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ZA SERCE,
TROSKĘ
I RADOŚĆ
Przez osiemnaście lat
wychowali 33 dzieci. Jeszcze
jako studenci każdą wolną
chwilę spędzali z maluchami
z sądeckiego i ryterskiego domu
dziecka. Beata i Paweł Dziedzic
właśnie otrzymali nagrodę
za działalność na rzecz dobra
innych „Amicus Hominum”.
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KO L E J N Y N U M E R „ D O B R E G O T YG O D N I K A S Ą D E C K I E G O " – 5 S T YC Z N I A
Odrobiny ciszy, jeśli uważasz,
że jest tu za głośno.
Trochę hałasu, jeśli akurat dokucza Ci cisza.
Sukcesów tam, gdzie warto się o nie bić
i uśmiechu w przyjmowaniu porażek, którymi
nie warto się przejmować.
Wrogów, którzy mówią mądrą prawdę
w oczy, zamiast tak zwanych przyjaciół,
którzy wolą głupie kłamstwa.
Dobrego samopoczucia, kiedy już porozumiesz
się z samym sobą, bo potem łatwiej
o porozumienie z innymi.
Zdrowia, pogody ducha, bo to od niej często
zależy ta pogoda za oknem.
Dobrej kondycji, żeby jakoś
przez to wszystko przejść.
Dobrych Świąt Bożego Narodzenia.
Dobrego Nowego Roku.
Życzy „Dobry Tygodnik Sądecki”
WIGILIA

LUDZIE

MODA

BIZNES

SPORT

„Światy” klejone
z opłatków

Własny dom,
choinka, własny stół

W czym
na sylwestra?

Rozpoznają
nas w Europie

Udany rok
dla sportowców

Data naszych obchodów Bożego Narodzenia najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego z wydarzeniem biblijnym. Historycy
wciąż nie potrafią określić dnia ani
miesiąca słynnego spisu ludności,
podczas którego narodził się Jezus
Chrystus. Najprawdopodobniej
było to wczesną wiosną. Rozmowa
z o. Krzysztofem Mądelem SJ.
J STR. 7

Choć zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dla rodziny Dutków z Kłodnego to będzie jak czas zmartwychwstania. Jeszcze półtora miesiąca temu ich
nowy dom nie miał ścian wewnętrznych, podłóg ani instalacji. Jeszcze pół
roku temu nie mieli nic, bo osuwisko
zabrało im dorobek całego życia. Dziś
już grzeją kaloryfery, w oknach wiszą
wykrochmalone firanki.
J STR. 8

Mamy dla Pań dwie propozycje – jedną przygotowała nasza zaprzyjaźniona stylistka Anna Wrona,
drugą nasza reporterka, uwielbiająca komponować zestawy ubiorów
na każdą okazję, ze skarbów odnalezionych w tzw.
szmateksach.
J STR. 17–18

Czasami mam wrażenie, iż to tylko nam się wydaje, że jesteśmy potężnym krajem europejskim, a nie
zdajemy sobie sprawy jakie zdanie o naszych przedsiębiorcach ma
ich odpowiednik w Niemczech, we
Francji, albo choćby w Czechach czy
na Słowacji.
Rozmowa z Wiesławem Pióro, dyr.
ds. eksportu w Firmie Wiśniowski.
J STR. 19

Justyna Kowalczyk z Kasiny Wielkiej była na ustach
całej Polski. Nie brakowało znaczących osiągnięć piłkarskich. Siatkarki z Muszyny zostały zdetronizowane
i musiały zadowolić się srebrem. Najważniejsze wydarzenia sportowe regionu
w mijającym roku.
J STR. 22–23

R

E

K

L

A

M

A

2

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 grudnia 2010

Z drugiej strony
Zakontraktuj
sobie lekarza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

J

eśli akurat życzą sobie Państwo „dużo zdrowia” przy okazji
świąt, to ja życzę
każdemu z osobna, żeby się to życzenie koniecznie spełniło. Wygląda na to, że właśnie zdrowie
będzie tym, czego będziemy
w przyszłym roku najbardziej potrzebować. Na luksus chorowania będą mogli sobie pozwolić nieliczni,
głównie ci, których upoważni do tego zawartość portfela. Mawia się zwykle, że
kto ma pieniądze może więcej, ale teraz w sądeckich
warunkach nieco zmodyfikujemy tę definicję. Kto ma
kasę może spokojnie chorować! Mniej zasobni mają dwa
wyjścia – albo udawać, że
nie zauważają objawów choroby (może samo przejdzie),
albo… No właśnie…
Nie chciałem nikomu
psuć świątecznego nastroju,
ale przecież w prezencie pod
choinkę dostaliśmy wiadomość, że Narodowy Fundusz
Zdrowia praktycznie pozbawił nasze przychodnie kontraktów na przyszły rok.
Kto zatem planował wybrać się do lekarza specjalisty, musi swoje plany przepisać w kalendarzu zaraz
obok Euro 2012. Oczywiście zdecydowana większość
z nas spotkań z lekarzem nie
planuje. Jeśli już planujemy i o czymś marzymy, to
raczej żeby się nim jak najdłużej nie spotkać. NFZ być
może założył, że na Sądecczyźnie żyją ludzie wyłącznie zdrowi, silni zahartowani górami i śliwowicą,
dlatego wyciął w pień usługi
medyczne w trzech powiatach. W samej tylko Limanowej na lodzie zostało trzy
tysiące pacjentów, podobnie

w Krynicy, Nowym Sączu i Gorlicach. To ostatnie
miasto sztuka planowania
usług medycznych dotknęła
w sposób szczególny, trzeba
bowiem nie lada wyobraźni i dobrej woli, by specjalnie utworzony tam – jedyny
w regionie – oddział okulistyczny pozbawić kontraktu. Mówiąc prościej – mamy
specjalistyczną przychodnię okulistyczną cieszącą się
dobrą renomą, ale nie będziemy mogli tam przyjmować chorych, bo nie przewidział takiego rozwiązania
NFZ. Jak ktoś zauważył z innymi usługami medycznymi nie jest wcale lepiej,
a z niektórymi jest wręcz
zabawnie. Fachowo zostało
to nazwane rozsynchronizowaniem usług, a oznacza
mniej więcej tyle, że niektórzy pacjenci z Limanowej do swoich specjalistów
pojadą do Gorlic, a ci z Gorlic do Limanowej, bo tam
akurat dostał kontrakt medyk, który jest im potrzebny. Zabawne? Pewnie tylko wówczas, kiedy się wodzi
palcem po mapie. Skrajnie
pesymistyczne scenariusze
mówią, że pacjenci zostaną
bez opieki specjalistów, ale
też dziesiątki osób w służbie
zdrowia może stracić pracę.
No, bo kim będą się zajmować, skoro pacjenci do nich
nie przyjdą? Tym sposobem
wszyscy znaleźli się w kiepskiej sytuacji, łącznie z menedżerami prowadzącymi
niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej. Żeby jednak nie
kończyć tego roku w skrajnie pesymistycznym nastroju powiedzmy, że przy
okazji tych fatalnych kontraktów padło już magiczne słowo „renegocjacje”.
Chcą do nich doprowadzić
sądeccy politycy PiS, którzy już powołali w tym celu
wielką koalicję. Co w tej sytuacji może zrobić pacjent?
Jak zawsze czekać i wierzyć,
że w NFZ ktoś się zwyczajnie pomylił, a politycy autentycznie grają o ich dobro,
a nie jakiś drobny polityczny interes. Trzymajmy się
zdrowo!

Mrozoodporny w przerębli
S T Y L Ż YC I A . Przygotowania do VIII
Międzynarodowego Zlotu Morsów rozpoczęto. W Nowym Sączu już zainaugurowano sezon. Nasz Czytelnik Antoni
Rączkowski zrobił zdjęcia śmiałkowi kąpiącemu się w Kamienicy przy temperaturze –10 st. C. A ćwiczyć trzeba ostro,
bo zlot już za dwa miesiące w Mielnie.
Wśród atrakcji Turniej Mrozoodpornych.
Na rozgrzanie będzie pieczony świniak.

Doktor RYSZARD KOBOS,
ordynator oddziału
wewnętrznego sądeckiego
szpitala opowiada, jak na
nasz organizm wpływa zimna
kąpiel.
– Zdrowo jest wskoczyć do lodowatej
wody – poleciłby mi Pan zimową kąpiel
w Kamienicy na mrozie?
– Wiele wieków tradycji mają pod
tym względem państwa skandynawskie czy syberyjska część Rosji. Kąpiel
w zimnej wodzie powoduje skurcz
naczyń krwionośnych. Dzieje się tak
przez różnicę temperatur. Jeśli wchodzimy do gorącego pomieszczenia
– naczynia się rozszerzają. Taki zabieg
pobudza krążenie, po drugie – działa
antymiażdżycowo na ściany naczyń
krwionośnych i po trzecie – niska temperatura pobudza układ odpornościowy. Przez to stajemy się bardziej odporni na infekcje zewnętrzne, co jest
ważne w okresie zimowym.

– I nie ma żadnych przeciwwskazań?
– Trzeba pamiętać, że takie eksperymenty i taki styl życia, nie są dla
każdego. Nie polecam takiej zabawy
dzieciom i młodzieży. Ich organizmy
dopiero się kształtują i nie są w stanie
przyjąć tak ciężkich i zmiennych warunków. Druga grupa to ludzie starsi,
którzy są obdarzeni ryzykiem chorób
związanych z układem krążenia. Oni
nie powinni szukać w zimnej wodzie
szansy na przedłużenie życia, bo mogłoby to doprowadzić do komplikacji i bardzo złych, niechcianych następstw. Na przykład do zawału.

– Trzeba zachować umiar.
– To jest tak, jakby pani przeczytała ABC sauny. W jednym cyklu nie
można wchodzić więcej niż trzy razy.
Mechanizm jest ten sam. To jest zdrowe, ale pod warunkiem, że ktoś nie ma
nadciśnienia tętniczego, że nie jest po
udarze mózgu czy zawale mięśnia sercowego. Nie radziłbym korzystać z takiej zimnej kąpieli osobom, które łatwo
się przeziębiają i często łapią zapalenie płuc. Z takiej formy relaksu mogą
korzystać osoby starsze, ale warunek
jest jeden – brak obciążenia chorobami przewlekłymi.
Rozmawiała (LIB)

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA
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Wyróżnienie

Za serce, troskę i radość, które dają najmłodszym
MARIA REUTER

W poniedziałek zostali za to uhonorowani Nagrodą Samorządu Województwa Małopolskiego Dla Osób
Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Jury,
w którego skład weszli m. in. Marek Nawara, Urszula Nowogórska i Leszek Zegzda przyznało im
prestiżowe Grand Prix konkursu
oraz nagrodę w kategorii „polityka prorodzinna”.
– Ta nagroda należy się wszystkim rodzinom w regionie, które zajmują się tego typu działalnością. Przyjęliśmy ją więc w ich
imieniu, bo my sami po prostu realizujemy nasze powołanie – mówi
skromnie Paweł Dziedzic.
Kiedy zaczynali w 1992 r., mieli już za sobą sporo doświadczenia
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FOT. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Beata i Paweł Dziedzic prowadzą Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Nowym
Sączu. W ciągu osiemnastu lat działalności wzięli już pod swój dach 33
dzieci. W opiekę nad nimi włożyli i nadal wkładają całe serce, choć
droga, którą dla siebie wybrali, nie
jest prosta.

Jury uznało, że Grand Prix należy się Beacie i Pawłowi Dziedzic za
„podporządkowanie całego swojego życia działalności na rzecz dobra rodziny; za pasję i oddanie
w realizacji swojej misji; za kreowanie właściwych postaw i wzorów wśród dzieci i młodzieży; za
ogromną wrażliwość, postawę pełną życzliwości i dobroci serca…”.

w pracy z najmłodszymi, bo jeszcze
jako studenci każdą wolną chwilę spędzali z maluchami z sądeckiego i ryterskiego domu dziecka.
Mimo to, jak opowiadają, pierwsze
lata funkcjonowania ich rodzinnej
placówki były szczególnie trudne,
bo państwo zdawało się nie zauważać, jakie koszty niesie za sobą jej
prowadzenie. Przyszedł nawet taki

moment, że w domu pełnym dzieci
nie było pralki, bo niezwykle trudno było im związać koniec z końcem i zwyczajnie nie mogli sobie
pozwolić na takie luksusy. To ich
zahartowało, nauczyło, jak działać
w sytuacjach kryzysowych i jak im
zapobiegać.
Dziś w domu państwa Dziedziców mieszka czworo ich biologicznych pociech, ośmioro na wychowaniu i dwoje już odchowanych
dzieci. Wszystkie dzieci chcą jednak traktować na równi, co z resztą jakoś samo im przychodzi.
– W pewnym momencie dzieci, które do nas przychodzą, stają się naszymi dziećmi w stu procentach, a my ich mamą lub ciocią
i tatą lub wujkiem – tłumaczy Paweł Dziedzic.
To dlatego tak ciężko jest im patrzeć, gdy one cierpią.
– Te nasze próby zmierzenia się
z niemożliwym są najtrudniejsze w tym wszystkim, co robimy.
Bo niedostatki, zmęczenie, niewyspanie to żaden problem, ale
gdy nie można zaleczyć ran i znamion, które tkwią w dziecku, serca nas bolą – mówi głowa rodziny
Dziedziców.

Dzieciaki potrafią docenić serce, miłość i troskę, jakie dostają
od „cioci” i „wujka”. Gdy są już
samodzielne, piszą listy, dzwonią, a co jakiś czas, szczególnie
w okresie Bożego Narodzenia,
wpadają z wizytą z własnymi już
dziećmi. A pani Beata i pan Paweł
patrzą na nie z miłością oczami,
które choć widziały już tyle dziecięcych łez, ciągle są pełne radości, życzliwości i miłości do świata. I aż wierzyć się nie chce, że na
początku grudnia urodził im się…
piętnasty wnuk.

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego Dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych
„Amicus Hominum” (łac.: przyjaciel człowieka) została przyznana po raz pierwszy w 2006 r. Ma
upowszechniać postawę pomocy dla drugiego człowieka i być
szczególnym wyróżnieniem dla
tych, którzy angażują się na rzecz
dobra innych i bezinteresownie wspierają osoby w potrzebie.
Laureaci nagrody otrzymują plakietę „Amicus Hominum”.
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Luzik
ziomale!

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

S

tarym zwyczajem końcem
roku popularne są wszelkiego rodzaju podsumowania i rankingi. Nie będąc całkiem wolnym od
tej nowej świeckiej tradycji przedstawiam Państwu pierwszą część
rankingu, polityczno–powyborczą. Pewnie nastąpi też jakiś ciąg dalszy.
Farciarz roku – Tadeusz Patalita. Ten
wydawałoby się dożywotni wójt Mszany
Dolnej, sprawił psikusa wszystkim bukmacherom i dał się pokonać w drugiej turze wyborów samorządowych. Stało się
tak mimo jawnego poparcia udzielanego
mu przez Justynę Kowalczyk wraz z rodziną. Chyba więc jedynym wytłumaczalnym powodem tego dziwnego zjawiska jest szyld partyjny, z jakim kandydat
startował w wyborach. Szyld nie cieszący się specjalnym uznaniem elektoratu w tej części Małopolski. Ale kij ma dwa
końce, więc nasz bohater dostał premię
za ten akt odwagi i konsekwencję. Odwagę w dumnym dzierżeniu sztandaru
PO, a konsekwencję w reprezentowaniu
jej barw we wszystkich możliwych wyborach. Tym sposobem nie tylko załapał
się do Sejmu w miejsce Witolda Kochana,
ale też jest pierwszym rezerwowym do
Sejmiku Małopolskiego – tak na wszelki wypadek. Odwagą wykazał się też
już w pierwszym sejmowym głosowaniu, popierając poprawki PiS do budżetu, czym podważył jednak swoją wierność partii. A wybory parlamentarne już
za parę miesięcy. Czy wyborczy fart nie
opuści aby naszego bohatera?
Naiwniak roku – tytuł ten dzielą ze sobą Edward Ciągło i Tadeusz Nowak. Obu wymienionych łączy nie tylko
straszliwy łomot wyborczy jaki otrzymali

Czy Kościół
jest podzielony?
w listopadzie, ale też będące tego łomotu
przyczyną naiwne przekonanie, że szyld
(bądź samo nazwisko) zrobią im wynik.
Ten pierwszy porwał się z PiS–owską motyką na burmistrza–słońce, Mariana Cyconia dożywotnio pewnie, a może nawet
dziedzicznie dzierżącego władzę w Starym Sączu. Ten drugi wykazał się mądrością i rozsądkiem raz jeden, kiedy stwierdził, że „sądeczanie mają swój rozum
i potrafią odróżnić Nowaka od Nowaka”.
Zwycięzca roku – Arkadiusz Mularczyk. Polityk ten, bynajmniej już nie lokalny, opracował niemalże do perfekcji
pewien nietypowy patent na wygrywanie wszelkich wyborów. Na zwycięstwa, z których nikt nie chce się wraz
z nim cieszyć oraz nie chce ich z nim
i jego drużyną dzielić. Patent polegający
na osiąganiu pozornych zwycięstw, które tak naprawdę przynoszą spektakularne porażki, a nawet upokorzenia. Pewnie
w kręgach partyjnych ma on już ksywkę Pyrrus. Zagadką pozostaje nie tylko
specyficzny przepis Mularczyka na taki
polityczny sukces, ale również to, czy
znajdzie się wreszcie poważny partner
polityczny który powie: „tak, chce z nim
wejść w układ, to jest mój koalicjant.”
Bo jak nie, to jedyną zagadką pozostanie już tylko, jak długo ten stan pozornych zwycięstw tolerowany będzie przez
matkę–partię?
Luzak roku – Ryszard Nowak. Podczas gdy wszyscy kandydaci na różne stanowiska samorządowe cierpieli na
bezsenność i inne przypadłości pochodzące z przedwyborczego stresu, prezydent Nowego Sącza spokojniutko, konsekwentnie i skutecznie realizował sobie
ułożony przed miesiącami scenariusz.
Zawierał on zarówno frustrację i bezsilną wściekłość jego partyjnych kolegów
(a bardziej pewnie rywali), jak i bezstresowym zwycięstwem w finalnym starciu. Wygląda na to, że może też rozdawać
karty w ukochanej (chociaż pewnie bez
przesady, ale też i bez wzajemności) partii, kiwając poszczególnym wybrańcom
paluszkiem „chodź do mnie”. Jak tak dalej pójdzie, to hasło kampanii wyborczej
Nowaka za cztery lata winno brzmieć:
Luzik, ziomale!
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Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

kandal w ostatnich dniach miał
wywołać list dominikanina, o. Ludwika Wiśniewskiego do nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa
Migliore. Piszę, że miał, bo w końcu nie wywołał. Skończyło się na
paru polemikach i biciu piany przez tych samych
dyżurnych komentatorów życia publicznego, którzy co prawda deklarują, że są ateistami
– a w każdym razie agnostykami – ale za każdym
razem, gdy tylko nadarzy się okazja, podejmują
debaty a to na temat celibatu, a to jakości katechezy w szkołach, a to jeszcze czegoś innego. Zawsze oczywiście w trosce o kler i dobro wierzących. Sami w Boga nie wierzą, ale Jego trzódkę
chętnie by popaśli.
Tym, którzy nie śledzili sprawy, wyjaśniam.
Ojciec Wiśniewski napisał do nuncjusza, co myśli o sytuacji Kościoła w naszym kraju. W skrócie: nie podoba mu się ona. Za główne źródło
problemów dominikanin uznało. Rydzyka oraz
jego media – Radio Maryja, „Nasz Dziennik”, TV
Trwam. To ponoć przez nie episkopat się podzielił. Jedni purpuraci są za, drudzy zaś przeciw, ale
nikt nie wie jak wyjść z tego impasu. Zrugał przy
okazji polskich księży w ogólności. Uznał, że połowa z nich to albo antysemici, albo ksenofobi,
albo wręcz wszystko naraz. Skrytykował też jakość lustracji hierarchów. Według dominikanina skończyła się ona fiaskiem, bo ucichła, gdy
tymczasem należało uznać, że wszyscy purpuraci, którzy współpracowali z bezpieką są w zasadzie bez winy, bo w najgorszym wypadku powodowała nimi naiwność, a nie chęć szkodzenia
komukolwiek.
Co ciekawe, list ten o. Wiśniewski wysłał do
nuncjusza oraz do wiadomości kilku biskupów
już we wrześniu. W tym też miesiącu otrzymał
odpowiedzi. Aż tu „Gazeta Wyborcza” wyskoczyła z nim w połowie grudnia jak z jakąś rewelacją. Czy warto więc jeszcze wracać do tego odgrzewanego kotleta? Warto. Z paru względów.
Pierwszym z nich powinna być już choćby data
tej publikacji. Rzecz jasna, dziennikarze mogą
się tłumaczyć, że dopiero teraz tekst ten wpadł
im w ręce. Ale czy to nie dziwne, że zawsze tego
typu tematy wpadają im w ręce właśnie na Boże
Narodzenie albo na Wielkanoc? Pojawiają się
więc brednie a to o istnieniu kolejnej Ewangelii (na przykład tak zwanej „Ewangelii Judasza”),
a to o tym, że Całun Turyński został podrobiony w średniowieczu, a to znowu, że Pan Jezus
nie zmartwychwstał, bo ktoś rzekomo znalazł
Jego grób. Widać, że w tym roku światowe lobby

się zapuściło, skoro „Wyborcza” musiała sięgnąć po produkt krajowy, w dodatku nie pierwszej świeżości.
Co się zaś tyczy samego listu, najbardziej mnie
zdziwił o. Wiśniewski niekonsekwencją swoich
postulatów. Czego jak czego, ale braku logiki po
reprezentancie Zakonu Kaznodziejskiego bym
się nie spodziewał. Zarzuca bowiem Kościołowi w Polsce, że zamiast stawiać czoła rozmaitym
problemom, zamiata je „pod dywan”. O jakie to
problemy chodzi? Dominikanin usłużnie pokazuje palcem na Radio Maryja. Oskarża je o całe
możliwe zło i domaga się surowego osądu oraz
działań. Nie mam w tej kwestii zdania. Z tej prostej przyczyny, że nie słucham Radia Maryja, ponieważ w ogóle nie słucham radia. Mam jednak
uzasadnione podejrzenie, że zdanie o. Wiśniewskiego może być w tym wypadku mocno nieobiektywne, bo gdy zmienia w swoim liście temat – na lustrację biskupów – nagle zmienia się
też jego postawa. Tu już nie domaga się żadnych
drastycznych rozwiązań. Przeciwnie. Proponuje
rozwiązanie, które sam dopiero co uznał za bolączkę polskiego Kościoła: zamiatanie pod dywan
właśnie. W tym konkretnym przypadku: uznanie, że po prostu nie było sprawy (sic!)… Cóż,
słyszałem, że o. Wiśniewski występował również
gorliwie w obronie swojego współbrata, o. Hejmy, który okazał się być ubecką wtyczką przy
Ojcu Świętym Janie Pawle II. Dobrymi intencjami – jak to mówią – piekło jest wybrukowane.
Co do jednego wszakże muszę się z dominikaninem zgodzić: że mianowicie istnieje ciągle – a piszę to z prawdziwym bólem – głęboki podział w polskim Kościele. Nie jest to jednak
podział na zwolenników Michnika czy Rydzyka, „Tygodnika Powszechnego” czy „Naszego Dziennika”, PO czy PiS–u, liberalizmu czy
konserwatyzmu. Dotykam tego podziału bezpośrednio, podobnie jak wielu sądeckich księży, od kilkunastu już dni, przy okazji przedświątecznych spowiedzi. Otóż mamy w Polsce
(a Sącz nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem) grupę wiernych autentycznych, rzetelnych, zaangażowanych. Takich, co nie tylko
w niedziele chodzą do kościółka, ale po prostu
wiedzą, w Kogo wierzą i chętnie o tym świadczą, bo tak żyją na co dzień. Mamy też jednak
dość sporą grupę, które zapełnia świątynie tylko dwa razy w roku: na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Wtedy tylko przychodzą do spowiedzi,
przystępują do niej zresztą rytualnie: klepią jakieś zamierzchłe formułki bez rachunku sumienia, byle tylko zaliczyć i móc przyjąć komunię.
Potem uczestniczą w mszy i znów znikają aż do
następnych wielkich uroczystości. No, chyba, że
komuś wypadnie pogrzeb albo ślub… Jeśli gdzieś
przed nami stoi wyzwanie, to tu właśnie. I to nie
tylko dla kleru, lecz wszystkich, którzy się poczuwają do odpowiedzialności za Kościół. I tego
sobie oraz Wam życzę, byśmy w te nadchodzące
Święta tyle światła i siły dostali, by w przyszłym
roku móc się z tym problemem zwycięsko zmierzyć. Przywrócić jak najwięcej ochrzczonych do
żywej wiary.
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Masochizm
przedświąteczny

G

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

rudzień nieodparcie kojarzy się nie tylko ze Świętami Bożego
Narodzenia, ale także
(od niemal trzydziestu
lat) z kolejnymi rocznicami stanu wojennego. Święta zbliżają ludzi, wyzwalają nadzwyczajne
i pozytywne emocje, tragiczne wydarzenia sprzed trzech dekad coraz bardziej wywołują frustrację i znużenie.
Nie mówię tu oczywiście o młodym pokoleniu, któremu jest już kompletnie
obojętne, o co wówczas chodziło. Starsza, jak mawiał klasyk, „degeneracja”
(ja też się do niej zaliczam) to co innego: lata płyną, a hasło „stan wojenny”
wyzwala w psychice co poniektórych
stany wojenne graniczące z nerwicą.
O co chodzi? Ba, żebym to ja wiedział.
Przed kilkoma dniami przeczytałem
w lokalnej prasie o spotkaniu dawnych,
zasłużonych sądeckich działaczach
związkowych. Nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, wszak wybiła okrągła rocznica „Solidarności”, ale fakt, że
na uroczystość przybyła raptem połowa zaproszonych, musi budzić wątpliwość. Nie do końca zgodzę się z Maciejem Kurpem, który tę sprawę próbuje
tonować, uznając różnice zdań za coś
naturalnego. Otóż nie bardzo. Pięknie
się różnić jest rzeczą piękną, obrażać
się i kłócić jest niepiękne, a nawet małostkowe. To smutne i wystawia nam
jako narodowi fatalną cenzurkę. Przez
tę uporczywą zapiekłość jedynymi beneficjentami naszego patriotycznego
zrywu nie jesteśmy my, a kraje ościenne. W Polsce wybuchła niepodległość,
świętuje się u sąsiadów. I to jak. Mogliśmy się o tym przekonać, oglądając
transmisję z Berlina. Żal, po prostu żal!
Tak jakby na tę jedną chwilę nie można było zapomnieć o urazach i kwasach. Przekonywanie do zakopania rowów wzajemnej niechęci pewnie nic
nie da. Widać taki mamy genotyp. Wygłupiłbym się chyba, gdybym zaapelował z tego miejsca, żeby wszelkie animozje zawiesić na kołku i choć przez
chwilę wyciszyć się, pobyć ze sobą, powspominać, nawet pospierać się, ale
twórczo, bez niepotrzebnych emocji.

W końcu jest się z czego cieszyć: mamy
wolność, żyjemy w kraju, na jaki zasługujemy. Zamiast postawy afirmatywnej
wykazujemy się jeszcze jedną niemądrą
skłonnością: kiedy mówimy o historii,
towarzyszy temu obowiązkowa, straszna powaga granicząca z masochizmem.
Więc mam pytanie: czy my naprawdę musimy uderzać w tonację pompatyczną, musimy rozwieszać sztandary i dąć w surmy bojowe przy każdej
okazji? Nie zgrywajmy przed światem
męczennika, bo sami sobie tego „męczeństwa” przydajemy. Nabierzmy do
świata i historii trochę dystansu, trochę luzu, wszak najbardziej nawet dramatycznym momentom towarzyszyła anegdota i humor. Było to skuteczne
antidotum dla ciężkich doświadczeń.
Nie kto inny jak Bułat Okudżawa powiadał, że Polska była najweselszym
barakiem w „demoludach”. Zmarły przed paroma tygodniami reżyser
Stanisław Lenartowicz nakręcił kiedyś
film „Giuseppe w Warszawie”, komedię
o życiu cierpiącej, okupowanej stolicy. I co, zachwiał, zszargał jakąś narodową świętość, zmącił uczucia patriotyczne? Ani nie zmącił, ani nie zszargał,
a pokazał, że tak naprawdę najważniejszy jest w narodzie jego duch. A przecież wojna to było coś więcej niż stan
wojenny. Idźmy tym tropem. Zamiast
brnąć w rozpamiętywanie przeszłości,
może by zacząć pokazywać, jak wówczas ludzie w sytuacjach opresyjnych
radzili sobie z zaopatrzeniem, z życiem
towarzyskim, z alkoholem (co na jedno wychodzi) albo z reglamentowaną prawdą. Albo jeszcze inaczej: niech
każdy z nas spróbuje odświeżyć sobie
swój prywatny stan wojenny (zwłaszcza jego pierwszy dzień) i wtedy okaże
się, że mamy historię bogatszą niż nam
się wydaje. Ja swój pamiętam doskonale. Była gdzieś druga, trzecia w nocy,
a ja z żoną i przyjaciółmi wracałem
z kabaretonu, jaki odbywał się w klubie „Lach”. Milicyjne suki krążyły gęsto, ale nikomu nie przyszło do głowy,
że to już, że idąc sobie Alejami Wolności tworzymy historię. Jeden z kolegów
tworzył nieco mniej, bo był pod wpływem, ale my – i owszem – chociaż doniosłość momentu uświadomiliśmy
sobie trochę później. Czas normalności prędko nie nastanie. Trudno. Mamy
na szczęście piękne, rodzinne święta, podczas których nie będzie (?) ani
polityki, ani teorii spiskowych na temat krzywd, jakich doznajemy od całego świata. I tego Państwu z całego serca życzę.
P.S. Wiadomość z ostatniej chwili:
nie jesteśmy Chrystusem narodów!

Miasto
wiedzy

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

N

owy Sącz jest
miastem, które
ma swoje liczne
tajemnice. Albo
inaczej – miastem, w którym ludzie wiedzą więcej niż pisze prasa. I nie mam tu na myśli
faktu, iż ludzie „wiedzą swoje”,
czyli zamiast stereotypów lansowanych przez media używają
własnych, zwykle mniej grzecznych. Przekonanie, że „wszyscy, Panie, to złodzieje” należy
tu zresztą do tych łagodniejszych. Mam na myśli raczej to,
że zbiór faktów, którymi dysponują uczestnicy zdarzeń, jest
zwykle odmienny od tego, który
ostatecznie wychodzi na światło
dzienne. Dlaczego tak się dzieje?
Po pierwsze dlatego, że ujawnienie części faktów bez dowodów
jest dla mediów zbyt ryzykowne. Co innego „wiedzieć”, że Kowalski bierze łapówki, Malinowski donosił do SB, a Jankowski
był powiązany ze zorganizowaną
przestępczością, a co innego móc
o tym napisać i obronić się przed
sądem. Po drugie – często dziennikarze dysponują świadectwem
tylko jednej ze stron, nie mając
pewności na ile ta „czyjaś prawda” ma zakorzenienie w świecie
bardziej obiektywnym. Po trzecie – Sącz jest miastem, w którym
często milczy się po to, by komuś
nie zaszkodzić.
A skoro nie można pisać
wszystkiego, to pisze się – często z lenistwa, a czasem po to, by
w ogóle coś powiedzieć – to, co
jest oficjalną wersją zdarzeń, potwierdzoną nazwiskiem. Zamiast
wiedzy o zdarzeniach mamy do
czynienia z rozmaitymi sposobami
kamuflażu. Opinia publiczna broni się przed nimi „wiedząc swoje”.
A działanie w przestrzeni publicznej wymaga, by każdą taką wiadomość sprawdzić w kilku miejscach. Żeby było jasne – tak samo
dzieje się na scenie ogólnopolskiej,

choć tam media mają trochę łatwiej. Ale prawie zawsze informacja, którą dysponuje elita polityczna czy gospodarcza jest
bardziej pogłębiona od tego, co
się pisze w prasie. A czasami nie
tylko pogłębiona, ale wręcz całkiem inna. Dlatego też, czasami
gdy o kimś się mówi, że ma świetny PR, to może oznaczać, że dobra
opinia na jego temat jest całkowicie nieuzasadniona. Może polegać
na dużych zdolnościach „aktorskich”, ale znacznie częściej polega na nie całkiem eleganckich formach pozyskiwania przychylności
prasy. Nie trzeba zresztą „pozyskać” całej prasy. Dziennikarze – i nie tylko oni, prawda – są
dość leniwi. Jeżeli kolega pisze dobrze o Franku i koleżanka też, to
pewnie tak jest i na wszelki wypadek lepiej trzymać się wersji, że
to sympatyczny gość. A jeżeli dwa
razy pojawi się w telewizji śniadaniowej na rozmowie o niczym,
to znaczy, że jest sympatyczny jak
nie wiem co.
Miasto wiedzy – skądinąd hasło z folderów strategicznych naszego Ratusza – zamienia się, tak
jak cały kraj, w miasto niewiedzy. W przestrzeń, w której wygodniej jest posługiwać się półprawdami i udawać, że się w nie
wierzy. Bardzo często racjonalizacją takiego postępowania jest dobro jakiejś osoby lub instytucji.
Często świadomość tego, że mówienie ludziom prawdy w oczy
jest nieopłacalne. Czasami jedyną
motywacją jest cyniczne lizusostwo. Każda społeczność funkcjonuje dzięki pewnej dozie prawdy
o sobie i dzięki pewnej dozie przemilczeń, tabu, a czasami wprost
– kłamstw. Istota rzeczy leży
w proporcjach. Między zakłamaniem epoki stalinowskiej, a czasami Gierka była istotna różnica.
Między „Dunajcem” (ktoś pamięta
takie pismo?) z lat 1980–81 a „Dunajcem” po roku 1982 też. Nie ma
we mnie rewolucyjnego zapału,
żeby ktoś wreszcie otworzył jakieś sądeckie „Wikileaks”. Warto jednak zrobić jeden i drugi krok
w stronę większej przejrzystości naszego lokalnego życia publicznego, byśmy nie zbłądzili całkiem w świecie pozorów. Proszę
włożyć ten tekst między życzenia
świąteczne a postanowienia noworoczne. I nie myśleć, że to był
tekst wyłącznie o dziennikarzach.
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Noworoczne życzenia sądeczan dla sądeczan
Jaki był dla mieszkańców Nowego Sącza mijający rok oraz czego chcieliby życzyć sobie
i innym na kolejne 12 miesięcy
Kinga Zych, studentka:
– To był bardzo
d ob r y
czas.
Zaliczyłam
pierwszy
rok studiów,
o
którym
mówi się, że
jest najtrudniejszy. Wreszcie udało
się też porozumieć mojej rodzinie
i zakończyć stare konflikty. Sądzę,
że było to możliwe dlatego, iż ludzie się zmienili i przyszedł czas,
że wreszcie zrozumieli, co tak naprawdę jest najważniejsze. Dlatego
wszystkim, mojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sądeczanom
chcę życzyć pokoju, miłości i zrozumienia. Życzę im też, żeby się
więcej uśmiechali, bo idąc ulicą,
ciężko jest spotkać kogoś, kto ma
pogodną minę. Nawet w autobusie ludzie patrzą na siebie wilkiem.
A przecież to nie jest takie trudne,
być dla siebie wzajemnie życzliwym. Wtedy wszystkim żyje się
znacznie przyjemniej.

Adrianna Załuska–Buchman,
mama Kuby chorego
na porażenie mózgowe:
– Przez cały rok dało
się odczuć, że
wlecze się za
nami kryzys
gospodarczy.
To też pewnie
wpływa na nastroje ludzi i ich
sposób patrzenia
na świat. Czuć, że brakuje im optymizmu i pogody ducha. Dlatego życzę sądeczanon, żebyśmy wszyscy
uporali się ze skutkami kryzysu,
a przez to nabrali wreszcie poczucia
stabilności, spokoju i radości. Życzę

im też większej otwartości na czyjeś cierpienie. Ale nie litości, tylko
próby zrozumienia tych wszystkich
chorych, niepełnosprawnych osób,
które chowają się w domu przed
społeczeństwem, bo ono je odrzuca.

Angelika Janas, studentka:
– Rok 2010 przyniósł mi wiele
niesamowitych wrażeń.
W czerwcu
z wielką radością i satysfakcją odebrałam dyplom
licencjacki. Do tej pory wszystko
układało się po mojej myśli i mam
nadzieję, że w przyszłym roku nic
się pod tym względem nie zmieni. Chciałabym pozytywnie zaliczyć sesję, która zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że
w nowym roku poznam nowych
przyjaciół i będę mieć dużo zapału do pracy. Chciałabym życzyć
wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń, żeby nadchodzące dni
były piękniejsze od poprzednich.
Mam nadzieję, że zbliżający się rok
przyniesie nam wszystkim wiele radości, wewnętrznego spokoju
i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Halina Mania, nauczyciel
akademicki:
– To był dla mnie
bardzo trudny
rok, bo ciężko chorowałam. Ale już
w październiku wróciłam
do pracy. I teraz, za każdym razem, gdy idę na uczelnię, cieszę, że
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znowu spotkam swoich studentów.
Dzięki nim odczuwam radość pracy. Dlatego życzę studentom, żeby
mieli trochę więcej czasu dla siebie, bo widzę, że nauka do „kolosów” za bardzo ich pochłania. Dlatego wszystkim innym studentom,
których lubię i cenię, życzę także, żeby zawsze pozostawali sobą
i byli tak wspaniałymi ludźmi, jakimi są teraz.

Beata Majewska, treser:
– Był to całkiem dobry rok, chociaż
w moim życiu nastąpiło
wiele zmian,
związanych
z pracą i życiem prywatnym. Ale to był
okres, który w zasadzie mogę zamknąć na zero. Jest to dla mnie
bardzo dużym plusem, bo poprzednie lata bilansowały się na
minusach. Wszystko idzie do przodu, łącznie z tym, że nadchodzący rok będzie dla mnie lepszy od
poprzednich! A w nowym chcę,
chociaż wydaje mi się to na razie nierealne, mieć swoje mieszkanie. Planuję też osiągnąć taką
wagę, jaką sobie założyłam, a to już
jest realne. Natomiast mieszkańcom Nowego Sącza życzę spełnienia marzeń i radości.

Michał Skoczeń, DJ:
– Zauważyłem, że
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
miasto wyraźnie wypiękniało.
Rozumiem, że

wielu osobom przeszkadza, że nie
mamy na przykład nowego mostu, ale zaszło tutaj wiele zmian,
dzięki którym jest znacznie przyjemniej i ciekawiej. To ważne, bo
dzięki temu chętniej przyjeżdżają do nas turyści. Sam to zauważyłem, gdy prowadziłem w wakacje imprezy – było znacznie więcej
przyjezdnych niż w poprzednich
latach. Dlatego życzę Nowemu
Sączowi, żeby w przyszłym roku
tych zmian było jeszcze więcej.
A swoim znajomym – pogody ducha i pogody za oknem niezbędnej do pozytywnego myślenia, bo
wielu z nich w tym roku skończyło długoletnie związki i daleko im
do optymizmu.

Krzysztof Wątroba, budowlaniec:
– Ten rok był dla
mnie wyjątkowo dobry. Nie
miałem problemu z pracą. Raczej narzekałem na
jej nadmiar. Jedynym mankamentem było to, że większą część
czasu spędziłem za granicą. Ale cóż,
takie życie. Czasem trzeba wyjechać
z kraju za pracą. Spełniłem swoje
marzenie i kupiłem sobie samochód
– taki, o jakim marzyłem. Jestem
zdrowy, humor mi dopisuje. Wydaje mi się, że szczęście w końcu zapukało do moich drzwi. Wierzę, że
nie opuści mnie ono w następnym
roku. Chciałbym też więcej czasu
spędzić w Polsce – żeby w pierwszej
kolejności to marzenie się spełniło.
Życzę sobie, swojej rodzinie i bliskim zdrowia i spełnienia marzeń.
Każdy dzień niech przynosi radość
i powodzenie.

Bartosz Gabriel, student:
– Ten rok był dla
mnie o tyle
szczególny, że
mojemu starszemu bratu urodziło się
dziecko i mamy
teraz w domu
małego człowieka.
To bardzo dużo zmieniło w życiu naszej rodziny i wpłynęło na mój sposób
postrzegania świata. Teraz widzę, jak
trudno jest młodym ludziom założyć
rodzinę i wychowywać dzieci. Gdyby mój brat nie miał pomocy naszych
rodziców, byłoby jemu i jego żonie
znacznie trudniej. Dlatego wszystkim młodym rodzicom i tym, którzy dopiero planują założyć rodzinę,
życzę żeby mieli dużo odwagi i wiary w siebie oraz żeby nie poddawali
się mimo trudności.

Helena Hutek, przedsiębiorca:
– To był cudowny rok! Przede
wszystkim dlatego, że urodziła mi się
wnusia. Poza
tym moja rodzina jest zdrowa, mamy pracę,
która daje nam satysfakcję i towarzyszy nam dobry humor. A to jest
przecież niezwykle ważne. Chciałabym, żeby następny rok były co najmniej tak dobry, jak poprzednie i żebyśmy byli zdrowi. Mam nadzieję, że
wnusia szybko urośnie. Cieszę się, że
mogę być przy niej i patrzeć jak się
rozwija. Pomagam córce w jej wychowaniu, bo oboje z mężem pracują.
Wszystkim życzę samych radosnych
chwil, zdrowia i miłości!
Zebrały: (MR, MC)
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TWOJA
REKLAMA
w „Dobrym
Tygodniku Sądeckim”

Dobry
pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41
18 544 64 40

Z okazji ģwiat
Boİego Narodzenia
skãadamy
wszystkim Klientom
Firmy BOGDAĘSKI
najlepsze İyczenia.
Niech ten szczgólny czas
bčdzie dla wszystkich
okresem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radoĤci
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Święta Bożego Narodzenia

„Światy” klejone z opłatków
Z o. KRZYSZTOFEM
MĄDELEM, jezuitą, publicystą
zajmującym się etyką rynku
i demokracji, teologią sztuki,
operariuszem w parafii pw.
Ducha Świętego w Nowym
Sączu, rozmawia Kinga
Studzińska.
– Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w życiu Księdza?
– Najlepsze święta miałem chyba
wtedy, kiedy z bratem i babcią kleiliśmy z opłatków „światy”, czyli takie
własne ozdoby choinkowe. Lubiłem
to bardziej niż śpiewanie kolęd, bo
śpiewanie mi w ogóle nie wychodziło. Potem, chyba już w podstawówce, konkurowaliśmy w produkcji innych ozdób choinkowych i w czasie
każdych odwiedzin popisywaliśmy
się przed kuzynostwem. Późniejsze
święta kojarzą mi się bardziej z rozmowami o polityce, ale w spory wujka i taty nie chciałem się włączać.
Natomiast Wigilia w zakonie, kolędowanie w szpitalu, w domu i później pasterka są obchodzone bardzo
uroczyście. Wigilię zaczynamy od
adoracji najświętszego sakramentu,
później w jadalni czytamy Martyrologium, czyli starochrześcijański spis
męczenników. Podaje on w biblijnych
liczbach datę narodzin Chrystusa. Potem następuje pierwsza kolęda, obowiązkowo „Bóg się rodzi”, życzenia
i wieczerza przygrywana kolędami.
Jezuici polscy obowiązkowo kończą
tę biesiadę słodką kutią.
– A od kiedy zaczęto je obchodzić
w Polsce?
– Na ziemiach polskich świętujemy Boże Narodzenie od chwili przyjęcia chrześcijaństwa. W wieku X obrządek rzymsko–katolicki miał już
mocno ugruntowaną tradycję obchodów tej uroczystości. Liturgia to jednak nie wszystko, bo w Polsce Boże
Narodzenie obrosło przez wieki tak
wieloma oryginalnymi tradycjami,
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że inni mogą nam ich tylko pozazdrościć. Zawdzięczamy je po części
wpływowi innych kultur (nie chodzi
tu o przejmowanie od nich gotowych
wzorców, ale raczej o twórcze konkurowanie z nimi), a po części klimatowi, bo długie zimy i wymuszona bezczynność sprzyjały rozwojowi
dworskiej tradycji takiej, jak rodzinne biesiadowanie przy dwunastu potrawach w wigilijny wieczór, pasterka o północy (a nie wieczorem jak
we Francji), czy kolędowanie z jasełkami aż do lutego. Dlatego w okresie tych świąt nasi dziadowie siadali
w sanie i zwalali się krewnym na głowę na cały tydzień, a zaspy i zamiecie
były dobrą wymówką, żeby do domu
szybko nie wracać. To sprzyjało rozwojowi coraz to nowych bożonarodzeniowych tradycji.
– To dlatego święta Bożego Narodzenia
są tak bardzo rodzinne, cieplejsze niż np.
Wielkanoc?

– Nie bez znaczenia jest teologiczna treść tego święta. Boża Dziecina
rodzi się w stajence, towarzyszy jej
Józef i Maryja, pasterze, aniołowie,
mędrcy ze Wschodu. W takim towarzystwie nikt nie może się czuć samotny. Tam w Betlejem, to towarzystwo zbiera się właśnie po to, żeby
Bóg nie był samotny na ziemi, żeby
Go już nigdy więcej nie spotkała taka
niegościnność, jak się zdarzyła przed
dwoma tysiącami lat. Warto jednak
pamiętać, że data naszych obchodów Bożego Narodzenia najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego
z wydarzeniem biblijnym. Historycy wciąż nie potrafią określić dnia
ani miesiąca słynnego spisu ludności, podczas którego narodził się
Jezus Chrystus. Najprawdopodobniej było to wczesną wiosną. Pierwsi chrześcijanie nie świętowali tego
dnia, spierali się wyłącznie o datę
Wielkanocy, bo Wschód i Zachód
długo nie mogły się zdecydować na
wspólny kalendarz. Dzisiejszą datę
Bożego Narodzenia zawdzięczamy
poganom. Dość popularna w II w.
interpretacja chrześcijaństwa podana przez Ariusza, kwestionowała cielesność Syna Bożego, a to
skłoniło chrześcijan do tym silniejszego akcentowania Jego cielesności, co wyraziło się w świętowaniu
dnia Jego poczęcia, a później także
dnia Jego narodzin. Huczne rzymskie saturnalia sprawiły, że tamtejsi chrześcijanie zaczęli obchodzić
w pierwszych dniach po zimowym
przesileniu narodziny Słońca Niezwyciężonego. Nie tego, które widzimy na niebie, ale właśnie Jezusa Chrystusa. Data 25 grudnia dość
szybko przyjęła się w całym Kościele Zachodnim (rzymskim). Kościoły
Wschodnie tę samą tajemnicę wcielenia Boga świętują nieco później
z racji różnic w kalendarzu, aczkolwiek dla nich najbardziej uroczystym obchodem tajemnicy wcielenia Boga jest epifania, czyli dzień
chrztu Jezusa w Jordanie.

– Skąd się wzięły kolędy i od kiedy są
śpiewane?
– Kolędy także poniekąd zawdzięczamy Rzymianom. Już w połowie
II w. przed Chrystusem konsulowie
obejmowali swój urząd z pierwszym
dniem nowego roku, a Rzymianie
świętowali ten dzień. Wręczali sobie podarunki i śpiewali pieśni, więc
chrześcijanie nie chcieli być gorsi i starali się nadać świętu własny
charakter. Zastępowali pogańskie
hymny antyfonami chrześcijańskimi, których używali w liturgii oraz
pieśniami, które śpiewali w domach.
Niektóre z tych pieśni trafiły na ziemie polskie za sprawą heretyków
w połowie XIV w. Pieśni tłumaczone ze śpiewników arian trafiały do języka polskiego. Najstarsza pochodzi
z 1424 r. i zaczyna się od słów „Bądź
zdrów, królu anielski”. Kolędy pisali
u nas Sęp Szarzyński, Nowowiejski,
a wcześniej Morsztyn i Franciszek
Karpiński, autor najciekawszej teologicznie polskiej kolędy „Bóg się rodzi”. Specyficznie polską formą kolędy są ludowe pastorałki, powstające
w różnych regionach kraju. Polska,
jak żaden kraj na świecie, ma ponad
500 kolęd. Przeciętny Niemiec, Francuz czy Włoch potrafi zaśpiewać jedną, dwie kolędy, a Polak kilkanaście
lub więcej, choć zazwyczaj przy drugiej zwrotce się gubi.
– A opłatek?
– Początków tradycji wypada szukać w starochrześcijańskich eulogiach, czyli liturgicznym błogosławieniu chleba, który później dzielono
się z przyjaciółmi, z ubogimi, roznoszono go także po domach chorym.
Ten zwyczaj do dziś przetrwał w kościele prawosławnym. Powszechną
praktyką pierwszych wieków było
także przesyłanie eulogii nowo wyświęconym biskupom przez ich starszych braci na znak jedności Kościoła.
Nasz opłatek wigilijny w pewien sposób nawiązuje do tej tradycji, aczkolwiek na ziemiach polskich pojawia
się dopiero w XVIII w. i od początku

łamano go przy składaniu świątecznych życzeń. Ten zwyczaj przyjął się
także na Litwie, Ukrainie, w Czechach i w Italii.
– Dlaczego choinka jest symbolem
świąt?
– W średniowiecznych misteriach o Adamie i Ewie wystawianych w Wigilię występowało rajskie
drzewo życia, które przypominało, że
narodziny Syna Bożego są powtórzeniem raju, początkiem nowego stworzenia. W XVI w. teatralny rekwizyt
trafił pod strzechy w Alzacji, a później upowszechnił się na ziemiach
niemieckich za sprawą Marcina Lutra. Do Francji i Anglii choinka zawitała dopiero w XIX wieku, a podczas
zaborów za pośrednictwem protestantów niemieckich trafiła na ziemie
polskie. Przez cały XIX w. choinka
była u nas popularna tylko w miastach. Na wsiach wieszano w izbach
podłaźniczkę, czyli gałązkę zawieszoną u belki stropowej. W naszych
czasach choinka i ozdoby choinkowe
stały się najbardziej uniwersalnym
symbolem Świąt. W polskich domach coraz częściej spotykamy pod
choinką szopkę. To włoski zwyczaj,
zapoczątkowany przez św. Franciszka z Asyżu, który chciał, żeby
niezwykła obecność Boga na ziemi
ukryta w ubóstwie skromnej szopy
stała się przedmiotem kontemplacji
wszystkich wierzących. Franciszek
znał legendarny domek świętej rodziny w Loreto, chciał go przenieść
do każdego domu chrześcijańskiego. Liczył zapewne na to, że dzieci
budując swoje szopki opowiedzą rodzicom, a rodzice dzieciom o tym, co
wydarzyło się w Betlejem.
– Co jest odpowiednikiem Bożego Narodzenia w innych religiach?
– Nie ma takiego odpowiednika.
Chińczycy, jak wszystkie narody na
świecie, świętują Nowy Rok, składają sobie życzenia i wręczają prezenty
lub banknoty w czerwonych kopertach, ale żadna religia na świecie nie
świętuje tajemnicy wcielenia Boga.
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Własny dom,
własna choinka,
własny stół

Jeszcze przed Wigilią w salonie stanie choinka

MARIA REUTER
Choć zbliżają się Święta Bożego Narodzenia dla rodziny Dutków z Kłodnego to będzie jak czas zmartwychwstania. Jeszcze półtora miesiąca
temu ich nowy dom nie miał ścian
wewnętrznych, podłóg ani instalacji.
Jeszcze pół roku temu nie mieli nic,
bo osuwisko zabrało im dorobek całego życia. Dziś już grzeją kaloryfery, w oknach wiszą wykrochmalone firanki, a Dutkowie są pewni, że
przed Wigilią zdążą postawić choinkę w wielkim salonie. Jako jedni
z pierwszych w Kłodnem wracają
do normalnego życia.
– Osuwisko pochłonęło wszystko co mieliśmy. Ale w całym tym
nieszczęściu, spotkało nas to
szczęście, że dostaliśmy nowy,
piękny dom. To wielki dar od losu
– mówi Lidia Dutka.
Do nowego domu, zgodnie z ich
życzeniem postawionego w Męcinie, wprowadzili się, gdy śnieg odciął od świata budynek w Chomranicach, w którym tymczasowo
mieszkali.
– Dzieci nie miały jak dostać się
do szkoły, a my do pracy. Dlatego
podjęliśmy decyzję, spakowaliśmy
się i przyjechaliśmy tutaj. Nie działało jeszcze centralne ogrzewanie,
więc wszyscy na materacach i karimatach spaliśmy w salonie przy
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Michał twierdzi, że wybrał
najlepszy pokój i na dodatek ma
pufę w kształcie piłki

Szybka rodzinna narada i podział obowiązków

kominku. Co dwie godziny dorzucałem do ognia drewna. Nie było
nawet bieżącej wody i prądu, ale
cieszyliśmy się, że znowu jesteśmy
u siebie – opowiada Leszek Dutka.
Nie tracili też czasu – zabrali
się za porządki i wieszanie firanek
w sowim domu oraz w wykańczanym obok domu rodziców pani Lidii. Oni także stracili wszystko, gdy
w Kłodnem osunęła się ziemia.
Dzisiaj mają już wodę, prąd, gaz,
pod podłogą w łazienkach płynie
ciepło, a dzieci państwa Dutków:
Michał (10 l.), Ola (14 l.), Maciek (19

l.) i Kuba (23 l.) powoli urządzają się
w swoich pokojach. Każde z nich
samo wybierało meble i decydowało, jak mają być poustawiane. Maciek
miał z tym najmniej problemów, bo
już dawno zarezerwował sobie najmniejszą z pięciu sypialni w domu.
– Im pokój mniejszy, tym mniej
trzeba w nim sprzątać, bo mniej
mebli i bałaganu się w nim mieści
– tłumaczy Maciek.
Jego młodszy brat Michał najbardziej cieszy się z wymarzonego siedziska w kształcie piłki nożnej, które
stoi na samym środku jego pokoju.

ZDJĘCIA: MARIA REUTER

– Sam go sobie wybrałem, bo
jest najlepszy. Nie jest ani mały,
ani duży i ma balkon. W tamtym
domu nie miałem własnego balkonu – tłumaczy rozsiadając się na
wielkiej pufie.
Natomiast Ola ma u siebie mnóstwo półek i półeczek. Z biegiem czasu będzie układać na nich książki i bibeloty. Na razie jednak półki są puste,
bo jej skarby pochłonęło wzgórze
w Kłodnem – tak jak wszystkie zdjęcia i pamiątki rodzinne.
– Znowu mamy dom i to jest
najważniejsze. Teraz będziemy

gromadzić od nowa wszystko to,
co straciliśmy – mówi Lidia Dutka.
Inaczej niż w większości polskich
domów, Dutkowie przygotowania
do świąt zostawili na ostatnią chwilę, bo do samego końca trwały jeszcze u nich drobne prace wykończeniowe, a oni sami rozpakowywali
i składali pachnące nowością meble.
– Zanim się całkiem urządzimy,
minie jeszcze kilka dni. Ale na pewno Wigilię i resztę świąt spędzimy
tutaj, we własnym domu, przy własnej choince i własnym stole – zapewnia pan Leszek.
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Rozmowa

Każde 15 minut jest zaplanowane
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

– Jak Pan się dowiedział o Legionie
Chrystusa?
– Do Nowego Sącza przyjechał
ksiądz z Ameryki i zaczął opowiadać o ruchu, który robi wiele dla
ludzi. To mnie zainteresowało. Postanowiłem pójść na kolejne spotkanie. Spodobało mi się to, co robią, to czym się zajmują, jak mocno
inwestują w wiedzę i wykształcenie. Wybrałem się na rekolekcje.
– Został Pan świeckim uczniem
zgromadzenia.
– Zakon prowadzi ruch dla ludzi świeckich. Daje duże możliwości rozwoju. Można uczyć się
języków, zarządzania, dobrej organizacji czasu. Księża prowadzą zajęcia dla młodzieży. Miałem okazję
w nich uczestniczyć. Najbardziej
spodobały mi się liczne wyjazdy
zagraniczne. Zakon ma swoje placówki na całym świecie. A podróże kształcą. Zainteresowali mnie
swoją szeroką wiedzą. Formacja ma
charakter intelektualny i duchowy.
Złapałem bakcyla.
– Jak ta „współpraca” potoczyła się
dalej?
– Kiedy skończyłem liceum, zaproponowali mi wyjazd na rok.
Miałem pomóc w organizacji pracy w jednej z placówek. Najpierw
przeszedłem miesięczne szkolenie.
Kursy odbywają się w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Ja trafiłem do Rzymu.
– Na czym polega takie szkolenie?
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FOT. ARCHIWUM ANTONIEGO LISA

Jest ich na świecie tylko siedmiuset. Żeby zostać Legionistą Chrystusa
trzeba studiować przez 12 lat teologię
i filozofię, uczyć się zasad savoir vivre i umieć szanować swój czas. Tylko nieliczni decydują się podjąć takie
wyzwanie. Liczniejsza grupa tworzy świecki ruch przy zakonie. Jest ich
120 tysięcy, a wśród nich Antoni Lis
z Nowego Sącza.

– Sprawdzają znajomość języków. Pytają o zainteresowania, żeby
odpowiednio dopasować charakter
pracy, jaką będzie się wykonywać.
Jedni lepiej czują się w pracy z młodzieżą, inni wolą pracę przy biurku.
Po kursie podejmują decyzję, kto
i do jakiego kraju pojedzie. W Rzymie spędziłem cały lipiec (2009 r.).
To było zaraz po mojej maturze. 15

dni czekałem na decyzję, do jakiej
palcówki trafię. 27 sierpnia byłem
już w Dusseldorfie w Niemczech.
I od razu zacząłem pracę.
– A bariera językowa?
– Mam taką dewizę, jeden rok
– jeden język. Jeżeli ktoś się przykłada, to jest możliwe. Tak było z językiem niemieckim u mnie.
– Na czym polegała ta praca?

– Robiłem to, czym zajmują się
Legioniści. Pracowałem z dzieciakami i młodzieżą. Opiekowałem
się grupą w wieku 11–16 lat. Na całym świecie są kluby młodzieżowe.
Cel jest taki, żeby stworzyć miejsce,
gdzie można przyjść, porozmawiać
o stowarzyszeniu, pograć w piłkę.
Ważnym punktem jest także apostolar – działalność charytatywna,
np. zbiórka żywności. Każde spotkanie miało część informacyjną,
którą prowadził ksiądz i cześć rekreacyjną. Na początku byłem odpowiedzialny za sport – za rzeczy,
z którymi językowo mogłem sobie
poradzić. Mój niemiecki był słaby.
Dlatego nie mogłem działać prężniej. Po czterech miesiącach zająłem się już organizacją spotkań formacyjnych. Było dużo wyjazdów
zagranicznych: na święta, na wakacje, na narty w zimie. Byłem za
to wszystko odpowiedzialny. Non
stop telefony do ludzi, z którymi
się to załatwiało, organizacja miejsca, noclegów, eventy…
– Duża odpowiedzialność? Taka zaprawa na menadżera?
– Tak, to prawda. Dzięki temu
działam dziś w Krakowie. Legioniści Chrystusa bardzo mi pomogli. Są bardzo kompetentni. Każdy
z tych księży musi uczyć się 12 lat,
czasem dłużej i przejechać co najmniej przez cztery kraje.
– To elita. Jest ich tylko 700 na
świecie.
– Są młodym zakonem. Ale jeśli oceniać ich formację pod kątem
intelektualnym – to byłaby bardzo
wysoka nota. Kandydat na Legionistę Chrystusa musi przejść kilka szczebli nauki. Najpierw nowicjat, który odbywa najbliżej kraju,
w którym mieszka. W przypadku
Polski są to Niemcy. Później wyjazd
na studia humanistyczne. W przypadku Europy to jest Salamanka
w zachodniej Hiszpanii. Tam zostaje na dwa lata. Następnie Rzym
– rok do dwóch lat filozofii. Później

praktyki apostolskie – pomoc ludziom, praca z młodzieżą, podobnie
jak ja to robiłem. Po trzech latach
kandydat wraca na studia filozoficzne – kończy je i zaczyna teologię. Ostatnie lata – to praktyka apostolska przygotowująca do
kapłaństwa. Wszystko trwa średnio 12 lat.
– Jak wygląda ich życie?
– Mieszkałem z nimi przez rok
w Niemczech. Każdy Legionista
modli się trzy godziny dziennie. Do
tego dochodzi jeszcze msza święta.
Niesamowita jest u nich organizacja czasu. Każde 15 minut jest zaplanowane. Jak przyjechałem do
Dusseldorfu, to mój każdy dzień
był zorganizowany z dokładnością
do 15 minut.
– Jak to wyglądało – siadaliście dzień
wcześniej i opracowywaliście plan
działania?
– Dostałem plan roczny, w którym były wszystkie założenia. Legioniści mają raz na jakiś czas luźniejszy dzień. Jest on przeznaczany
na poprawę tego, co najmniej im
wychodzi, żeby lepiej zaplanować
niektóre sprawy. Oprócz wieczornego rachunku sumienia, jest czas
po modlitwach wieczornych na to,
żeby przejrzeć plan dnia i zaplanować dzień następny.
– Myślał Pan o tym, żeby wstąpić do
zakonu?
– Tak, miałem takie przemyślenia. Chyba każdy, kto znajdzie się
wśród nich, myśli o tym.
– Jakie ma Pan teraz plany?
– Ten wyjazd bardzo mi pomógł.
Jestem w Krakowie dyrektorem akcji „Anioł na jeden dzień”. Współdziałamy z Legionistami Chrystusa.
Pomagamy dzieciom z domu dziecka. Poza tym przebywanie wśród
członków stowarzyszenia pomaga w kontaktach z ludźmi. Zakon
kładzie duży nacisk na zasady savoir vivre. Bycie z drugim człowiekiem, kultura osobista – to dla nich
bardzo ważne.

A

Niechaj _wiħta BoǏego Narodzenia
oraz
nadchodzČcy NOWY ROK
przyniesie
Wam duǏo radoƑci i dobroci od ludzi,
szczħƑcia rodzinnego
oraz
bųogosųawieŷstwa BoǏej Dzieciny
ǏyczČ Tadeusz BAGAN
i pracownicy Įrmy „Bagan”
Wyrób PieczČtek w Nowym
SČczu

Szanowni Mieszkaĝcy Krynicy-Zdroju, Drodzy Goħcie,
ĦwiĎt Boĳego Narodzenia
wypeãnionych radoħciĎ i miãoħciĎ,
niosĎcych spokój i odpoczynek
oraz Nowego 2011 Roku

speãniajĎcego wszelkie marzenia,
peãnego optymizmu, wiary, szczēħcia i powodzenia
ĳyczy Paĝstwu
dr Dariusz Reħko
Burmistrz Krynicy-Zdroju
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Święta Bożego Narodzenia

Jak u nich wygląda Wigilia
Jak w innych krajach obchodzi się Święta Bożego Narodzenia, jakie obyczaje się kultywuje,
a co jest tam odmiennego od znanej nam tradycji. Pomogli nam to sprawdzić zagraniczni studenci,
którzy biorą udział w programie Erasmus i uczą się w WSB–NLU w Nowym Sączu.
MARTINA LYSKOVA, CZECHY:
– Czesi nie są tak bardzo religijni jak Polacy. Ale w mojej rodzinie Święta Bożego Narodzenia zaczynają się od pierwszej niedzieli
Adwentu. Robimy stroiki z sosny.
Wkładamy w nie ozdobne świece.
Każdej adwentowej niedzieli zapalamy jedną. Podczas Wigilii – świecą się wszystkie cztery. 24 grudnia
nie jemy nic aż do kolacji, za wyjątkiem skromnego śniadania i chleba
z solą. Rodziny odwiedzają się i obdarowują prezentami. Dekorujemy
choinki, bawimy się w śniegu, jeździmy na nartach. Między godziną 16 a 17 rozpoczyna się wigilijna
kolacja, która składa się zazwyczaj ze smażonego karpia, sałatki
i pomidorów. U rodzin wierzących
kolacja rozpoczyna się modlitwą,
a domownicy dzielą się opłatkiem.
Panuje żelazna zasada – nikt nie
może odejść od stołu, żeby być
zdrowym przez cały rok. Po kolacji kroimy jabłko. Jeśli pojawi się na
nim „gwiazdka” – w nadchodzącym roku będzie wszystko w porządku. Jeśli pojawi się „krzyżyk”
– można spodziewać się choroby.
Później otwieramy cztery orzechy
włoskie – symbole wiosny, lata,
jesieni i zimy. Jeśli środek orzecha
jest ładny i zdrowy to o tej porze
roku będzie dopisywać nam szczęście. Na koniec każdy dostaje monetę i rybią łuskę, żeby w nadchodzącym roku nie mieć problemów
z pieniędzmi. W końcu, po dźwięku dzwoneczka, nadchodzi czas na
prezenty, które przynosi – jak tłumaczymy dzieciom – mały Jezus.
Cała rodzina siada wokół choinki
i je domowe ciastka. Według tradycji powinno być ich 9, ale zazwyczaj
jest ich dużo więcej. Obdarowujemy się prezentami i miło spędzamy
czas. Później, jak co roku, w głównym programie telewizji jest nowa
bajka, którą wspólnie oglądamy. 25
i 26 grudnia to dni świąteczne, podczas których wszyscy się odwiedzają i trzeba przyznać – dużo jedzą.
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Ryga, Łotwa – dom pierwszej choinki

w ciągu roku. Na końcu belka zostaje spalona, a tym samym, to co było
dla nas nieprzyjemne – znika. Są pieśni, tańce i magiczne rytuały. W świąteczny wieczór ludzie zakładają maski
niedźwiedzia, konia, kozy, żurawia
bądź śmierci. Śpiewają i tańczą chodząc od domu do domu. A gospodarze
przyjmują przebierańców, bo zgodnie
z tradycją, przynoszą oni dla ogniska
domowego błogosławieństwo i zapewniają urodzaj w Nowym Roku.
Mamy specjalne menu na świąteczną
kolację, które składa się między innymi z mięsa wieprzowego, kaszanki, grochów różnego rodzaju, kapusty, pierniczków. W sumie powinno
być 12 dań. Bardzo istotna jest choinka. To w Rydze, stolicy Łotwy po raz
pierwszy w 1510 roku udekorowano
świąteczne drzewko. Łotewski naród
z dumą opowiada o tym wydarzeniu.
Pojawiły się nawet bilbordy „Ryga,
Łotwa – dom pierwszej choinki”.

FOT. ARCHIWUM

ERASMUS

TIMEA FALMANN, WĘGRY:

Jest jednym z elementów wspólnotowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” – a jego zadaniem jest
podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Od roku 2000 ponad 250
studentów wyjechało na stypendia zagraniczne programu
LLP/Erasmus, w ramach którego
WSB–NLU współpracuje z ponad
trzydziestoma uczelniami, między innymi w: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii,
na Litwie, Łotwie, Niemczech,
Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, na
Węgrzech, we Włoszech, na Cyprze, w Słowenii i Turcji. Studia
na wybranej przez stypendystę
uczelni partnerskiej trwają zwykle jeden semestr. Okres studiów
odbytych za granicą w ramach
programu Erasmus uznawany
jest za integralną część studiów
w WSB–NLU.

– Istnieje wiele ludowych tradycji
Świąt Bożego Narodzenia. Niektóre z nich wiążą się jeszcze z czasami
pogańskimi. 13 grudnia w imieniny
Łucji, wykonuje się magiczne zabiegi. Tego dnia zaczyna się przygotowanie „krzesła czarownicy” z naturalnego drewna. Ma być ono gotowe
24 grudnia. Jeśli ktoś stanie na tym
krześle w kościele podczas pasterki, to może rozpoznać obecne tam
czarownice! Będą miały widoczne
rogi… Według zwyczaju dni pomiędzy 13. a 25. grudnia wskazują na
przyszłoroczną pogodę. Popularna świąteczna tradycja to „gra betlejemska”, która sprawdza wiedzę
o narodzonym dzieciątku i jego życiu. Jeśli chodzi o świąteczną kolację to składa się ona zazwyczaj z ryb
(głównie zupy rybnej), soczewicy,
a także indyka, drożdżówki z orzechami i makiem. Podajemy również piernik.
Kellemes karácsonyt és boldog
új évet! – Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

TEYMUR KARIMOW,
AZERBEJDŻAN:
– W moim kraju nie ma Świąt Bożego Narodzenia. 93 proc. populacji
w Azerbejdżanie to muzułmanie, 5
proc. to chrześcijanie, a reszta wyznawcy innych religii. Chrześcijanie w Azerbejdżanie obchodzą święta 7 stycznia, bo wtedy obchodzi
święta rosyjski kościół prawosławny. Jeżeli mowa o tradycyjnym spędzaniu świąt to widać wiele różnic.
Polacy gotują kolację składającą się
z 12 potraw. W tradycji prawosławnej głównym daniem jest kaczka lub
gęś w jabłkach. Jedno na pewno jest
wspólne – są to święta rodzinne. Nie
ważne w jakim kraju – to święto dla
Ciebie i Twoich bliskich.

ILZE LOCIKA, ŁOTWA:
– Bardzo popularne są u nas ludowe tradycje. Przez miasto ciągnie
się drewnianą belkę, do której ludzie wrzucają karteczki z wypisanymi nieszczęściami, jakie dotknęły ich

A

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świat Bożego Narodzenia składają
Dyrekcja i Pracownicy MORD

ADEMOLA OSHODI, NIGERIA:
– Boże Narodzenie to dla nas wielki dzień. Obchodzimy go nie tylko
z przyjaciółmi i członkami rodziny,
ale zapraszamy także biednych i mniej
zamożnych ludzi. Zawsze idziemy do
kościoła podziękować Bogu za otrzymane łaski. Później w domu obdarowujemy się prezentami. Spędzamy
razem czas przy gotowaniu egzotycznych potraw. Wieczorem dzielimy się jedzeniem z ludźmi, których
nie stać na przygotowanie posiłku.
Niektórzy decydują się na spędzenie
tego dnia z samotnymi osobami, na
przykład w szpitalach. W takim dniu
każdy powinien czuć się potrzebny
i kochany. Boże Narodzenie stało się
częścią nigeryjskiej kultury. To czas,
kiedy spotykamy się z rodziną, znajomymi, których od dłuższego czasu
nie widzieliśmy. Odbywa się kolorowy festiwal, sztuczne ognie rozświetlają niebo. Bawimy się całą noc.
E ku odun, e ku iye’dun – Wesołych Świąt!
Zebrała (LIB)

11

23 grudnia 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Książka na święta

Czas aniołów
R O Z M OWA z JERZYM BOGACZEM
JOLANTA BUGAJSKA
– Dlaczego Święta Bożego Narodzenia
to anielski czas?
– Tak ten świąteczny czas nazwałem w mojej książeczce. Znalazło się w niej kilka esejów związanych tematycznie ze świętami. Od
czasów dzieciństwa okres świąteczny wiązał się z postacią anioła, który
dla dziecka jest bardzo ekscytujący,
obecny, bliski. Anioły w tamte zimowe dni zstępowały w ziemską krainę
naszego dzieciństwa. Towarzyszyły
świętemu Biskupowi, przytrzymując mu pastorał i podając szeleszczące paczuszki, niekiedy nocą ubierały choinkę, a potem nie dawały się
przyłapać w chwili podkładania pod
nią prezentów, wreszcie wędrowały od domu do domu z kolędnikami, poprawiając przekrzywiające się
skrzydła. To było zmaterializowanie
tego, co o aniołach słyszeliśmy, tego
co widzieliśmy w kościele – na witrażach, obrazach.
– Tam anioły często przedstawiane są
jako rozkoszne aniołki – amorki. Ale
my rozmawiamy o innych aniołach?
– Powtórzę za ks. Janem Twardowskim: „Obawiam się, że dzisiaj
często z anioła robimy malowankę
dla dziecka, naiwny obrazek, przedstawiamy go jako pannę ze skrzydłami. Tymczasem anioł jest niewidzialną potęgą Boga, jego wysłannikiem,
źródłem mocy.” Ksiądz Wiesław Niewęgłowski pisał z kolei: „Anioły nie są
niebieskimi ptakami. Nie są też herosami ani supermanami. Nie są istotami z aureolą ani ludźmi bez ciała. Są
osobami samodzielnymi, rozumnymi i wolnymi. Ich rzeczywistość nie
jest przywoływaniem świata paranormalnego. To czyste duchy. Nieśmiertelne. Przybysze z wieczności.”
– A może powinniśmy zacząć od pytania, czy są na tym świecie anioły?
– Są. To jest część naszej wiary.
Gdyby każdy przyjrzał się swojemu życiu, to znalazłby taką sytuację, która jest dowodem na kontakt
z aniołem. Poza tym każdy ma w sobie pierwiastek dobra i zła, a więc
też tej anielskości. Luciano de Crescenzo twierdził: „Wszyscy jesteśmy
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– Anioły zstępowały w krainę naszego dzieciństwa – mówi Jerzy Bogacz

Przecież tak naprawdę to my tworzymy święta,
a święto to o wiele więcej niż data w kalendarzu
i dzień wolny od pracy. Istotą świętowania
jest pamiętanie o jego przyczynie i sensie,
zachowywanie tradycji, a przede wszystkim
staranie o to, aby ten dzień właściwie wypełnić...

aniołami o jednym skrzydle i możemy
latać tylko nawzajem się obejmując”.
– „Z każdym dniem niebiańskie sacrum zbliżało się ku ziemskiemu profanum, przenikając niewidzialnym światłem ostrze siekiery, którą ociosywano
choinkę, pachnące pierniki, ogień rozpalany w piecu, wnętrze domu i nas
samych – gości Anielskiego Czasu”
– to cytat z Pana książki. Zejdźmy teraz
może do tego ziemskiego profanum.
Jakie smaki, zapachy kojarzą się Panu
ze świętami z czasów dzieciństwa?
– Pamiętam lukrowane miodowo–korzenne pierniczki nazywane

w naszej rodzinie „pastuszkami”,
wigilijny strudel, któremu smaku dodawały złociste renety z sadu
babci Marusi i smażone wiśnie, rytuał pieczenia ciasta drożdżowego
z sześciu kilogramów mąki i czterdziestu jaj, a w efekcie pulchne,
zachowujące świeżość co najmniej
do Trzech Króli ciasto, które kryło w sobie soczyste rodzynki, okruchy skórki pomarańczowej i oczywiście ducha świąt. Wszystko, co
my teraz robimy, jest tym, czego
nauczyli nas nasi przodkowie. Staram się te dawne smaki, zapachy

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

odtwarzać przez kolejne lata swojej
dorosłości. Próbowałem je przenieść
w świat swoich dzieci. Oczywiście
świat się zmienia i nie wszystko da
się dokładnie odwzorować, ale najważniejsza jest atmosfera, którą się
tworzy.
– A czy nie jest tak, że święta przeżywa się specyficznie tylko w dzieciństwie, potem ta atmosfera gdzieś ginie
i „to już nie jest to”.
– Dzieciństwo to okres intensywnego poznawania świata, kiedy
rzeczywistość chłonie się wszystkimi zmysłami, bardzo emocjonalnie.
Chyba każdy z nas ma wrażenie, że
w tym okresie naszego życia świat
był niezwykły, niemal baśniowy;
kolory piękniejsze, zapachy mocniejsze, a zaspy śniegowe i choinki
większe – chyba dlatego, że to my
byliśmy mniejsi. Rzecz w tym, by
tej wrażliwości nie zagubić w życiu dorosłym. To ważne, bo przecież tak naprawdę to my tworzymy
święta, a święto to o wiele więcej
niż data w kalendarzu i dzień wolny od pracy. Istotą świętowania jest

pamiętanie o jego przyczynie i sensie, zachowywanie tradycji, a przede
wszystkim staranie o to, aby ten
dzień właściwie wypełnić...
– Wypełnić oczywiście duchowo, bo
rzecz nie w smakach, zapachach,
o których wcześniej mówiliśmy.
– Oczywiście, to jest tylko otoczka, skorupka tego wszystkiego – urocza i bardzo potrzebna, bo buduje atmosferę, natomiast istotą świąt
są duchowe wartości. To przecież
przede wszystkim Święta Bożego Narodzenia, narodzenia Boga.
– Niedawno Pana „Anielski czas” ukazał się na Słowacji. Jak wypada porównanie polskiego i słowackiego przeżywania świąt?
– Książka, wydawało mi się, jest
bardzo lokalna, osobista, wspomnieniowa. Okazało się, że odnaleziono w niej wiele elementów uniwersalnych – wspólnoty uczuć,
tęsknot do czegoś. Z dość pobieżnych kontaktów wiem, że święta na
Słowacji są bardzo podobnie obchodzone, to przecież ten sam krąg kulturowy. Ale Słowacy mają też swoje
obrzędy. Jest tam np. zwyczaj związany z adwentowym dniem św. Łucji, dniem, który u nas nie jest w żaden szczególny sposób obchodzony.
U nich „biała Łucja” – biała od stóp
do głów, gęsim skrzydłem wymiata
z kątów domu wszelkie zło, nieprzychylne moce, uroki. Współczesna
psychologia dużą wagę przywiązuje do pozytywnego myślenia, które może wiele zmienić fizycznie,
duchowo. To słowackie wymiatanie zła, to taki sposób na pozytywne myślenie – wymiatamy zło i wierzymy, że teraz będzie już wszystko
dobrze. I zacznie się „anielski czas”.

Jerzy Bogacz
Dziennikarz, regionalista, nauczyciel – polonista. Urodził się w 1944
r. w Bieczu, ale od dzieciństwa
jest związany z Limanową. Twórca i redaktor „Almanachu Ziemi Limanowskiej”. Autor książki – zbioru esejów „Anielski czas”,
ostatnio wydanego na Słowacji.

A

Wszystkim Klientom, Partnerom, Sympatykom
naszej Firmy składamy życzenia
SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
oaz wszelkiej POMYŚLNOŚCI
I SUKCESÓW W NOWYM ROKU

X POLEROWANIE REFLEKTORÓW

ul. Emilii Plater 7a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 68 40
www.jkszyby.pl

rNOWOĝûq
X PODGRZEWACZ PàYNU DO SZYB
X KONIEC SKROBANIA SZYBY!!!
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Święta Bożego Narodzenia

Miejsca, które nie pachną domem
Wigilia to wyjątkowy czas, szczególnie dla osób, którym los poskąpił w życiu pięknych chwil. Oni właśnie, wbrew
wszelkim przeciwnościom, na pierwszą gwiazdkę czekają z jeszcze większą
niecierpliwością, niż ich sąsiedzi w normalnych, szczęśliwych domach.

Wigilia na dwie zmiany

znacznie więcej osób niż bywało to
dotychczas.
– Nasza stołówka nie jest duża,
więc żeby wszyscy się zmieścili, zrobimy dwie wieczerze, jedna po drugiej. Wyjątkowo nie postawimy też
naszej dużej choinki. Zamiast niej,
powiesimy znacznie mniejszą u sufitu. Ale przecież to nie choinka jest
najważniejsza – tłumaczy pan Romek.

Co karp ma w środku

W Domu Brata Alberta potrzeba
na święta 100 kg ziemniaków
500 uszek z grzybami, 200 krokietów,
15 kg śledzi, 100 kg ziemniaków i 180
bochenków chleba potrzebnych będzie, aby w czasie trzech świątecznych dni nakarmić co najmniej 80
osób, które w tym roku zasiądą do
bożonarodzeniowego stołu w Domu
Brata Alberta.
– Staramy się, żeby było jak
w domu – mówi pan Romek, który od lat prowadzi kuchnię w Domu
Brata Alberta w Nowym Sączu.
– Powoli wszystko przygotowujemy i gromadzimy świąteczne zapasy. Część rzeczy kupujemy z własnych środków, ale ciągle liczymy
też na wsparcie producentów żywności, sklepów i hurtowni spożywczych. Nawet kilka bochenków chleba czy kartonów mleka, to dla nas
duża pomoc – tłumaczy szef kuchni.
Pomoc potrzebna jest tym bardziej, że w tym roku do wigilijnego stołu w Domu Alberta zasiądzie
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– Już w adwencie staramy się
stworzyć w domu klimat świąt.
Od pierwszych dni grudnia wspólnie piszemy kartki do rodzin dzieci. A w naszej kuchni, w specjalnej
latarence, mamy światełko betlejemskie. Musimy go bacznie pilnować, bo od nas zanoszone jest do
okolicznych kościołów i instytucji
– opowiada Halina Stachurska, która z mężem od kilku lat stanowi rodzinę zastępcza dla dzieci, które nie
mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.
Gdy w domu Stachurskich pojawia
się światełko betlejemskie to znak,
żeby szykować świąteczne oświetlenie wokół domu i zabierać się do pieczenia pierniczków. Wtedy też przychodzą do państwa Stachurskich ich
wnuki i wspólnie spędzają całe godziny na wymyślaniu najbardziej fantazyjnych słodkich wzorów, dekorują
choinkę i planują wieczerzę wigilijną.

Świąteczne pierniczki w rodzinie
Stachurskich przygotowuje się
dużo wcześniej

– Co roku staramy się, żeby na
stole pojawiło się jakieś danie, którego dotąd nie próbowaliśmy. Tym
razem chcemy przygotować kutię,
bo ani my, ani dzieci nie znamy jej
smaku, a to przecież tradycyjny wigilijny specjał – mówi pani Halina.
A przed samymi świętami, w wannie państwa Stachurskich pływa karp.
– Dla dzieci to zawsze duża atrakcja. Wszystkie są też ciekawe, jak
ryba wygląda w środku i w czasie
patroszenia, bacznie obserwują, co
jest z niej wyciągane – śmieje się Halina Stachurska.

Pozwolenie na choinkę

W tym wielkim kotle gotuje
się barszcz dla całego Zakładu
Karnego
Święta w Zakładzie Karnym w każdym szczególe określają przepisy i regulaminy. Nie ma tu więc tradycyjnej
Wigilii z dwunastoma daniami i siankiem pod obrusem, ale w tym wyjątkowym dniu, przygotowywane
posiłki składają się z dań, jakie pojawiają się na wieczerzach za murem
– zwykle jest to ryba i barszcz, czasami pierogi. Również dlatego wielu
więźniów chce stworzyć świąteczną
atmosferę stawiając w celi choinkę.
– Żeby móc postawić w celi świąteczne drzewko, trzeba mieć zgodę
dyrektora zakładu karnego. Ale jeśli ktoś tej zgody nie otrzyma, i tak

może mieć u siebie świąteczny akcent, bo w dzień Wigilii, każdą celę
odwiedza kapłan przynosząc opłatek i stroik – mówi Łukasz Chruślicki, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Nowym Sączu.
I choć święta to czas, który prawie
każdy spędza wśród bliskich, niewiele rodzin odwiedza wtedy więźniów.
– Zapewne wynika to stąd, że
każdy chce świętować w domu,
z całą rodziną, a poza tym w święta
utrudniona jest komunikacja – tłumaczy Chruślicki.
Jednak więźniowie nie muszą czuć
się samotni, bo działająca przy Zakładzie Karnym grupa modlitewna organizuje dla nich msze święte, a w Wigilię spotkanie opłatkowe. Wielu,
którzy w minionych latach w takich spotkaniach uczestniczyli, miało
wtedy po raz pierwszy w życiu okazję poczuć choć namiastkę świątecznej atmosfery.

W Domu Spokojnej Starości
„Dar Boży” kolacja wigilijna
zacznie się już o 14
zdążyli się przyzwyczaić, przebywając w domu seniora. Jak przystało na
prawdziwe święta, będą też prezenty. Krystyna Rogowska nie zdradziła
jakie, żeby nie zepsuć niespodzianki.

Wśród innych, ale samotni

Mikołaj oddziałowy

Pięknie przystrojona choinka, wysoka na trzy metry zdobi hol domu,
w którym mieszkają pensjonariusze.
W każdym pokoju jest mała choinka z bombkami i światełkami. Podopieczni Domu Spokojnej Starości
„Dar Boży” już zaczęli przygotowania do świąt. Pomagali w zawieszaniu ozdób na drzewku i dekoracji.
Cieszą się, w większym gronie spędzą
święta. Ale brakuje im rodziny. Pani
Eulalia wspomina Wigilie, które organizowała dla swoich dzieci i wnuków. Opowiada, że jej dom zawsze był
pełen ludzi, a stół uginał się od świątecznych przysmaków. W tym roku,
kolację wigilijną zje razem z innymi
pensjonariuszami. Ale potrawy będą
takie jak w domu.
– Barszcz z uszkami, zupa grzybowa, łazanki, pierogi z grzybami
i z kapustą, gołąbki, ryba i oczywiście kompot ze śliwami – wylicza
prezes Krystyna Rogowska.
Świętować zaczną już o godz. 14,
bo to stała pora posiłków do której

W Wigilię szpitalne korytarze są puste. Zostają tu tylko pacjenci, którzy
nie mogą obejść się bez specjalistycznej opieki. Ale i dla tych nielicznych, personel szpitala przygotowuje święta.
– Będą specjalne potrawy. Na oddziałach organizowane są spotkania opłatkowe, także ksiądz kapelan
przychodzi ze swoją posługą – opowiada Artur Puszko dyrektor szpitala specjalistycznego w Nowym Sączu.
Korytarze są przystrojone świątecznymi drzewkami i światełkami,
na oddziałach stoją małe choinki,
które mają przypominać pacjentom,
że są święta.
Niespodzianka czeka na najmłodszych. W Wigilię przyjdzie do nich
Mikołaj z workiem prezentów. Każdy
mały pacjent dostanie upominek. Nawet w szpitalu, chociaż przez chwilę,
poczują magię świąt. To dzięki Stowarzyszeniu Nowosądecka Wspólnota,
które już po raz trzeci organizuje taką
akcję.
(TASS, LIB)

A

Niech wigilijny wieczór i święta Bożego Narodzenia
upłyną w szczęściu i radości, w rodzinnej atmosferze,
z zapachem tradycyjnej choinki i nutą polskich kolęd.
Niech będą czasem niezapomnianym, spędzonym
bez pośpiechu, codziennych trosk i zmartwień,
a nadchodzący Nowy Rok obdaruje pomyślnością,
szczęściem i miłością, tą Bożą i zwyczajną, ludzką.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzą
BOŻE NARODZENIE 2010

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Wituszyński

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ryszard Nowak
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Opowieść wigilijna

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
Ojca straciła kiedy miała 12 lat. Ostatni raz widziała go na peronie w Wilnie,
kiedy Rosjanie zapakowali całą grupę do bydlęcych wagonów. Gdy pociąg odjechał, ślad po nim zaginął.
Została z matką i trójką rodzeństwa.
Nie mogli długo cieszyć się sobą. Brat
został wywieziony na Syberię. Danuta Rozum ma dziś 83–lata i opowiada o swojej podróży w poszukiwaniu
spokoju i bezpieczeństwa. O ucieczce przed Rosjanami i wędrówce po
Polsce, która zakończyła się w Nowym Sączu.
W Wilnie zaczyna się historia jej rodziny. Tam w czasie I wojny światowej mama poznała tatę. Maria była
pielęgniarką. Zajmowała się żołnierzami rannymi na froncie. Tadeusz
trafił do szpitala z przestrzelonym kolanem. Kiedy rana się zagoiła, postanowił podziękować Marii za opiekę.
Odwiedził ją w domu. Bardzo spodobał się jej mamie, babci pani Danuty.
Był starszy o 14 lat od Marii. Dojrzały
mężczyzna, przystojny oficer. Takiego
męża chciała dla swojej córki.
– Mario, powinnaś wyjść za Tadeusza. Bardzo bym tego chciała – to
było ostatnie życzenie matki.
Maria posłuchała. Pobrali się.
Chociaż dla rodziny Tadeusza, która pochodziła z Warszawy, to był
mezalians: jak on mógł wyjść za kresowiankę! Długo nie mogli się przekonać do tego związku. Małżonkowie
wydawali się tym nie przejmować. Na
świat przyszło pięcioro dzieci. Lucyna
zmarła, jeszcze jako niemowlak. Została czwórka – dwie siostry i dwóch
braci. Wiodło im się dobrze. Wojskowych otaczano szacunkiem i zaufaniem. Brat Marii był dyrektorem
Poczty w Wilnie. Zasłużył się podczas
wojny. W wojsku był także drugi brat
– Konstanty.
Kiedy zmarł Józef Piłsudski rodziny wojskowych miały pierwszeństwo bycia blisko grobu Marszałka.
Pani Danuta – najmłodsza córka Marii, tak wspomina tamto wydarzenie:
– Był straszny tłum, ludzie przedzierali się, żeby chociaż wzrokiem
objąć urnę z sercem. Stałam tuż obok.
To było niesamowite. Miałam wtedy
7 lat, ale bardzo mocno to przeżyłam.
Wiedziałam, że odszedł ktoś ważny.
W czerwcu 1940 r. rodzina została rozdzielona.
– Mieliśmy podejrzenia, kto wydał tatusia – opowiada Danuta Rozum. – To zmieniło diametralnie nasze życie. Wpadli do domu w środku
nocy. Wyciągnęli go z łóżka. Spalili w piecu jego dokumenty i wyprowadzili go w piżamie. Zamknęli tatusia w więzieniu. Siedział tam 40 dni.
Później podstawili bydlęce wagony.
Polscy wojskowi stali w nich przez
dwa miesiące. Stali, bo było tak ciasno, że o siedzeniu nie było mowy.
Był czerwiec 1940 r. Straszny upał.

Rodziny przychodziły na peron.
Przez dziury w wagonach, wrzucały
swoim bliskim jedzenie. To rozzłościło żołnierzy. Zaczęli strzelać. Starsza
siostra pani Danuty – Renia – ledwo
uszła z życiem. Przychodziła na peron, żeby do wagonu, w którym był
jej ojciec, przemycać skwarki ze smażonym grochem.
Po dwóch miesiącach pociąg
odjechał.
– Nie wiemy, co stało się z tatusiem. Nie dostaliśmy od niego żadnej
informacji, listu. Nie wiemy, gdzie
zginął. Nigdy się tego nie dowiedzieliśmy. Dotarła do nas informacja od
osoby, która uciekła z transportu,
że Rosjanie strzelali do wojskowych
w wagonach. Na tym ślad się urwał.
Teraz to na mamie spoczęły
wszystkie obowiązki, łącznie z zarobieniem pieniędzy na życie. Starszego brata Józefa zabrano na Syberię.
W domu został młodszy brat i dwie
siostry.
Pani Danuta pomagała mamie zarabiać na chleb. Znała litewski i potrafiła
porozumieć się na targu, gdzie sprzedawały skóry, buty i inne wyroby.
– Za skórę dostawało się całego wieprza. Za oficerki, które robiła
mama, żywiła się cała nasza rodzina. W lecie robiłyśmy z wiórek kapelusze i torby plażowe.
Litwini zajęli tereny, na których
wcześniej mieszkali Polacy. Język polski zniknął ze szkół.
– Musieliśmy się uczyć litewskiego, a to paskudny język – wspomina
pani Danuta i wymienia słowo, które
zawsze najbardziej ją śmieszyło:
– Spinda – tak brzydko nazywa
się szafa.
Rodzina spotkała na swojej drodze
życzliwych ludzi. Żyd Gruńka pomagał im w najtrudniejszych chwilach,
kiedy zabrali ojca. Przywiózł cały wózek jedzenia: kasze, makarony, czekoladę. Gruńka miał sklep, w którym
zaopatrywali się jeszcze przed wojną.
– Mama nie chciała tego przyjąć,
nie maiła pieniędzy, żeby zapłacić.
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Gruńka wózek zostawił i jeszcze nie
raz pomógł. Niestety nie wiem, co
się z nim stało. Po wojnie już go nie
spotkałam.
Pewnej nocy wpadł do ich mieszkania Rosjanin. Groźnym tonem zapytał Marię jak się nazywa. Kiedy
usłyszał, że Matander, kazał jej zabrać dzieci i czym prędzej się schować. Rodzina została wyznaczona
do wywózki. Nie trzeba było długo
czekać. Szybko pojawili się Rosjanie. Przeszukali cały dom. Wpisali
w raporcie: pusto, rodzina wyjechała. Roztrzęsieni ze strachu schowali
się w szopie. Rodzina przeżyła chwile grozy.
– Pamiętam jak robiliśmy sobie żarty z Rosjan. Pierwsi, którzy
wkroczyli do Wilna, to była niesamowita ciemnota. Myśleli, że u nas
na drzewach rosną pomarańcze
i słonina! Oficerowie też nie wyróżniali się zbytnią inteligencją. Kiedy chodzili do teatru, zakładali koszule nocne z koronką. Myśleli, że
tak powinno się ubierać. Nikt nie
wyprowadzał ich z błędu. Zamiast
nauszników, nosili damskie podpaski. Przykrywali nimi uszy, na
czubek głowy zakładali czapki i razem wszystko obwiązywali. To, jak
się zachowywali bardzo nas bawiło, chociaż z drugiej strony – musieliśmy się ich bać.
Po wojnie pojawiła się szansa,
żeby wyjechać do Polski. Zapisali
się na transport. W czerwcu 1944 r.
wyjechali z Wilna. Po półrocznej podróży trafili do Wrocławia.
– To była droga przez mękę.
Najpierw niesamowity upał, później sroga zima. Wszy karmiliśmy
jak zboże wołki. Kiedy się rozbieraliśmy, wytrzepywaliśmy nasze ubrania nad piecykami. Wszy
strzelały jak automat, tyle ich było.
Pociąg był zapchany do granic możliwości. Zatrzymywał się,
żeby podróżni mogli załatwić swoje potrzeby. Zdarzało się, że ktoś
nie zdążył wrócić do wagonu

i pociąg odjeżdżał z całym dobytkiem pasażera.
– Raz zatrzymał się na moście.
Jedna z kobiet wysiadła, straciła równowagę i spadła w przepaść.
Pociąg pojechał dalej.
W pociągu każdy miał miejsce
i musiał go pilnować. O przemieszczaniu się, nie było mowy.
– To była niesamowicie wyczerpująca podróż. Przez pół roku nie byliśmy w stanie się wyspać.
Jedzenie dostawali od PUR–u – organizacji, która przygotowała transport i zorganizowała ich życie w Polsce.
We Wrocławiu dostali dwupokojowe mieszkanie. Umeblowane, z łóżkiem, pościelą.
– Wpadliśmy do mieszkania i rzuciliśmy się na łóżko w ubraniach. To
snu najbardziej potrzebowaliśmy.
Obudzili się wypoczęci, ale czerwoni jak buraki. Okazało się, że
w mieszkaniu były pluskwy.
– Pogryzły nas! Chodziły po suficie
i jak upatrzyły sobie ofiarę to spadały
na nią i piły krew. Okropnie śmierdziały jak się je rozgniotło. Były wielkości stonki.
Pół roku podróży odbiło się także
na ich zdrowiu. Na nogach pojawiły
się czyraki. – Miałam siedem na jednej nodze – opowiada Danuta Rozum,
wtedy 17–letnia dziewczyna. Dawali
nam tran. Paskudztwo!
Z Syberii wrócił brat Józef. Długo
szukał rodziny. Nie wiedział, do jakiego miasta trafili. Był zakaz wysyłania listów do Wilna. W końcu dzięki polskim organizacjom i radiu, udało
mu się odnaleźć matkę, siostry i brata. Dopóki nie zaczęli pracować, żywił
ich PUR. Zorganizował specjalne stołówki w mieście. W końcu mama Pani
Danuty wróciła do zawodu.
– Nasza sytuacja się poprawiła. Ja
też zaczęłam pracę – poszłam w ślady
mamy i zostałam pielęgniarką.
We Wrocławiu pani Danuta poznała swojego przyszłego męża.
Przyjechał tam na studia. Pochodził

FOT. ARCHIWUM DANUTY ROZUM

Droga do Nowego Sącza
Pani Danuta poznała swojego
przyszłego męża we Wrocławiu
z Pasierbca. Mąż był jedynakiem.
Chciał wrócić w rodzinne strony, żeby
opiekować się starszymi rodzicami.
– Pamiętam jak przyjechałam
na wieś. Starsze kobiety całowały
mnie po rękach, bo przyjechała pani
z miasta!
Jeszcze we Wrocławiu urodziła się
im córka i syn. Najmłodsza – Bożena
– przyszła na świat już w Pasierbcu.
– Teść przyjechał po nas do szpitala saniami. W drodze do domu sanie się przechyliły i wpadłyśmy do
śniegu!
Była ogromna różnica w standardzie życia między Wrocławiem a Pasierbcem. Na wsi, jeszcze długo, nie
było prądu. Pani Danuta pokochała
jednak to życie i z uśmiechem wymienia zalety, jakie za sobą niosło:
– Teściu robił przepyszne kiełbaski, szyneczki… Pamiętam ten smak
do dziś. Poza tym zawsze można
było na niego liczyć. To był człowiek
instytucja – dobry masaż, fryzjer,
wszystko umiał naprawić. Mieszkańcy bardzo go szanowali. Mąż dostał pracę w Nowym Sączu i wraz
z dziećmi przeprowadziliśmy się do
miasta. Tutaj Pani Danuta Rozum
mieszka od ponad 50 lat i chociaż tęskni za Wilnem, to Nowy Sącz jest
dziś jej domem. Wspomnienia o Wilnie odżywają na nowo, kiedy dzieciom
i wnukom opowiada o swoim wrażliwym ojcu wojskowym, którego po
raz ostatni widziała w bydlęcym wagonie, wiozącym oficerów na śmierć.
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Radosnych i spokojnych
_wiČt BoǏego Narodzenia,
oraz
wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku
ǏyczČ
WųaƑciciele i Pracownicy Firmy

SERWIS OGUMIENIA
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Świąteczna kuchnia

Wśród znajomych słynie z wypieku
świątecznych pierników i tortów. Mówią, że w tej dziedzinie, nie ma sobie równych. Sam Aleksander Rybski,
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, twierdzi, że talent
do przygotowywania słodkości ma po
mamie i babci, a niemal wszystkie receptury pochodzą z „Kuchni Polskiej”
– legendarnej książki kucharskiej,
która od pokoleń inspiruje gospodynie.
– Najistotniejsza informacja, jaką
należy stamtąd czerpać, to składniki i ich proporcje. Jednak najważniejsze jest, w jaki sposób
i w jakiej kolejności się je łączy.
Każdy ma swoje wypróbowane
sposoby i dlatego każdemu wychodzą inne wypieki, choć robione
według tej samej receptury. Mam
taki sposób na piernik z orzechami, że zawsze się udaje. I jeszcze nigdy nie wyszedł mi zakalec – chwali się Aleksander Rybski.
Dyrektor I LO piecze ten piernik co roku na tydzień przed Bożym
Narodzeniem – zawsze w trzech
długich foremkach.
– Mniej, to nawet nie byłoby sensu zrobić. Na święta
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przyjeżdżają dzieci oraz wnuki i zawsze piernik znika błyskawicznie – śmieje się, wsypując do
makutry 60 dag zwykłego cukru.
To jego sposób na puszystość piernika – choć „Kuchnia Polska” radzi,
żeby zacząć od utarcia 24 dag tłuszczu
z 12 żółtkami, a potem dopiero dodać
cukier–puder, on robi odwrotnie.
– Jeśli najpierw uciera się masło ze zwykłym cukrem, czyli nie
mączką, kryształki powodują, że
to wszystko lepiej się łączy z żółtkami i masa jest bardziej pulchna
– tłumaczy profesor Rybski.
Jajka, oczywiście, powinny pochodzić od wiejskiej kury. Wtedy
żółtka mają piękny kolor, który oddają piernikowi.
Dyrektor I LO śmieje się na
wspomnienie pieczenia piernika
ze swoją babcią.
– Zawsze nas pilnowała, żebyśmy ucierali masę w jedną stronę.
Mówiła, że jeśli będziemy to robić
w obu kierunkach, ciasto się nie
uda. Ja w to nie wierzę i sam nigdy nie przestrzegam tego przesądu – opowiada.
Ale tak jak kiedyś jego babcia, do wypieków używa tylko

FOT. MARIA REUTER

Piernik profesora Rybskiego

Babcia mówiła, że jeśli będziemy
ucierać w obu kierunkach,
to ciasto się nie uda. Ja w to
nie wierzę i sam nigdy nie
przestrzegam tego przesądu.

prawdziwego miodu, a nie – jak
wiele gospodyń – sztucznego. Piernik potrzebuje go aż 60 dag. Trzeba
odmierzyć też 3 dag sody oczyszczonej i sporą łyżkę przypraw
korzennych.
– Gotowe mieszanki dostępne w sklepach nie mają takiego aromatu. Dlatego ja przygotowuję przyprawy w moździerzu.
W tej mojej mieszance jest cynamon, goździki, imbir, kolendra…
– wylicza.
Do takiej pachnącej korzennej
masy, pan Aleksander wsypuje 35
dag posiekanych orzechów włoskich i odrobinę rodzynek. Wtedy
przychodzi czas na mąkę.
– Przepis mówi, że powinno jej
być 1,2 kg. Ja najpierw dodaję stopniowo mniej–więcej połowę. Później
ubijam pianę z białek mikserem, powoli łączę ją z masą i dopiero wtedy
dosypuję resztę mąki. Inaczej ciasto
byłoby za twarde, żeby je ucierać.
Chociaż i tak w momencie dodawania tej pierwszej połowy mąki, trzeba wkładać w kręcenie dużo więcej
siły – tłumaczy.
Gdy wszystko połączy się już
w gładką masę, trzeba przełożyć ją

do posmarowanych tłuszczem oraz
opruszonych mąką foremek i równomiernie rozprowadzić. Wtedy
piekarnik powinien być już nagrzany do 200 stopni. Foremki wypełnione aromatyczną, korzenną
masą muszą spędzić w nim godzinę, ale – uwaga! – w trakcie pieczenia należy zmniejszać temperaturę do 180, a później do 150 stopni.
– Trzeba cały czas pilnować,
żeby się nie przypaliło. Ja raz się
zagapiłem. Efekt był taki, że zawartość wszystkich foremek
się zwęgliła – mówi Aleksander
Rybski.
Tego piernika nie trzeba polewać
czekoladą ani lukrem. Niepotrzebne jest też posypywanie cukrem–
pudrem, bo ze swej natury jest już
odpowiednio słodki.
– Powinno się go zapakować
w folię lub plastikowe pudełka i tak
przechować do świąt – radzi dyrektor Rybski.
Jak zapewnia, piernik z orzechami, według tego właśnie przepisu,
długo nie traci smaku i aromatu.
Podobno nawet po czterech miesiącach można go zjeść ze smakiem.
MARIA REUTER
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Informacje

P O L I T Y K A . Decyzją Sejmu, w budżecie centralnym nie znajdą się pieniądze na budowę obwodnicy północnej Nowego Sącza, mostu na Dunajcu
oraz nowej strażnicy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu głosował, zgodnie
z dyscypliną klubową, poseł Andrzej
Czerwiński (PO). Poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) zarzuca mu, że to wbrew
lokalnym interesom. O powodach, dla
których nie poparł poprawek w budżecie rozmawiamy z posłem Andrzejem Czerwińskim.
– Zarzuca się Panu, że jest Pan bardziej
lojalny wobec partii niż wobec swoich
wyborców. Jak to naprawdę jest z tą
lojalnością? Dlaczego oddał Pan swój
głos przeciwko poprawkom dotyczącym Nowego Sącza?
– Bo nie zgadzam się na manipulacje Prawa i Sprawiedliwości. A choćby
nawet każdy poseł Platformy głosował
za swoimi lokalnymi poprawkami, nic
by to zmieniło.
– Manipulacje?
– Zgłoszono 83 tego typu poprawki
lokalne, często bez realnego źródła finansowania. Dotyczyły miejsc w całym kraju. Po przegłosowaniu danej
poprawki, poseł PiS z terenu, którego ta poprawka dotyczyła, biegnie do
sekretariatu Sejmu po wydruk. Potem zwołuje konferencję prasową na
której mówi: „ja przygotowałem taką
poprawkę, a ten poseł z PO z danego miasta głosował przeciwko”. Tutaj zastosowana została dokładnie ta
sama metoda. O to w tych poprawkach wnoszonych przez PiS chodzi
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– obrzucić błotem ludzi, którzy mają
odpowiedzialność za państwo i społeczeństwo. I taka metoda jest stosowana przez opozycję od trzech lat.
– Skoro nie będzie pieniędzy z budżetu
centralnego, znaczy to, że powinniśmy
zapomnieć o obwodnicy?
– Do budżetu państwa mogą
wchodzić tylko zadania, które są
przygotowane pod względem formalnym. Z tego względu, zanim poprawka dotycząca obwodnicy miałaby zostać przyjęta, najpierw powinny
być skompletowane dokumenty takie
jak decyzja o oddziaływaniu na środowisko, aktualna decyzja budowlana i uzgodnienia trasy obwodnicy z powiatem nowosądeckim. Czas
więc przestać wyliczać kto załatwia,
a kto nie załatwia i co właściwie załatwić trzeba. Chcę to uciąć i zaprosić
do rozmów i twardych ustaleń prezydenta Ryszarda Nowaka i starostę Jana
Golonkę. Wtedy pojawi się szansa, że
obwodnica powstanie.
– A siedziby straży pożarnej?
– Pieniądze na tę inwestycję nie
będą pochodzić z budżetu centralnego, bo wiadomo, że tego typu inwestycje są finansowane z budżetu wojewody i stąd też popłyną środki na
sądecka strażnicę. Jej budowa ruszy
niezwłocznie po zakończeniu budowy strażnicy w Oświęcimiu i mam zapewnienia, że będą podjęte wszelkie
starania, aby została ukończona przed
końcem 2011. Sam dołożę wszelkich
starań aby obie planowane inwestycje doszły do skutku.
Rozmawiała: (MR)

Ostatni taki krawiec
L U D Z I E . W nocy z piątku na sobotę zmarł Jakub Mueller, ostatni Żyd
urodzony i wychowany w Nowym
Sączu. Miał 90 lat.
W ostatnich tygodniach życia
niedomagał. Wierzył jednak, że
wydobrzeje. Planował spotkania
z zaprzyjaźnionymi sądeczanami
i pewnie wspominał lepsze i gorsze chwile swojego życia.
Urodził się w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej w kamienicy
przy ul. Romanowskiego. Tam
też się wychowywał i kształcił na
krawca. Gdy wybuchła wojna,
Polacy pomogli mu uciec z sądeckiego getta i ukryli go w Siennej
nad Jeziorem Rożnowskim. Jego
rodzice i rodzeństwo zostali rozstrzelani przez Niemców lub zginęli w obozach zagłady. On sam
po wojnie wrócił do pracy w zawodzie krawca, został współzałożycielem spółdzielni „Pokój”,
ożenił się z Polką Stefanią Górowską i został ojcem. Kiedy w 1968 r.
nasiliły się represje wobec Żydów
Jakub Mueller wyemigrował z rodziną do Szwecji.
Do Nowego Sącz pozwolono
mu wrócić dopiero 21 lat później.
Przyjechał z pieniędzmi zebranymi
od Żydów mieszkających w Szwecji i życiowym celem, którym było
odremontowanie bożniczki przy
ulicy Jagiellońskiej 12 oraz kaplicy na cmentarzu przy ulicy Rybackiej. Od tamtej pory wracał tu co
roku na wiosnę, znaczą część roku
spędzał w Nowym Sączu i walczył o ocalenie pamięci o jakże

FOT. ARCHIWUM

Nie zgadzam się
na manipulacje

żywej niegdyś na Sądecczyźnie
kulturze żydowskiej. Zadbał o odnowienie bożniczki, wymógł na
władzach miasta, by przykładały
większą troskę do utrzymywania
porządku na cmentarzu, oprowadzał wycieczki z Polski i zagranicy, a w 2008 roku doprowadził do
odsłonięcia tablicy pamiątkowej
na rogu ulic Kazimierza i Franciszkańskiej, która upamiętnia likwidację sądeckiego getta w 1942
r. Mawiał, że to jego obowiązek,
że jest to winien swoim braciom
i siostrom w wierze.
Wielu zapamięta jednak Jakuba Muellera siedzącego na

fotelu w antykwariacie na sądeckim Rynku, sączącego herbatę i snującego opowieści o minionych czasach lub wędrującego
z wolna ulicą Jagiellońską – w jego
nieodzownym kaszkiecie, zamyślonego, wpatrzonego w przeszłość Nowego Sącza i ludzi, którzy
tu mieszkali. On sam to właśnie
w Nowym Sączu czuł się w domu.
I tutaj też, na żydowskim cmentarzu, chciał zostać pochowany.
Jednak decyzją rodziny, jeszcze
przed końcem tego roku spocznie
w Malmo w Szwecji, gdzie mieszkał od chwili emigracji.
(MR)
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Wróżba na nowy rok

Rok 2011 nie dla leniuchów
Duże zyski z produktów regionalnych, nowe twarze w polityce, poprawa relacji między ludźmi – tak
ma wyglądać nadchodzący rok na
Sądecczyźnie. Wróżka Marlena specjalnie dla Państwa sprawdziła, co
czeka sądeczan w 2011 r. A będzie
to okres wyjątkowo obfity w dobrą
aurę i pozytywne myślenie, a także
większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne. Prognozy
są obiecujące.
– Jaki będzie dla nas nadchodzący rok?
– Powinien być lepszy od tego,
który się właśnie kończy. Jest to
rok przejściowy, porządkujący
wszystko to, co zniweczył jego
poprzednik. Na pewno 2011 nie jest
czasem dla leniuchów, bo wszystkich czeka dużo pracy. Jeśli każdy
zaangażuje się z determinacją i oddaniem w to, co powinien wykonywać na co dzień, w ciągu kilku
miesięcy zacznie zbierać profity ze
swojej pracy.
– Na czym powinniśmy się skupić,
żeby pod koniec roku powiedzieć sobie „tak – to był dobry rok”?
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Aby zaczarować Nowy Rok, warto wykonać proste czynności:
Obowiązkowo parę łusek karpia włożyć do portfela.
Rozsypać po kilka monet w kątach mieszkania czy domu, a dodatkowo wsypać brzęczącą monetę do pojemnika i postawić
w widocznym miejscu.
W Sylwestra warto ubrać się w nowy ciuszek lub przyozdobić
nową biżuterią, bo to zapewnia powodzenie u płci przeciwnej
przez cały rok.
Wniesienie jemioły do domu powinno zapewnić szczególnie
młodym ludziom szczęście i miłość przez cały rok.
Warto także spalić to, co w poprzednim roku przyniosło nam
troski i zmartwienia, czyli rachunki, kopie ważnych dokumentów itp. lub wypisać na kartce listę problemów i wrzucić je
do ognia, by nigdy więcej nie wróciły.

– Na organizowaniu swojego życia od nowa, wprowadzeniu do
niego czegoś, co wniesie więcej
optymizmu i spełnienia.
– Jak będą wyglądać relacje między
ludźmi?
– Bardzo się poprawią. Wyraźnie da się zauważyć, że będzie to
rok znacznie ocieplający emocje
ludzi. To czas podsumowań, bilansu lat poprzednich, który w konsekwencji nie będzie napawał
optymizmem. Dlatego też wiele
osób postanowi zadbać o naprawienie wzajemnych relacji. Hasło
„W jedności siła” zacznie z kolejnymi miesiącami nabierać wyraźniejszych barw. Wzajemna pomoc
i otwarcie się na dawanie, pozwoli spojrzeć na wiele spraw inaczej
niż dotychczas.
– A lokalna polityka?
– Jeśli dotąd wszyscy żyli bardziej dla siebie, dbając o swój
własny obszar życia, teraz powoli zaczną cenić działania w grupie.
Taka forma pozwoli osiągnąć więcej niż tylko oczekiwanie na efekty działania lokalnych władz, co do
których niestety zaufanie będzie

maleć w dosyć szybkim tempie.
Choćby dlatego, że w kluczowych momentach władze zawiodą. W związku z tym wiele osób
weźmie sprawy w swoje ręce. Konsekwencją tego będzie późniejsze
„wypłynięcie” nowych kandydatów do wyborów samorządowych.
Ci, dotychczas będący w cieniu,
okażą się o wiele skuteczniejsi
w działaniu niż sprawujący obecnie władzę.
– Jak będą wyglądać nasze finanse?
– Osoby, które postawią na wytwarzanie dóbr związanych z regionem mogą w ciągu dwóch lat
znacznie pomnożyć swoje majątki. Wyroby związane z Sądecczyzną mają szansę stać się ogólnopolskim, a nawet zagranicznym
przebojem, który uruchomi strumień pieniędzy płynący do regionu. Generalnie zacznie poprawiać się jakość życia, co prawda
nie od razu i trzeba będzie poczekać na efekty, ale wiele zapoczątkowanych działań rozłoży się na
wieloletnie owoce wynikające
z włożonej pracy.
Rozmawiała (LIB)
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Moda sylwestrowa

Wyjątkowa suknia na wyjątkowy wieczór
Sylwester i karnawał niejednej pani spędzają sen z powiek. Przecież to czas bali, imprez i studniówek, na których nie można pokazać się w byle czym i byle jak.
Tylko kto może sobie pozwolić na kupno sukni za kilkaset złotych tylko po to, żeby założyć ją na jeden wieczór? Zatem…
Przeszukaliśmy sądeckie ciucholandy w poszukiwaniu kreacji balowych i dodatków do nich. Nasze kryterium wyboru

sukni, sukienek, butów i torebek było zgodne z tegorocznymi trendami mody karnawałowej – ma być na bogato, z przepychem, a jeśli bez połysku, blasku, brokatów i cekinów, to
chociaż w fantazyjnym, niebanalnym kroju. Zadanie okazało się dziecinnie proste. W szmateksach pełno jest najróżniejszych kreacji i każda pani – niezależnie od gabarytów
i preferowanego stylu – bez większych problemów może znaleźć coś wystrzałowego dla siebie. Zwykle kreacje nie noszą

praktycznie żadnych śladów użytkowania, a przy odrobinie
szczęścia, można upolować nawet zupełnie nowe sukienki
i torebki w cenach używanych.
Plusy wyszperania karnawałowej kreacji w ciucholandzie?
Przede wszystkim bajecznie niska cena (kreacje od 20 do 50
zł i dodatki od 5 do 20 zł) za bardzo dobrą jakość i pewność,
że na balu nie staniemy oko w oko z kimś ubranym tak samo,
jak my. Zresztą sami zobaczmy.
(BRU)

Nasze propozycje
na karnawałowe kreacje
wyszukaliśmy w sądeckich
sklepach:
„Atmosfera",
ul. Nawojowska 3
Centrum Odzieży Używanej
„Janeczka", ul Żywiecka 16 A
Tania Odzież „Roban"
ul. Lwowska 9
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Stylistka radzi

Sylwester, czyli Kopciuszek idzie na bal
W tę jedną noc możesz być, kim tylko zechcesz, wprowadzić w życie swoje marzenia i fantazje.
Wszystkie chwyty dozwolone po to, żebyś poczuła się kimś wyjątkowym i świetnie się bawiła.
ANNA WRONA–KOWALSKA
Bądź odważna i z fantazją mieszaj style lub starannie przygotuj
swój wizerunek. Ty decydujesz, kim
chcesz być tego wieczoru: rockową
Kate Moss, elegancką Audrey Hepburn, czy tajemniczą femme fatale. Od Ciebie zależy, czy wtopisz
się w imprezowe tło, czy zabłyśniesz na parkiecie. Najważniejszą
zasadą jest pomysłowość i odwaga
w zestawieniach wzorów i doborze akcesoriów.

W tym sezonie na parkietach
gościć będzie:
Elegancja lat 50. Prosta mała
czarna, z głęboko wyciętym dekoltem na plecach, delikatna perłowa biżuteria… i nic więcej. Prostota i elegancja czasem wystarczy,
żeby przykuć uwagę gości.
Glamour lat 70. Lubisz kombinezony? Na fali powrotu tych lat
znajdziemy wersję gorsetowe, asymetryczne, z falbankami czy w ciekawe wzory. To absolutny „must
have” sezonu. Którykolwiek wybierzesz, dodaj do niego ciekawą,
dużą biżuterię w stylu glamour.
Niesforność rocka. Nadaj swojej
kreacji nieco pazura. Do pastelowej
eleganckiej sukienki dobierz czarną torebkę z ćwiekami. Jako alternatywę dla nudnego bolerka do koronkowej sukienki załóż skórzaną
kurteczkę lub prostą czarną marynarę (a’la pożyczoną z męskiej szafy) i podwiń w niej rękawy, do tego
ciemne botki. Takie miksowanie
elegancji z rockowym stylem odświeży Twoją stylizację i doda jej
nieco charakteru
Przepych baroku. Złoto–czarne kreacje, żakardowe wzory, do
tego biżuteryjne akcesoria. Przepych i bogactwo, to cechy charakterystyczne tego klimatu. Podwój
ilość bransoletek na ręce, kup kopertówkę wysadzaną kamieniami,

przypnij diamentową broszkę – na
bogato.
Sklepowe półki zaproszą nas
również do zimowego romansu
z pastelami. Kreacje w kolorach
pudrowego różu czy ecru świetnie sprawdzą się zarówno w towarzystwie koronek jak i falbanek.
Lakierowane pastelowe szpilki,
struktury kwiatowe… może taką
wersję lubisz? W ten klimat świetnie wpiszą się również aksamitne
kreacje. Może aksamit, który powraca do łask, nie kusi na pierwszy rzut oka jak koronka, ale jego
siła tkwi w fakturze. Miękko otula nasze ciało, seksownie i zmysłowo. Aż chce się dotknąć.
Dużo na głowie. Zdecydowanie
do łask wróciły nakrycia głowy. Kapelusze pożyczone z męskiej szafy, mini meloniki, opaski z kokardami, piórami czy kwiatami – byle
odważnie i z fantazją.
Moc koloru. Jaki kolor ma największą moc przyciągania wzroku, jeśli nie czerwień? W tym kolorze na pewno będziesz widoczna
i uwodzicielska. Czerwone kreacje
mogliśmy oglądać w jesienno–zimowych kolekcjach Versace czy
Valentino, teraz możemy je kupić również i w sieciówkach. Na
fali inspiracji barokiem znajdziemy czarno–złote kreacje. Na sklepowych półkach gościć też będą
romantyczne pastele. Jaki kolor Ty
wybierzesz? Romantyczny róż, tajemniczą czerń, zmysłową czerwień
a może elektryzujący odcień niebieskiego – kobalt? A jeśli postawisz na
prostotę w kroju i spokój w kolorze
kreacji, możesz podkreślić swoją
urodę odważnym makijażem.
Druga skóra. Legginsy dla jednych już są passe, dla innych codziennością, ale wcale nie muszą
być nudne. Do prostego topu załóż legginsy koronkowe, cekinowe lub w panterkę, które dopełnią
reszty stroju. Świat mody zachwycił się nimi w latach 80. na fali

aerobikowego szaleństwa, a dziś
świetnie sprawdzają się zarówno
w stroju codziennym jak i w wersji clubbingowej.
Najlepsza przyjaciółka kobiety
– torebka. Pomieści niejedną potrzebną i niepotrzebną rzecz. Poza
użytecznością, torebką jest uzupełnieniem stylizacji. Tu pozostawiam
Wam dowolność – kolorów, wzorów, zdobień i kształtów nie brakuje. Całe szczęście, czasy czarnych
torebek minęły raz na zawsze.
Mocnym rywalem torebek są
buty. Niejednokrotnie to one grają pierwsze skrzypce w stylizacji, często też zastępują biżuterię.
Są jak małe dzieła sztuki, piękne,
zachwycające. Pamiętajmy – moc
tkwi w szczegółach. Polecam więc
inwestować w oryginalne dodatki.
Moim zdaniem jedne szpilki z niebotycznie wysokim obcasem powinny znaleźć się w naszej szafie...
W końcu abyśmy mogły zrobić wrażenie wyglądając na wyższe i smuklejsze warto czasami, ba, trzeba
czasem pocierpieć. Dla pań, które
nie noszą wysokich obcasów mam
dobrą wiadomość: do łask wraca
obcas kaczuszka, nosek w delikatny
szpic, najlepiej z maleńką kokardką.
Skąd czerpać inspiracje do stylizacji? Polecam wejść na strony takich marek jak Topshop, River Island czy nieco bardziej eleganckiej
firmy Max Mara oraz Mango. Tam
znajdziecie propozycje gotowych
zestawów i na brak pomysłów nie
będziecie narzekały.
Komponując karnawałową garderobę, pamiętajmy więc o koronkach, cekinowym topie, smokingowej marynarce, modnej
kopertówce, wzorzystych legginsach. Lubimy czy nie, jedną z tych
rzeczy każda świadoma mody kobieta powinna mieć w swojej szafie.
Moje Panie przed nami karnawał,
więc życzę Wam wyjątkowej sylwestrowej nocy.
FOT./KOMPOZYCJE/ KRZYSZTOF WRONA
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Biznes

Rozpoznają nas w Europie
R O Z M OWA z WIESŁAWEM PIÓRO, dyrektorem ds. eksportu Firmy „Wiśniowski”.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
– W ubiegłym roku obchodziliście Państwo 20–lecie istnienia firmy, a kilka
dni temu świętowaliście kolejny jubileusz – od 10 lat jesteście obecni na zagranicznych rynkach. Jest Pan twórcą
działu eksportu, więc chyba powinien Pan odczuwać satysfakcję w takim momencie.
– Przede wszystkim mamy satysfakcję, że marka Wiśniowski coraz lepiej rozpoznawalna jest w Europie. Nasze produkty sprzedawane
są już w 80 procentach europejskich krajów.
– Co to oznacza dla firmy?
– W pierwszej kolejności to, że
ciągle możemy liczyć na wzrost
sprzedaży. Rynek krajowy i zagraniczny to dwie skrajnie różne możliwości. Dziś eksport stanowi dla
nas ok. 30 procent, reszta to rynek
krajowy. Idealnie byłoby te relacje
odwrócić. To jest zresztą długofalowy plan właściciela pana Andrzeja
Wiśniowskiego.
– Myśli Pan, że to realne?
– Z pewnością tak, ale po drodze
jest wiele czynników, od których
to zależy. Oczywiście mam tu na
myśli naszą pracę i zaangażowanie
w walkę o klienta, ale są też czynniki pośrednie. Na wielu rynkach,
na których próbowaliśmy zaistnieć, musieliśmy zaczynać od walki ze stereotypami funkcjonującymi względem nas.
– Czyżby Polska miała ciągle złą biznesową opinię?
– Może to się wydać śmieszne,
ale czasami mam wrażenie, iż to tylko nam się wydaje, że jesteśmy potężnym krajem europejskim, a nie
zdajemy sobie sprawy jakie zdanie o naszych przedsiębiorcach ma
ich odpowiednik w Niemczech, we
Francji, albo choćby w Czechach,
czy na Słowacji.
– A jaką ma opinię?
– Delikatnie mówiąc – nienajlepszą. Dam taki przykład. Dwa tygodnie temu gościliśmy delegację
z Niemiec reprezentującą wielką
grupę zakupową, zrzeszającą kilkaset firm. Grupa reprezentuje te firmy, negocjuje dla nich kanały zakupowe, żeby osiągać lepsze warunki.
Przez rok zabiegaliśmy o ich przyjazd tutaj, bo wiedzieliśmy, że rozmawiając u nich jesteśmy bez szans.
Pokazywanie im najlepszych folderów, wizytówek, prezentacji multimedialnych to nie jest to samo,
co ich przyjazd tutaj i zaprezentowanie im jakimi jesteśmy ludźmi,
jaki tworzymy zespół, w jaki sposób
rozumiemy pojęcie „współpraca”.
Dopiero po takim wstępie możemy

Dyr. Wiesław Pióro odbierał gratulacje z okazji 10–lecia stworzonego przez siebie działu eksportu
usiąść przy stole i próbować rozmawiać o interesach.
– Zrobili w Wielogłowach wielkie oczy?
– Zrobili bardzo wielkie oczy.
Cała piątka była pierwszy raz w Polsce i mocno miała utrwalony stereotyp Polaka z lat 80. – złodziej w supermarkecie, handlarz na bazarze,
nielegalny pracownik na budowie.
Co oni wiedzieli o naszej firmie? Że
to może jakaś ślusarnia, w której się
robi jakieś bramy i ogrodzenia. Po
tej wizycie zaczęli nas inaczej postrzegać i traktować. Tak więc nawet w dobie Internetu nic nie daje
takiego efektu, jak bezpośredni kontakt. Są oczywiście i skutki uboczne
takich wizyt. Kiedy nasi goście planują przyjazd, mówimy im: „Zarezerwujcie sobie cztery godziny
na dojazd z lotniska”. Potem kilka
razy słyszałem: „Przepraszam, ale
patrząc na mapę miałem cię za wariata, bo kazałeś mi na 100 km zarezerwować cztery godziny. Miałeś rację”. To czynnik od nas niezależny,
my ze swej strony robimy wszystko,
by przez kontakt osobisty wywrzeć
wrażenie na kliencie.
– Dopiero po dziesięciu latach działalności weszliście na rynki zagraniczne.
Jak zapada taka decyzja – szef wstaje

rano i mówi: od dzisiaj musimy sprzedawać nasze wyroby za granicę?
– Było raczej odwrotnie – szef
odwlekał ten moment mówiąc:
może jeszcze nie teraz, bo to musimy poprawić, coś tam udoskonalić,
może to nie jest jeszcze ten produkt,
z którym warto wyjść na zewnątrz.
– Mieliście świadomość, że produkt
jeszcze nie jest doskonały?
– Ale my mamy taką świadomość
do dzisiaj! To jest paliwo jądrowe dla
naszego rozwoju! Organizację pracy
i produkt trzeba nieustająco i w najdrobniejszym szczególe doskonalić.
Zakładamy, że jeżeli dzisiaj pracujemy lepiej niż wczoraj, to znaczy, że
ciągle pracujemy gorzej niż będziemy pracować jutro. To nas napędza.
– Pamięta Pan, gdzie sprzedaliście
pierwszą bramę?
– Oczywiście, pamiętam, sprzedaliśmy ją na Litwę. Pierwszych zagranicznych odbiorców poznaliśmy
w Mikołajkach na sympozjum zorganizowanym przez Polsko–Litewską
Izbę Gospodarczą. Pamiętam nasze
obawy przed wyjazdem do Wilna,
mocno w nas pokutował stereotyp,
że podróż na wschód na pewno nie
jest bezpieczna. Targi zaowocowały
umową i tak sprzedaliśmy pierwszą

FOT. ARCHIWUM FIRMY WIŚNIOWSKI

bramę, potem dziesiątą i setną. Tak
działamy na wszystkich rynkach
– małymi krokami, co często budzi zdziwienie naszych kontrahentów. Nigdy nie siadamy do rozmowy
z pytaniem – iloma bramami jesteś
zainteresowany: TIR miesięcznie,
czy może dziennie. Wiem, że muszę
sprzedać pierwszą bramę, a jak mój
partner się przekona, to kupi drugą
i dziesiątą. Zresztą według takiej filozofii pan Andrzej Wiśniowski zaczynał ponad dwadzieścia lat temu
– marzył, aby sprzedać jedną bramę dziennie.
– Jeżdżąc po Europie rozgląda się Pan
czujnie, sprawdzając czy widać bramy
z waszym znakiem firmowym?
– To nawet jest pewien problem, nazwałbym go zwichrowaniem zawodowym. Gdziekolwiek
jestem zawsze obserwuję jakie bramy i ogrodzenia są montowane.
Obserwujemy to przez pryzmat potencjału danego kraju i regionu oraz
jego siły nabywczej. Szybko wyciągamy wnioski – czy to jest nasz
klient, jakie preferuje wzornictwo,
na jaką jakość stawia itd.
– A co jest bardziej perspektywicznym
rynkiem zbytu dla firmy Wiśniowski
– Niemcy z ogromną siłą nabywczą, ale

i silną konkurencją, czy raczej Rumunia, gdzie ciągle pewnie potrzeba tysięcy bram garażowych.
– To tak jakbyśmy zapytali, co
jest nam bardziej potrzebne – ręka
czy noga? To samo dotyczy tych
krajów – każdy jest dla nas ważny,
bowiem w ofercie mamy wiele grup
produktowych, a każdy może być
zaadresowany na inne rynki. W naszej strategii eksportowej jest miejsce dla różnego rodzaju klientów,
a wszyscy są dla nas ważni.
– Najdalej zainstalowana wasza brama
to Szpicbergen.
– Tak, ale też daleka Syberia,
Floryda, Surinam, choć to nie jest
akurat nasz stały kierunek. Sporo naszych ogromnych bram przemysłowych znaleźć można w azjatyckiej części Rosji w wielkich
fabrykach.
– Czego można życzyć firmie w rozpoczętym właśnie drugim dziesięcioleciu
działalności eksportowej?
– Żeby wszyscy pracownicy firmy mieli stuprocentową świadomość, że jutro moje, mojej rodziny
i całego naszego otoczenia zależy od tego, co robię na co dzień, od
rzetelnie wykonanej każdej drobnej pracy.
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AGENCJA MEDIATOR, ZAPRASZA DO BIURA, NOWY SĄCZ, KONARSKIEGO 9,
TEL. 18 442 23 81, mediator@kns.pl
NAWOJOWA – PARTEROWA REZYDENCJA W STYLU
AMERYKAŃSKIM W PIĘKNEJ, GÓRSKIEJ LOKALIZACJI

DĄBROWA K/N.SĄCZA – DOM DO ZAMIESZKANIA

 Powierzchnia

domu 114 m2,
działka 10 ar,
zagospodarowana,
z możliwością
powiększenia,
widokowa
 Dom 4 letni,
częściowo podpiwniczony, parter
+ poddasze.
 Salon 35 m2, kuchnia z jadalnią, 3 sypialnie, 2 łazienki.
 C.o. węglowe, możliwość podłączenia gazu, własna
oczyszczalnia.
 Proponowana cena – 455.000 zł
 Nr oferty w biurze – 1856

domu 320 m2,
działka 65 arów,
całkowicie urządzona, obsadzona,
ogrodzona, ze
wspaniałymi widokami.
 Dojazd asfaltowy,
całoroczny.
 Dom parterowy, bardzo nowoczesny i wygodny. Budowany z najlepszych materiałów, z pełną infrastrukturą. Wielki salon z aneksem kuchennym i jadalnym.
3 sypialnie, 2 łazienki, ogromny garaż z możliwością
przerobienia na pomieszczenia mieszkalne.
 Sprzedaż z kompletnym umeblowaniem i wyposażeniem.
 Proponowana cena sprzedaży: 1.700.000 zł (do
negocjacji)
 Nr oferty w biurze – 1870
PISARZOWA K/LIMANOWEJ, PIĘKNY DOM Z PŁAZÓW
 Powierzchnia
domu 314 m2,
działka 49 arów,
ogrodzona, obsadzona, z widokami
na Beskid Sądecki
i Tatry
 Dojazd drogą
lokalną asfaltową,
utrzymywaną
całorocznie.
 Dom piętrowy ze strychem i pełnym podpiwniczeniem. Osobny garaż. Na kamiennej podmurówce,
w całości zbudowany w drewnie, za pomocą płazów
drewnianych (jodła i świerk), kryty drewnianym
gontem.
 Salon, kuchnia z jadalnią, 2 sypialni, 2 łazienki,
ogromny taras widokowy.
 Proponowana cena – 1.500.000 zł (do negocjacji)
 Nr oferty w biurze – 1849

 Powierzchnia

NOWY SĄCZ – DOM MIESZKALNY Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRZEZNACZENIA NA DWURODZINNY LUB NA NIEUCIĄŻLIWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 Powierzchnia

domu: 400 m2,
działka 8,95 ara.
Działka prostokątna, ogrodzona.
 Lokalizacja bardzo blisko centrum
– ul.Kochanowskiego.
 Dom podpiwniczony, 2 kondygnacyjny, z 2 wejściami. & pokoi, kuchnia, 3 łazienki, 3
garaże, pomieszczenia gospodarcze.
 Pełna infrastruktura techniczna, stan domu – do
remontu.
 Proponowana cena: 650.000 zł
 Nr oferty w biurze – 1613
NOWY SĄCZ–HELENA, NOWY DOM DO ZAMIESZKANIA
 Powierzchnia

domu 223 m2, działka – 16,5 ara,
ogrodzona, urządzona.

 Dom 4 letni, do

do 13 m wysokości.
 Teren kształtny, płaski, z urządzonym wjazdem
 Prąd i gaz w granicy działki; wodociąg planowany,
czesciowo wykonany
 Proponowana cena sprzedaży – 23.000 zł/ar
 Nr oferty w biurze – Z 876

wejścia, nowoczesny. Kryty dachówką
Bras, ocieplony.
Niepodpiwniczony,
parter z poddaszem.
Salon, 4 sypialnie,
kuchnia z jadalnią, 2
łazienki, garaż.
 C.O. gazowe,
ogrzewanie podłogowe i kominek. Studnia głębinowa.
 Proponowana cena sprzedaży –880.000 zł
 Oferta w biurze nr – 187

GORZKÓW – LOKAL USŁUGOWY, BIUROWY– WYNAJEM
 Powierzchnia

NOWY SĄCZ – MIESZKANIE W DOMU
DWURODZINNYM Z OGRODEM
 Powierzchnia

lokalu 176 m2; w tym
107 m2 parteru +
piwnice z garażem.
4 pokoje, 2 kuchnie,
2 łazienki, zlokalizowane na parterze,
z używalnością
ogrodu.
 Lokalizacja
– Nowy Sącz, Biały Klasztor
 Lokal prawnie wydzielony,z własną KW. Do remontu
 Proponowana cena – 310.000 zł
 oferta w biurze nr – 1780
PASZYN – DZIAŁKA KOMERCYJNA PRZY GŁÓWNEJ DRODZE
 Powierzchnia

– 20–40 arów
(do wydzielenia
pod konkretnego
nabywcę)
 Przeznaczenie
– usługi komercyjne, w tym handel,
gastronomia, hotel,
obiekt lub obiekty

– 53
m2 , niezależny
lokal biurowy, składający się z dwóch
pomieszczeń
 Lokalizacja
– Nowy Sącz, Gorzków, parter
 Proponowana
cena wynajmu
– 1590 zł/ miesiąc +
media wg. zużycia
 Stan prawny – właściciel hipoteczny,
 Przeznaczenie – na działalność usługową, biurową,
siedzibę firmy
 Uzbrojenie – pełne miejskie media, niezależne centralne ogrzewanie gazowe, przyłącze TV i Internetu,
instalacja alarmowa, domofon
 Konfiguracja – 2 wejścia, główne od parkingu
wprost do głównej Sali o pow. 38 m2, która posiada także drugie wejście przez klatkę schodową. Drugie, przejściowe pomieszczenie biurowe
o pow.10,73 m2, z niego przejście do łazienki
i toalety z piecem co (pow.4,33 m2). Wysokość
pomieszczeń 3 metry
 Uwagi – bardzo korzystnie zlokalizowany lokal,
z wygodnym dojazdem z każdej części miasta
i bardzo dobrą ekspozycją. Możliwość umowy
wieloletniej. Budynek nowy, funkcjonalny. Lokal
w bardzo dobrym standardzie – stolarka okienna
i drzwiowa mahoniowa (Georg), na podłogach
gres szlifowany, nowoczesne oświetlenie, w części
sanitarnej płytki, nowoczesny piec 2 funkcyjny
Immergas. Własny parking na 4 samochody . Możliwość dodatkowego wynajęcia lokalu na piętrze
o pow. 50 m2.
 nr oferty w biurze – 1863

W S Z Y S T K I E O F E R T Y N A W W W. A G E N C J A M E D I A T O R . P L

Projektujemy i drukujemy:
;BQSPT[FOJBǴMVCOF BMCVNZGPUPHSBöD[OF 
LBMFOEBS[FQFSTPOBMJ[PXBOF XJ[ZUØXLJ 
LBUBMPHJ GPMEFSZ QBQJFSZöSNPXF

Profesjonalnie przygotowujemy
i drukujemy w ekspresowych terminach
DFOOJLJ XJ[ZUØXLJ VMPULJ HB[FULJ GPMEFSZ LBUBMPHJ 
UFD[LJ QBQJFSZöSNPXF JOTUSVLDKFPCTVHJ 
LBSUZHXBSBODZKOF

Oferujemy Państwu:
tLSØULJFUFSNJOZ
tXZTPLǌKBLPǴǎ
tNPȈMJXPǴǎXZLPOBOJBOJTLJDIOBLBEØX PET[U

WYDAWNICTWO
DRUKARNIA CYFROWA
STUDIO GRAFICZNE
KSIĘGARNIA INTERNETOWA

www.novasandec.pl

biuro@novasandec.pl
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel. 18 441 02 88, tel./fax 18 547 45 45
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
27 GRUDNIA
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : godz. 16,
Pijalnia Główna, sala koncertowa,
świąteczny koncert Quartet Cielo Abierto.

28 GRUDNIA
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : godz. 19,
Pijalnia Główna, sala koncertowa,
koncert Andrzeja Cierniewskiego;
godz. 19, MCK SOKÓŁ, event nowosądecki promujący projekt Małopolska Karapty OFFer.

29 GRUDNIA
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : godz. 19,
Pijalnia Główna, sala koncertowa, występ kabaretu „Młodych
Panów”.

WARTO WIEDZIEĆ…
r M A ŁO P O L S K A K A R PAT Y
O F F E R – głównym celem projektu jest przedstawienie różnorodnych zjawisk kulturowych i wyjątkowej aktywności
twórczej mieszkańców Karpat,
ich swoistej duchowej wspólnoty oraz szacunku dla tradycji, na
kanwie której wyrasta rozmaitość współczesnych zjawisk artystycznych. Festiwal Karpaty Offer skupia się na fenomenie
kultury karpackiej, u podstaw
której leży różnorodność, przemieszanie, nawarstwienie i mobilność. Film, muzyka, taniec,
teatr i plastyka są w ramach Festiwalu powiązane z cyklami akcji artystycznych, kreatywną
dokumentacją, podróżami studialnymi i elektronicznymi przetworzeniami tych wydarzeń. To
właśnie te – powstające w czasie Festiwalu nowe formy – mają
budować jego multimedialną
wersję oddawaną później do dyspozycji zainteresowanych. Budowanie podstaw multimedialnej
wersji Festiwalu oparte o świadome zderzenie cyfrowych form
przekazu z tzw. peryferyjnymi
obszarami kultury, stwarzają interesujące możliwości reinterpretacji takich pojęć jak „kultura tradycyjna” i „tożsamość
kulturowa”. Faza studialna jest
swoistym mapowaniem kultury
Karpat, a multimedialna dokumentacja Festiwalu ma dać możliwość sięgania także w głąb tej
kultury i w jej przyszłość.

REPERTUAR KIN:

ROZDAJEMY BILETY:
r JAKIM FILMEM ZADEBIUTOWA Ł L E E DA N I E L S ? Specjalnie dla naszych Czytelników
mamy podwójne zaproszenie do

Kadr z filmi Hej, Skarbie
kina na film „Hej, Skarbie”. Aby
zdobyć bilet, należy pojawić się
w naszej redakcji w czwartek 23
grudnia i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

odejdą wody (USA, komedia),
godz. 20, Maczeta (USA, akcja,
kryminalny, thriller).

23 GRUDNIA

N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
14, 16.15, 18.30, 20.45, Opowieści z Narnii: Podróż „Wędrowca
do Świtu” – 3D (USA, baśń, dubbing), godz. 16.30, Due Date. Zanim odejdą wody (USA, komedia),
godz. 17, Moon (sala studyjna,
W. Brytania, thriller, s–f.), godz.
18.15, Hej skarbie (USA, dramat),
godz. 19, Piąty wymiar (sala studyjna, Australia, thriller), godz.
20.15, Maczeta (USA, akcja, kryminał); X KROKUS: godz. 16.15,
18.30, 20.45, Poznaj naszą rodzinkę (USA, komedia).

r L I M A N OWA : KLAPS: godz.
20, 18 (19.12), Śniadanie do łóżka
(Polska, komedia romantyczna);
godz. 18.30, dodatkowo 17 (18, 20,
22.12), 16 (19.12), Mysi agenci (Argentyna, Hiszpania, animacja,
przygodowy).

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA: godz. 11, 16, Ocean przygód (W. Brytania, dubbing, dokumentalny), godz. 14, 18, Zaplątani
3D (USA, animacja, komedia,
dubbing), godz. 20, Śluby panieńskie (Polska, komedia).

r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
15.30, Śniadanie do łóżka (Polska, komedia), godz. 17.15, Wyjście przez sklep z pamiątkami
(USA, W. Brytania, paradokument), godz. 19, Hej Skarbie
(USA, dramat), godz. 21, Ostatni egzorcyzm (USA, horror),
godz. 16.45, Sekret jej oczu (Argentyna, dramat, thriller), godz.
19.30, Nić (Belgia, Francja, dramat, romans); X KROKUS: godz.
16.15, Mysi agenci (Argentyna,
Hiszpania, animacja, przygodowy), godz. 18, Due Date. Zanim

26 – 29 GRUDNIA

WARTO OBEJRZEĆ:
r H E J , S K A R B I E : Clareece Preciousâp; Jones to szesnastoletnia
otyła, czarna dziewczyna, która mieszka w Harlemie pod koniec lat osiemdziesiątych. Nie
dość, że jest po raz drugi w ciąży, w dodatku z własnym ojcem, który regularnie ją gwałci,
to jeszcze matka bije ją i poniża. W domu nikt nie pracuje, a rodzina utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki pomocy
socjalnej. Precious nie potrafi płynnie czytać i pisać, a poza

tym zostaje wyrzucona ze swojego liceum. Dziewczyna nienawidzi samej siebie, a odskocznią
od nieznośnej codzienności jest
dla niej świat własnej wyobraźni. Zupełnie załamana i pozbawiona jakiejkolwiek nadziei Precious, pewnego dnia postanawia
walczyć o lepsze jutro dla siebie
i dwójki swoich dzieci. I nic jej
w tej walce nie powstrzyma.

WYSTAWY:
r N OW Y S ĄC Z : X Mała Galeria, wystawa prac Ewy Harsdorf; Akademicka Galeria Sztuki
WSB–NLU, wystawa poplenerowa pn. „Na Granicy – Where borders meet”; X Galeria SOKÓŁ, wystawa pn. „100 lat kina
w SOKOLE”; X Galeria SOKÓŁ,
wystawa ARTE–Fakty; pon.–pt.,
godz. 8–15, zabytkowe piwnice Sądeckiej Biblioteki Publicznej, wystawa fotografii „Miasto,
Miasta, Miasteczka”; X Galeria BWA SOKÓŁ, wystawa Władysław Hasior–powrót; śr.–nd.,
X Galeria Dawna Synagoga, Sądecczyzna na styku kultur i religii – wystawa stanowiąca podsumowanie projektu Jarmark
Kultur, poświęconego różnorodności kulturowej dawnej i dzisiejszej Sądecczyzny; Wystawa Sztuki Cerkiewnej ilustrująca
dorobek kultury łemkowskiej,

m.in. nieprezentowane dotąd zabytki; wt.–nd., X Galeria Marii
Ritter, Szopki bożonarodzeniowe
– pokonkursowa wystawa szopek
bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci z terenu Sądecczyzny; wt.–nd., X Dom Gotycki, Malarstwo Agaty Rościechy
– wystawa prac laureatki Biennale Pasteli 2008; pn.–pt., Sądecki Park Etnograficzny, X Miasteczko Galicyjskie, Jak powstaje
skansen–wystawa prezentująca
historię Sądeckiego Parku Etnograficznego, Skansenowskie Impresje–Dawna wieś i miasto;

r L I M A N OWA : godz. 9–14
(pon.–pt.), 10–13 (sob.–nd.) Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, wystawa „40 twórców na
40–lecie Muzeum”; Miejska Galeria Sztuki, „Od początku”–wystawa prac rysunku i malarstwa Marty Sobczak–Piętoń;

r G O R L I C E : Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, wystawa malarstwa Franciszka Maśluszczaka i Bartosza Ślusarskiego;
Dom Polsko – Słowacki, wystawa pn. Pocztówka Orawy ze zbioru Leszka Wojtasiewicza;
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : wt.–nd.,
Muzeum Nikifora, Za ścianą świata–wystawa malarstwa Władysławy Iwańskiej;
KINGA STUDZIŃSKA
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Sport

Rok 2010 był udany dla spo
JACEK BUGAJSKI

nokaut w 12 rundzie z Francuzem
Parfaitem Amougou i zachował
pas zawodowego mistrza świata
w kategorii junior ciężkiej federacji WBF.

Justyna Kowalczyk z Kasiny Wielkiej była na ustach całej Polski.
Nie brakowało znaczących osiągnięć piłkarskich. Siatkarki z Muszyny zostały zdetronizowane i musiały zadowolić się srebrem. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze wydarzenia sportowe regionu w mijającym roku.

X W Rytrze zakończył się piąty maraton wyszehradzki (42
km 195 m, ze słowackich Rużbachów). Zwyciężył Ukrainiec
Wiktor Rogowoj. Siódmą pozycję zajął mieszkaniec Rytra, Tomasz Brzeski.
X Marcin Grzeszczuk z nowosądeckiego Klubu Karate Kyokushin
zdobył brązowy medal seniorów
Mistrzostw Polski w karate (pełnym kontakcie), które odbyły się
w Warszawie.

STYCZEŃ:
X W 19. edycji Biegu Sylwestrowego odbywającego się w Gorlicach
udział wzięło 190 zawodników
i zawodniczek. Pojawili się m.in.
sportowcy zagraniczni – z Ukrainy i Słowacji. Na dystansie 5
km w kategorii kobiet zwyciężyła Agnieszka Dulak (Budowlani
Nowy Sącz), a w kategorii mężczyzn Tomasz Ogorzały (Budowlani Nowy Sącz).
X W Nowym Sączu rozegrano pożegnalny mecz znanego siatkarza, wielokrotnego reprezentanta Polski Marcina Prusa.
W Sali MOSiR–u drużyna przyjaciół Marcina Prusa przegrała z Reprezentacją Nowego Sącza 2–3.
X Mistrzynie Polski w siatkówce kobiet Bank BPS Muszynianka Fakro
Muszyna awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń.

LUTY:
X Cała Polska bacznie obserwowała
starty dziewczyny z Kasiny Wielkiej – Justyny Kowalczyk, która
startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. W biegach narciarskich wywalczyła
trzy medale. Justyna Kowalczyk
zdobyła złoto na dystansie 30 km
po fantastycznej walce, minimalnie wyprzedzając swoją najgroźniejszą rywalkę, Norweżkę Marit Bjoergen. Był to historyczny
bieg. Justyna to dopiero drugi
sportowiec z Polski, który może
pochwalić się złotym medalem
zimowych Igrzysk Olimpijskich
(wcześniej dokonał tego Wojciech Fortuna w skokach narciarskich w 1972 r.). Poza tym
jako pierwszy sportowiec z naszego kraju wywalczyła aż trzy
medale na jednych zimowych
Igrzyskach (złoto, srebro i brąz).
W swojej kolekcji Kowalczyk ma
już cztery medale olimpijskie
(brązowy medal w Turynie przed
czterema laty). Takim wyczynem
na zimowych Igrzyskach może

Justyna kowalczyk w kasinie po Igrzyskach
pochwalić się tylko Adam Małysz
(trzy srebra i jeden brąz). Warto
podkreślić, że w całej historii na
tych imprezach Polska zdobyła
łącznie 13 medali.
X W wieku 88 lat zmarł Tadeusz Konieczny jeden z najwybitniejszych
sportowców w dziejach Sandecji. W latach 1945–1962 występował w barwach sądeckiego klubu
jako hokeista. Natomiast w latach
1938–1959 jako piłkarz rozegrał
671 oficjalnych spotkań (rekord
w historii klubu), w których zdobył 99 bramek.
X Siatkarki Banku BPS Muszynianka
Fakro Muszyna zakończyły swój
udział w Lidze Mistrzyń w I rundzie play off porażką w dwumeczu z włoskim Volley Bergamo
(wyjazdowa porażka 0–3 i zwycięstwo u siebie 3–2).

X Zespół STS Sandecja Nowy Sącz
awansował do II ligi siatkówki kobiet.

KWIECIEŃ:
X W wypadku samochodowym
zginął Jakub Dynowski (Golden Team Nowy Sącz). Zaledwie
18–letni bokser należał do najzdolniejszych zawodników. Był
m.in. wicemistrzem Małopolski
juniorów.
X Znakomicie w I lidze piłkarskiej
spisuje się Sandecja, która ma
realne szanse na awans do Ekstraklasy. Sądeczanie są rewelacją rozgrywek. O awans w II lidze
walczy Kolejarz Stróże.

MAJ:
MARZEC:
X Hokeiści KTH Krynica po trzech
zwycięstwach w fazie play off
nad TKH Nesta Toruń uzyskali
awans do Ekstraklasy. Decydujący o awansie mecz w Krynicy
obejrzało 2,5 tys. widzów.
X Justyna Kowalczyk drugi raz
z rzędu wywalczyła Puchar Świata w biegach narciarskich. Wcześniej zdobyła trzy medale olimpijskie i był to najlepszy sezon
zawodniczki z Kasiny Wielkiej,
która w ubiegłym sezonie m.in.
dwukrotnie zdobyła mistrzostwo
świata.
X Piłkarki ręczne Olimpii Nowy
Sącz awansowały do I ligi.

X Siatkarki Banku BPS Muszynianka Fakro Muszyna nie zdobyły
Mistrzostwa Polski. Byłby to ich
trzeci tytuł z rzędu. Tym razem
w finale play – off podopieczne
Bogdana Serwińskiego musiały
uznać wyższość BKS Aluprofem
Bielsko – Biała.
X Zygmunt Łyżnicki z Mszany Dolnej zdobył tytuł Mistrza Polski
weteranów w biegu na 10 km. Zawody odbyły się w Chojnicach.
X W Limanowej odbył się VII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy Kierat 2010 po Beskidzie Wyspowym i Gorcach.
Zawodnicy mieli do pokonania
100 kilometrów w nieprzekraczalnym czasie 30 godzin. Suma

podejść wyniosła 3500 metrów.
W maratonie udział wzięło 503
zawodników.

CZERWIEC:
X Przeżyliśmy najlepsze chwile
w historii piłki nożnej w naszym
regionie. Sandecja w roli beniaminka w I lidze zajęła znakomite 3 miejsce. Do Ekstraklasy zabrakło niewiele. Drugie miejsce
było już premiowane awansem.
Górnik Zabrze z Sandecją wygrał zaledwie dwoma punktami (pierwszy był Widzew Łódź).
Przegrana z tak wielkimi firmami polskiego futbolu ujmy nie
przynosi. Sądeczanie byli rewelacją sezonu I ligi. Wielki sukces
odniósł również Kolejarz Stróże.
Drużyna piłkarska z niewielkiej
wioski zajęła 2. miejsce w II lidze
grupy wschodniej i wywalczyła
awans. Tego jeszcze w historii
sądeckiego futbolu nie było. Na
zapleczu Ekstraklasy od nowego sezonu miały wystąpić dwie
drużyny z naszego regionu. Kolejarz swój sukces przypieczętował dopiero w meczu ostatniej
kolejki. Po dramatycznym spotkaniu przed własną publicznością Kolejarz zremisował 2–2 ze
Startem Otwock. Trener Kolejarza Jarosław Araszkiewicz krótko cieszył się z sukcesu. Za porozumieniem stron rozwiązano
z nim umowę. Nowym szkoleniowcem Kolejarza został Jerzy
Kowalik.
X W Krynicy odbyła się Wielka Gala
Boksu Zawodowego. W walce
wieczoru pochodzący z Krynicy Paweł Kołodziej wygrał przez

X Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach
(w składzie: Adrian Kaim i Łukasz Matusiak) wywalczyła
w Rawie Mazowieckiej (woj.
Łódzkie) Mistrzostwo Polski
w tenisie stołowym szkół podstawowych. Zwycięstwo słopniczan było historycznym sukcesem. W ostatniej dekadzie nie
udało się tego osiągnąć żadnej
drużynie z terenu województwa małopolskiego.

LIPIEC:
X Sukcesy odnosili sądeccy tenisiści ziemni. Marcin Gawron podczas mistrzostw Polski
w Szczecinku zdobył złoty medal w grze singlowej i wicemistrzostwo w deblu. W grze pojedynczej po zaciętym półfinale,
stoczył dwugodzinny pojedynek o złoto, pokonując Grzegorza Panfila. To jego trzeci tytuł
tenisowego Mistrza Polski w singlu. Srebro w deblu zdobył w parze z Dawidem Celtem.
Natomiast sądecka tenisistka
Klaudia Gawlik, wywalczyła w Sopocie Mistorzostwo Polski juniorów. Młoda zawodniczka od kilku
sezonów zalicza się do ścisłej czołówki krajowej tenisistek w swojej
kategorii wiekowej.
X W kryzysie organizacyjnym pogrążony jest klub piłkarski Glinik Gorlice. Boryka się ze sporymi
problemami finansowymi. Dzięki pomocy Urzędu Miasta drużyna ostatecznie została zgłoszona
do rozgrywek IV ligi.
X Trenerem Limanovii został Marian Tajduś. Kilka tygodni wcześniej rozstał się z Sandecją, gdzie
był asystentem Dariusza Wójtowicza. W Limanowej postawiono przed nim cel awansu do
III ligi.
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rtowców z naszego regionu
w biegach po schodach. W imponującym czasie pokonał 30 pięter katowickiego biurowca Altus,
czyli około 800 schodów. Ziemianin wygrał, uzyskując czas 2 minuty i 43 sekundy, poprawiając
tym swój wynik z ubiegłego roku
o dwie sekundy.

GRUDZIEŃ:
X Czwarte miejsce w I lidze po rundzie jesiennej nie wystarczyło,
aby Dariusz Wójtowicz zachował
pracę jako trener Sandecji. Oficjalnie obie strony zgodnie rozwiązały umowę. Powodem miały
być różnice zdań między trenerem a Zarządem klubu w sprawie koncepcji pracy z drużyną.
Miejsce Dariusza Wójtowicza zajął Mariusz Kuras, który znany
jest przede wszystkim jako były
piłkarz i szkoleniowiec Pogoni Szczecin. Zobowiązał się, że
w ciągu półtora roku wywalczy
z Sandecją Ekstraklasę.

SIERPIEŃ:

jako Team Słowacja. Gospodarze
zwyciężyli niespodziewanie 10–2.

X 1 sierpnia – historyczny mecz
w Stróżach. Kolejarz zadebiutował w I lidze. Podopieczni Jerzego
Kowalika przed własną publicznością zremisowali 1–1 z kandydatem do awansu Podbeskidziem
Bielsko – Biała. Po bramce Roberta
Drąga w 66 min gospodarze prowadzili, ale chwilę później goście
wyrównali. Mecz obejrzało blisko
półtora tysiąca widzów! Sandecja
rozpoczęła sezon od porażki 0–3
z Gorzowem Wielkopolskim.

X W austriackiej miejscowości Bleibnurg, Tomasz Brzyski z Rytra wywalczył dwa medale (złoty i srebrny) Mistrzostw Świata
w Nordick Walking (wspinanie
po górach, przy użyciu narciarskich kijków).

X Zaskakujący zwrot sytuacji w III
lidze piłkarskiej. Licencji nie
otrzymał Hutnik Kraków, który
został przesunięty o jedną klasę rozgrywkową niżej. W jego
miejsce do IV ligi dołączono Poprad Muszyna (trzeci zespół IV ligi
w sezonie 2009 – 2010).

X Pół tysiąca zawodników wzięło
udział w jednym z najtrudniejszych biegów w Polsce, Koral Maratonie w Krynicy. Przez większą
część trasy maratończycy biegli
pod górę. Zwyciężył Etiopczyk
reprezentujący Węgry z czasem 2
godz. 33 min i 29 sekund.

WRZESIEŃ:
X Piłkarki ręczne Beskidu Nowy
Sącz uniknęły degradacji z I ligi
szczypiornistek. Ta radosna wieść
dotarła tuż przed rozpoczęciem
kolejnego sezonu. Utrzymanie
w lidze Beskid zawdzięcza wycofaniu się z rozgrywek drużyny
SPR II Lublin.
X W Krynicy rozegrany został prestiżowy mecz przyjaźni w hokeju na lodzie. KS KTH występujący
pod szyldem Team Polska zmierzył się HT Preszow, grającym

X W piłkarskim turnieju im. Marka Wielgusa sądecka drużyna jedenastolatków zdobyła Mistrzostwo Polski w swojej kategorii
wiekowej.

PAŹDZIERNIK:
X Jerzy Kowalik za porozumieniem
stron rozwiązał umowę z pierwszoligowym Kolejarzem Stróże. Przyczyną były słabe wyniki
piłkarskiego beniaminka (prowadził zespół w 11 kolejkach).
Nowym szkoleniowcem został
Marek Motyka. W latach 80. był
jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy Wisły Kraków.
Jako trener prowadził m.in. Polonię Warszawę, Górnika Zabrze, Polonię Bytom czy Koronę Kielce.

X Kamil Kliczka (UKS Arkus Krynica) zajął trzecie miejsce na rozgrywanych w Warszawie Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski w Taekwondo.
X Była mistrzyni Europy i dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Świata Beata Leśnik
– Małek otrzymała powołanie do
olimpijskiej reprezentacji Polski w boksie. Do kadry wraca
po dwuletniej przerwie. Kilkanaście dni wcześniej Beata Leśnik – Małek wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy
w kickboxingu, które odbyły się
w Azerbejdżanie.

Limanowskiego. W 2002 r. bez
powodzenia kandydował na urząd
burmistrza Limanowej.
X Po raz drugi Damian Ziemianin (zawodowy kolarz z Dobrej)
wywalczył tytuł Mistrza Polski

LISTOPAD:
X 21
listopada
w
wieku 41 lat zmarł Jan Kubatek.
Był znany przede wszystkim
z prowadzenia klubu Taekwondo w Limanowej. Jako trener i zawodnik tej dyscypliny sportowej osiągał sukcesy na arenach
krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył m.in. w Mistrzostwach Europy w Taekwondo–WTF w 1993, 1996 i 2001 r.
W plebiscycie na najlepszego trenera Małopolski w 1998 r. zdobył
4 miejsce. W latach 80. był zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej w Limanovii. Osiągał wysokie miejsca w rzucie oszczepem
na zawodach ogólnokrajowych.
Kilka lat temu był również dyrektorem Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego Powiatu

Damian Ziemianin

X Justyna Kowalczyk udanie rozpoczęła nowy sezon w narciarstwie
biegowym. Nadal należy do czołówki światowej. Początek sezonu
to dominacja w Pucharze Świata
Norweżki Marit Bjoergen.
FOT. KUBA TOPORKIEWICZ
I WWW.MKSMUSZYNIANKA.COM
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