotkaniu
parlamentarzyści zadeklarowali w sprawie Luxtorpedy współpracę ponad podziałami.
• Jak podał w środę „Kurier Kolejowy” nowosądecki Newag został ujęty
w programie rozwojowym
Luxtorpeda 2.0. Ministerstwo Rozwoju oficjalnie potwierdziło, że widzi potencjał w firmie należącej do
Zbigniewa Jakubasa i będzie
ją wspierać.
(AMR)

Chełmiec stawia na atrakcje rekreacyjne
Władze gminy Chełmiec chcą wykorzystać walory Krasnego Potockiego
do budowy kolejnej turystycznej atrakcji. Co kryje się pod hasłem Centrum
Rekreacyjno-Sportowe?
Wstępny projekt zakłada budowę dwóch wież widokowych w najwyżej położonych punktach Krasnego Potockiego i Klęczan. Połączy
je ścieżka rowerowa. Coś dla siebie

znajdą też wędkarze za sprawą specjalnie urządzonego stawu czy fani
golfa.
W planach jest także budowa
stoku narciarskiego ze sztuczną
nawierzchnią. Funkcjonowałby on
przez cały rok. - Sztuczny tor zajmie kilka hektarów, a potrzeba
jego budowy pojawiła się ze względu na niepewne warunki pogodowe. Dzieci będą mogły tam mieć

lekcje jazdy na nartach - tłumaczy Bernard Stawiarski.
Wójt gminy Chełmiec podkreśla, że prace budowlane mogłyby
się rozpocząć już w przyszłym roku.
- Ponad 80 procent pieniędzy będziemy mieć z Unii, a reszta będzie
pochodzić z budżetu gminy. Mamy
już wstępny wniosek i jest on realizowany przez Centrum Funduszy Europejskich.
(AD)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Atrakcyjne sądeckie dostrzeżone

Tragiczne porażenie prądem

Dwie nagrody główne, jedno drugie i jedno trzecie miejsce, ponad dwa
tysiące odwiedzających – to krótkie
podsumowanie udziału Powiatu Nowosądeckiego w 22. Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu
Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie w Katowicach. Targi odbywały się
od 18 do 20 marca. Swą ofertę prezentowało na nich 180 wystawców – kraje, regiony, biura podróży, producenci sprzętu, hotele itp. Wśród nich było
stoisko Sądecczyzny, które zdobyło
dwa pierwsze miejsca: w kategorii folder za „Sądeckie atrakcje turystyczne”
i w kategorii album za „Obierz kierunek na sądeckie i gorlickie”.

Na osiedlu Kaduk w Nowym
Sączu w miniony czwartek doszło do tragedii. 28-latek został
porażony prądem podczas próby
kradzieży elementów stacji transformatowej. Pomimo natychmiastowej reanimacji, mężczyzny nie
udało się uratować.

(RED)

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

McZestaw do lektury DTS-u
Co tydzień w środy wśród osób,
które udostępniają posty z Facebookowego profilu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” rozlosowujemy
bony na McZestaw w McDonald’s
w Nowym Sączu.
Listę nagrodzonych publikujemy na FB.
Wystarczy znaleźć profil „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na
Facebooku, udostępniać informacje, które uznajecie za najciekawsze i wygrywać.

McZestaw do lektury „Dobrego
Tygodnika Sadeckiego” – to brzmi
smakowicie!
(J)

ZNAJDZIESZ NAS NA

REKLAMA

Klasztorne smakołyki
W tej ciastkarni nie przyjmują już zamówień na Wielkanoc. Wypieki sądeckich Niepokalanek od lat cieszą się sławą, ale tylu świątecznych
zamówień siostry nie miały już od
dawna. Żeby zdążyć na czas, zatrudniły dodatkowe ręce do pracy, a ciasta wypiekane są już na dwie zmiany.
Oprócz podstawowego składu
do pomocy wezwano 6 nowych
pań. Do Wielkiego Piątku muszą
upiec setki zamówionych przez

sądeczan: serników, mazurków,
makowców, babek drożdżowych
i pierników. Te ostatnie słodkości
są ich specjalnością.
- Asortyment pierników zmienia się w zależności od świąt przyznaje s. Daria, dyrektor
ciastkarni przy Białym Klasztorze. – Mamy koszyczki, jajka,
króliczki. Kształtów jest zdecydowanie więcej niż w ubiegłym
roku. Tworzyłyśmy, co się tylko da. Podstawa to oczywiście

baranki z ciasta piernikowego
na miodzie, które cieszą się dużą
popularnością. To nasz zgromadzeniowy zwyczaj.
Niepokalankom pomagają
w wypiekach uczennice prowadzonej przez siostry szkoły:
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej. Zespół liczy
kilkanaście osób. Na jego czele
stoją absolwentki szkoły.
(DAZY)

ZAPRASZAMY na bezpłatne konsultacje
uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu,
które odbędą się 02.04.2016 r. w Szpitalu Medikor
w Nowym Sączu ul. Rzemieślnicza 5.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 18 443 54 29
lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

REKLAMA

Wesołego Alleluja !
Pogody ducha,dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu,
oraz samych sukcesów
życzy
MOSiR Nowy Sącz
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WARZYWA OWOCE Z DOSTAWk DO DOMU
Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu internetowego

www.fruitbox.pl
Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne na nr 537 000 888
W związku z rozwojem firmy i dla zaoszczędzenia
Państwa CZASU uruchomiliśmy
internetową sprzedaż detaliczną, gdzie można
zrobić zakupy, świeżych warzyw,
owoców i produktów
występujących na bazarach i targowiskach.
Zakupy pakujemy w torby ekologiczne.
Nasze 20 – letnie doświadczenie
gwarantem wysokiej jakości towaru.
Wiklinowy kosz pełen owoców
jako wspaniały prezent, czemu nie?
Pakujemy również w kartony, pudełka ozdobne
wg życzeń KLIENTA.

ZAMÓW DO * DOMU * FIRMY * PRACY

