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Niech Święta
Zmartwychwstania
Pańskiego będą dla
Państwa czasem
radości i nadziei.
Niech pokój zagości
w Waszych sercach.
Dobrych Świąt!

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 15 (28), 21 kwietnia 2011

Życzy Dobry
Tygodnik Sądecki

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 6

Mogę nie mieć włosów,
ale chcę być zdrowa
S P R AW Y I L U D Z I E .
Patrycja Leśniak, ośmiolatka z Trzetrzewiny cierpi
na białaczkę. Choroba
zaatakowała jej szpik
kostny oraz krew. Dziewczynka jest już po szesnastu chemioterapiach.
Leczenie ma trwać dwa
lata. Koniec terapii będzie
dla całej rodziny jak zmartwychwstanie. Z jej twarzy
nie znika jednak uśmiech.
Uśmiecha się nie tylko
doglądając swoich ulubionych koni–maskotek, ale
też kiedy opowiada, o tym
co ją spotkało.
J STR.
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Po kupon tylko
do Mszany

Kiedy praca
jest pasją

Mieszkaniec Mszany Dolnej trafił 12 kwietnia główną wygraną
w Mini Lotto. Inwestując w 10 zakładów 12,50 zł, zgarnął 260 tys. zł.
To nie pierwsza wysoka wygrana
w Mszanie Dolnej i okolicach. Kolektura przy ul. Krakowskiej jest
wyraźnie fartowna, choć nie zawsze wygrane pieniądze przynosiły szczęście.
J STR. 5

– To jest faktycznie bardzo ważny moment dla nas! Nie chcę,
żeby brzmiało to patetycznie, ale
my naprawdę robimy w tej chwili wielki krok, a może nawet skok,
w przyszłość. Rozmowa z Kazimierzem Pazganem, prezesem Zarządu Firmy Konspol.
J STR. 11

Dzisiaj ludzie
siebie szanują
– Nowy Sącz już w tym momencie osiągnął punkt nasycenia wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. Myślę, że będzie
ciężko stworzyć ciekawą ofertę.
Bo samo wybudowanie galerii to
nie problem. Problem jest natomiast z przedsiębiorcami. Rozmowa z Danielem Urbanikiem, dyrektorem Centrum Handlowego
„Gołąbkowice” w Nowym Sączu
J STR. 7

Kolega papieża
z jednej klasy
Eugeniusz Mróz jest jednym
z trzech żyjących kolegów z ławy
szkolnej Jana Pawła II. Jedynym,
który może jeszcze opowiedzieć
o tamtych latach. Pochodzi z Limanowej i był uczniem Gimnazjum Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.
J STR. 8

Czy ta wojna była
tylko nasza…
O tym, że jest Sybiraczką, po powrocie do Polski nie mówiła. Nie
mogła. Nawet jej uczniowie nie
wiedzieli o jej tragicznym dzieciństwie. Kiedy po latach na spotkaniu klasowym wyznała im prawdę, jeden z nich ukląkł przed
nią, mówiąc: „Pani za nas tyle
wycierpiała”.
J STR. 14

Świerszcz
trenerem
Najlepszy sądecki piłkarz Piotr
Świerczewski po zakończeniu
sportowej kariery rozpoczyna
pracę trenerską. Nowego wyzwania podejmuje się w Pruszkowie.
Ze swoją drużyną chce awansować
do I ligi i już w przyszłym sezonie
zmierzyć się z Sandecją.
J STR. 19
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Z drugiej strony
Raczej kanał
niż tunel
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Nie

pamiętam
już, gdzie
widziałem
sondę,
w której pytano lokalną społeczność, czy dla ominięcia centrum
Krynicy–Zdroju powinny być
drążone w górach tunele, przez
które zostanie puszczony uciążliwy ruch samochodowy. Pytanie – oprócz tego, że zaskakiwało swoją błyskotliwością
– było takie bardzo naskie, pływało w sosie własnym i ociekało tłuszczykiem umysłowego lenistwa. Dzięki bowiem takiemu
postawieniu pytania sprowadzano problem do tego, byśmy
sobie podyskutowali, czy wolno (warto?) w naszych pięknych
górach kopać tunele, by ułatwić życie człowiekowi, czy nie
wolno tego robić, bo tunel zeszpeci krajobraz? Tym sposobem
kilku internautów przy wieczornym piwku coś tam sobie
poklika i w ramach tak pojętej
„społecznej debaty” temat zostanie odfajkowany. Oczywiście,
jak w każdej sprawie, jedni będą
za, inni zdecydowanie przeciw,
ktoś sobie pokrzyczy, ktoś kogoś
obrazi i wszyscy rozejdą się do
swoich zajęć, a problem pozostanie nierozwiązany. Tymczasem nie od dzisiaj wiadomo, że
przy budownictwie drogowym
– a tunelach w szczególności
– lepiej majstrować laską dynamitu niż komputerową myszką.
Zatem: spróbujmy sobie wyobrazić, że są w Europie takie
kraje, gdzie ludzie piją na śniadanie wino, w południe śpią
przy zamkniętych okiennicach,
by późnym wieczorem prowadzić hałaśliwe życie towarzyskie
w niezliczonych barach, pogrywając w karty albo oglądając mecze futbolowe. Nie będę zdradzał,

o jaki naród chodzi, wszak już
na pierwszy rzut oka widać, że
przy nas są to ludzie wyglądający na dzikusów, pijaków i leni.
Pech chce, że to właśnie w tej ojczyźnie ludzi nadmiernie wyluzowanych najkrótszy z setek
tuneli drogowych, jakie posiadają, i tak jest dłuższy niż suma
wszystkich polskich tuneli razem
wziętych! Dlaczego tak się dzieje?
Pewnie dlatego, że tam zamiast
w XXI wieku dyskutować na forach internetowych, czy wolno wybudować tunel, po prostu od stu lat wsadza się do skały
materiał wybuchowy i tym prostym sposobem wytycza drogę
na skróty, a zaraz potem idzie na
kieliszek czerwonego wina i partyjkę kart. Ale co tam górskie tunele! W tym dziwnym kraju samochody znikają w biały dzień
w centrum każdego miasta! Co
najciekawsze, nikt ich nie kradnie, ale znikają w podziemnych
parkingach, które są rozlokowane tak gęsto, jak u nas kosze
na śmieci. Pamiętam, że kiedy
15 lat temu pierwszy raz ogłoszono w Nowym Sączu pomysł budowy podziemnego parkingu na
Maślanym Rynku, całe miasto
wstrzymało oddech z wrażenia.
I jeśli tak dalej będzie ten oddech
wstrzymywało, to się niechybnie
udusi. Strach nawet myśleć, co
by się stało, gdyby pomysł budowy podziemnego parkingu zgłosił ktoś w Krynicy. Zapachniałoby wybuchem trzeciej wojny
światowej, bo przecież taki parking mógłby zagrozić – jeśli już
nie źródłom wody mineralnej
– to przynajmniej ziemniakom
w piwnicy po sąsiedzku. Dlatego samochody nadal parkują tam
na każdym możliwym chodniku,
a w Internecie toczy się dyskusja,
czy wolno nam wydłubać w skale tunel? Taka dyskusja wpuszcza
nas zwyczajnie w kanał, bo zamiast konkretnego działania, pozoruje tylko ruch będący zwykłym biciem piany. Zatem my
debatujmy i sondujmy nastroje społeczne, a inni niech budują
kolejne tunele drogowe i beztrosko piją wino o każdej porze dnia
i nocy. Na zdrowie!
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Dziennikarstwo
przeniesione do Internetu
L U D Z I E . Kuba Toporkiewicz, twórca portalu informacyjnego limanowa.in, stał się jednym z bohaterów
artykułu w miesięczniku „Press”.
Jego portal limanowa.in został
przedstawiony obok portali dwumiasto.pl, Jg24.pl, wPolityce.pl, salon24.pl, Krosno24.pl jako przykład
zawodowego dziennikarstwa przeniesionego do Internetu.
Jak zauważa autor artykułu „Wytrwać WWW zawodzie”, to właśnie portal limanowa.in jako
pierwszy podał newsy, że opat
cystersów zniknął z klasztoru
w Szczyrzycu, że senator Stanisław Kogut wystąpi z pozwem
przeciw Dodzie za obrazę uczuć
religijnych. Toporkiewicz był
pierwszym dziennikarzem, który o 3 nad ranem razem ze służbami ratunkowymi dotarł na osuwisko w Kłodnem i przez kolejne
dni na bieżąco relacjonował wydarzenia, którymi żyły ogólnopolskie media.
27–letni Kuba Toporkiewicz
opowiada na łamach kwietniowego
„Press”, że założył portal, bo jego
etat w „Dzienniku Polskim” został
zredukowany. Podobnie jak inni
bohaterowie tekstu, wziął sprawy
w swoje ręce, tym samym utrzymując się w zawodzie i przenosząc zawodowe dziennikarstwo

do Internetu. Równocześnie udowodnił, że w necie można publikować własne, oryginalne teksty,
a nie przepisane, czy wręcz przeklejone z innych mediów. Portal
ma obecnie 20 tys. wejść dziennie,
co przekłada się na pozyskiwanie

reklamodawców. Zarobione pieniądze właściciel inwestuje w kolejne przedsięwzięcia, np. w kamerę na zdalnie sterowanym
śmigłowcu, która pozwoli nadawać relacje z lotu ptaka.

wkładzie prof. gimnazjalnego Ludwika Małeckiego. Ceremonii dokonał infułat sądecki ks. Alojzy Góralik.

z głównych baz konspiracyjnych
w mieście.

(JOMB)

Tydzień w kalendarzu
21 K W I E T N I A ( 194 0 ) Hans Frank,
w imieniu okupacyjnych władz hitlerowskich sprawujący rządy w Generalnym Gubernatorstwie, poinformował o zamiarze utworzenia
sanatorium ukraińskiego w Krynicy.
22 K W I E T N I A ( 20 0 1 ) w Korzennej
odbyło się referendum w sprawie odwołania Rady Gminy. Z powodu zbyt
niskiej frekwencji, która wyniosła 17,4
proc., gminny plebiscyt został uznany
za nieskuteczny.
23 K W I E T N I A ( 1769 ) w Nowym
Sączu od płonącego domu Żyda Judka pożar przeniósł się na całą dzielnicę miasta. Spłonął m.in. klasztor franciszkanów, 40 katolickich i 36
żydowskich domów oraz zamkowe
oficyny.
( 1913 ) w Nowym Sączu poświęcona została kaplica szkolna św. Kazimierza (dziś kościół pod tym wezwaniem), zbudowana wysiłkiem
mieszkańców miasta przy wielkim

24 K W I E T N I A ( 1 793 ) Franciszek
Stix von Saunbergen, komisarz obwodowy z Nowego Sącza, zakupił
w Krynicy dwa zdroje wraz z otaczającymi je gruntami. Fakt ten zapoczątkował powstanie uzdrowiska.
( 1865 ) rozporządzenie z tego dnia
podzieliło obwód sądecki na dziesięć
powiatów: Ciężkowice, Czarny Dunajec, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Stary Sącz i Tymbark.
25 K W I E T N I A ( 1 921 ) premier Wincenty Witos odwiedził Nowy Sącz.
( 194 4 ) w Nowym Sączu na cmentarzu żydowskim gestapowcy rozstrzelali siostry Celinę i Janinę Stobieckie. Mieszkanie Stobieckich przy
ul. Kunegundy 14 stanowiło od jesieni 1939 r. do marca 1944 jedną

26 K W I E T N I A ( 1 967 ) w Grybowie
uroczyście oddano do użytku nowy
budynek dworca kolejowego.
27 K W I E T N I A ( 1 896 ) w Limanowej urodził się Zygmunt Berling, dowodzący Korpusem Polskim w Związku Radzieckim podczas bitwy pod
Lenino w 1943 r., a od 1944 dowódca
Armii Polskiej w ZSRR. Wychowywał
się w Nowym Sączu, wojskową karierę rozpoczynał jako oficer I Brygady
Legionów. Honorowy obywatel Nowego Sącza, przez lata patron Szkoły
Podstawowej nr 19. Zmarł w 1980 r.
( 1 940 ) siedemnasty transport polskich oficerów trafił do obozu jenieckiego w Kozielsku. Wśród 200 osób
zawiezionych do Katynia znajdowali się m.in. ppor. Stanisław Grabowski
z Nowego Sącza, ppor. Roman Igielski ze Stróż oraz Henryk Jarończyk
z Chomranic.
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Zadbana brama – brama bezpieczna
Brama garażowa, jako największe urządzenie, które montowane jest w naszych domach, musi zapewniać maksimum bezpieczeństwa. Jednak jak każde urządzenie – wymaga regularnej konserwacji. Niestety najczęściej przypominamy sobie
o niej dopiero w chwili gdy zaczynają się problemy. A przecież można temu zapobiec.
WSZYSTKO POD KONTROLĄ
Przegląd bramy garażowej powinien
stać się regularnym nawykiem. Dzięki
temu z powodzeniem jesteśmy w stanie zareagować np. w przypadku zużycia się elementów wyposażenia takich jak sprężyny, przewody czy rolki.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jest zgłosić się do wykwalifikowanego fachowca. Sprawdzi on
dokładnie elementy, które wymagają
regulacji. Samodzielna ingerencja nie
jest wskazana ze względu na maksymalne napięcie połączeń poszczególnych elementów. Takie działania
wymagają wiedzy technicznej oraz
odpowiedniego doświadczenia.

Prawidłowo zamontowana brama
garażowa cieszy oko jej właściciela, wzbudzając podziw znajomych
i sąsiadów. Warto podjąć kroki, by
brama działała sprawnie i bezpiecznie przez cały rok. Wystarczy kilka minut.
„CZYSTE” ZADOWOLENIE
Zabiegiem, które pomoże utrzymać
bramę w idealnym stanie przez długie lata, jest utrzymywanie jej w jak
największym porządku. Usuwanie

wszelkich nieczystości dotyczy prowadnic i miejsc, gdzie nieczystości mogą się gromadzić. Na pewno
duże znaczenie, poprawiające estetykę bramy, ma czysta powierzchnia płaszcza. Najlepiej zastosować
do tego celu ciepłą wodę z dodatkiem delikatnych środków nie zawierających agresywnych substancji
chemicznych. Umyta brama zawsze
sprawia wrażenie odświeżonej – kolor staje się wyraźniejszy,
a brama wygląda jak nowa.

„GŁADKO JAK PO MAŚLE”
Wskazane jest regularne smarowanie ruchomych części bramy garażowej, czyli zawiasów i sprężyn. Należy
pamiętać, że nie można smarować
elementów plastikowych takich jak
plastikowe rolki. Dla pewności warto jednak zapoznać się z zaleceniami producenta, które powinniśmy
znaleźć w instrukcji dołączonej do
kupionej bramy. Firma WIŚNIOWSKI oferuje specjalny smar półstały
w sprayu HWS–100, o wysokiej przyczepności i właściwościach antykorozyjnych. Łatwy do aplikacji eliminuje skrzypiące dźwięki i zapewnia stałe

smarowanie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
TESTY ZABEZPIECZEŃ
Ważną czynnością, o której powinniśmy pamiętać jest sprawdzenie działania zabezpieczeń. Napęd bramy
w standardzie wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowe. Jego
zadaniem jest zmiana kierunku ruchu
bramy w przypadku zetknięcia się
z przeszkodą. Prawidłowe działanie
zabezpieczenia spowoduje zatrzymanie bramy i jej cofnięcie w przypadku
napotkania przeszkody. Jeśli brama
nie zareaguje, oczywiście należy zgłosić się do fachowca.
Bramy mogą być także wyposażone w inne zabezpieczenia w postaci

fotokomórek. Ich sprawdzenie polega
na przerwaniu strumienia podczerwieni między nadajnikiem a odbiornikiem.
Przerwany strumień powinien zatrzymać bramę i zmienić jej kierunek.
Sprawdzajmy także bramę w stanie
rozlbokowanym. Jeśli brama przesuwa się płynnie w prowadnicach, a siły
włożone w jej otwarcie i zamknięcie są
niewielkie, oznacza to, że nie ma powodów do obaw.
Rutynowa kontrola w przypadku takiego urządzenia jakim jest brama garażowa to konieczność, ale wszystkie
te czynności warte są zachodu, ponieważ to nie tylko estetyczny wygląd,
ale przede wszystkim bezpieczeństwo
nasze i naszych bliskich.

The Power of Dreams

NASZ SERWIS NR 1 W POLSCE*
SprzedaŤ wszystkich modeli samochodów iŮmotocykli Honda.
Blacharnie – Lakiernie – kompleksowe usugi wszystkich marek.
Bezgotówkowa likwidacja szkód zŮsamochodem zastĩpczym.
*Pod wzglĩdem zadowolenia klienta

Nowy Sƅcz, ul. Tarnowska 168,
tel. 18/ 477 00 00,
www.honda-atutcar.pl
Nowy punkt ekspozycyjny:
Galeria Gemini - Tarnów,
ul. Nowodƅbrowska 127
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Informacje
KOLOROWY
ZAWRÓT GŁOWY

Majka na procencie
Sądeczanka Majka Jeżowska jest twarzą reklamy Województwa Małopolskiego. Znana piosenkarka namawia do przekazywania 1 procenta podatku organizacji pożytku publicznego „z twojej okolicy”. Na tej akurat
reklamie Majka nie śpiewa, bo reklama ma formę papierowej ulotki, ale prezentuje efektownego wygibasa, unosząc w górę kciuk symbolizujący jeden procent.
Komu zatem oddać swój jeden procent w naszej okolicy? Tego już piosenkarka nie mówi, wybór pozostawiając Tobie podatniku.

Nabici w badanie
Firma z Łowicza przebadała w Nowym Sączu kręgosłupy stu osób, inkasując za to po 25 zł, choć takie samo
badanie można zrobić na miejscu za darmo, bez skierowania i bez kolejki. Jedna z przebadanych osób odwiedziła redakcję DTS, skarżąc się, że oprócz wydanych pieniędzy nie widać też wyników przeprowadzonych badań. Na
tę dolegliwość recepty nie znamy, choć wiadomo było, że
sprawa wygląda nieco podejrzanie już w momencie, kiedy
gościny firmie przeprowadzającej badanie odmówiła jedna z sądeckich przychodni medycznych. Kto zaryzykował,
teraz musi przełknąć gorzką pigułkę. Bez recepty.

Którędy do obwodnicy
Była wiceprezydent Nowego Sącza zarzuca obecnym
władzom miasta niegospodarność. Jej zarzuty dotyczą
decyzji prezydenta Ryszarda Nowaka, który zdecydował
o przejęciu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowy miejskiego odcinka obwodnicy północnej.
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Pieczkowska apeluje, by wspomnianą drogę pozostawić
w kategorii krajowych, co zagwarantuje jej dofinansowanie z budżetu państwa i funduszy unijnych oraz pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.

Tukan w Łabowej
W Łabowej otwarto Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej „Tukan”. Na powierzchni 3 tys. m kw.
znalazły się profesjonalnie wyposażone gabinety terapeutyczne, sala gimnastyczna, 3-4-osobowe pokoje dla chorych (łącznie 45 łóżek). – Pacjentom oferujemy turnusy lecznicze z specjalnie przygotowanym
programem terapeutycznym – informuje Mariola Pawlak, właścicielka „Tukana”. Centrum realizuje również
świadczenia w zakresie Stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Stacjonarnej Opieki Medycznej,
Dziennego Ośrodka Rehabilitacji, Ambulatorium Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej.

Prawnik ProBono
Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, otrzymała wyróżnienie w konkursie
Prawnik Pro Bono 2010. Jego organizatorem jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a celem promocja prawników, którzy nieodpłatnie świadczą pomoc
prawną lub wspierają swoją wiedzą różne instytucje i organizacje pozarządowe. Wiesława Borczyk radcą prawnym jest od 1975 r., dzięki jej staraniom w 2009 r. rozpoczął działalność Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i
Obywatelskiego dla sądeczan. Każdy może tam bezpłatnie
zaczerpnąć porad prawnych. Podobny ośrodek Wiesława
Borczyk założyła w tym roku w Limanowej.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

Tydzień w skrócie

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu od kilku dni mają do
dyspozycji kolorowe boiska. Nowoczesna nawierzchnia ze sztucznej
trawy zastąpiła stary i zdewastowany asfalt. Powiat nowosądecki zainwestował w ich modernizację ponad
329 tys. zł. Dzięki tej inwestycji
uczniowie będą mogli grać zarówno
w piłkę nożną, jak i siatkówkę czy
koszykówkę. Na boiskach może być
jednocześnie prowadzona więcej niż
jedna lekcja wychowania fizycznego.
(POW)

SMS
A gdzie dyscyplina partyjna?
Niezbadane są ścieżki, jakimi podążają polityczne sympatie, choć tu bardziej pasowałoby stwierdzenie, że polityczne podziały nie znają granic. Granice mogą przebiegać np. przez środek świątecznego stołu. Tak może być choćby podczas wielkanocnego śniadania w domu państwa
Mularczyków. Jak powszechnie wiadomo poseł Arkadiusz Mularczyk słynie z pryncypialnej i nieprzejednanej postawy wobec wszystkiego, co nosi znaczek PO. W ramach dyscypliny partyjnej obowiązującej w PiS poseł krytykował m.in. minister edukacji Katarzynę Hall, a nauczycielska „Solidarność” zbierała podpisy pod wnioskiem o odwołanie pani minister. Podpisy zbierano
również w Nowym Sączu i także tam, gdzie pracuje żona posła – Iwona Mularczyk. I tu zaczyna
się mały kłopot, bowiem poselska małżonka wyłamała się z domowej dyscypliny partyjnej i petycji o dymisję minister Hall nie podpisała! Nie wiemy, jakie konsekwencje spotkały ją za tę niesubordynację, ale tzw. dobrze poinformowane źródła donoszą, że w ramach kar przewidzianych
w domowym regulaminie, może jej zostać potrącona część parlamentarnej diety. Oczywiście tej,
którą poseł co miesiąc przynosi do domu.
(KCH)
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Ważny temat
G R Y L I C Z B OW E . Mieszkaniec Mszany Dolnej trafił 12 kwietnia główną wygraną w Mini Lotto. Inwestując w 10
zakładów 12,50 zł, zgarnął 260 tys.
zł. To nie pierwsza wysoka wygrana
w Mszanie Dolnej i okolicach. Kolektura
przy ul. Krakowskiej jest wyraźnie fartowna, choć nie zawsze wygrane pieniądze przynosiły szczęście.
6 listopada 2008 r. w Kamienicy (powiat limanowski) padła szóstka. Po
raz pierwszy w historii Totalizatora
Sportowego pula przewidziana na
nagrody, po siedmiokrotnej kumulacji, przekroczyła wtedy aż 40 mln zł.
Szóstki poprawnie wytypowało pięciu graczy w kolekturach w Białymstoku, Szczecinie, Zabrzu, Gdańsku
oraz właśnie w Kamienicy. Na każdy
ze zwycięskich kuponów przypadło
po 8.093.234,30 zł, co po odliczeniu podatku dawało ok. 7,3 mln zł.
Kim jest posiadacz kuponu, który trafnie wytypował szóstkę w Kamienicy?
– Nikt nie wie. Po wygraną nie zgłosił się przecież w Kamienicy, ale
w Krakowie – opowiada ekspedientka z Delikatesów Centrum, gdzie został nadany szczęśliwy kupon. – Różnie ludzie mówili, ale wydaje mi się,
że to musiał być ktoś z przejezdnych.
Nasze delikatesy stoją przy głównej
drodze. Wiele osób się tu zatrzymuje. Nikt wszystkich by nie spamiętał. To raczej nikt z miejscowych.
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Po kupon tylko do Mszany
– Teraz to nikt się nie przyzna, głupi
by był – komentują stojący pod sklepem klienci.
Rzeczywiście zwycięzcy raczej nie
przyznają się do wygranej, bo to mogłoby narazić ich na kłopoty. Pożyczki rodzinne i przyjacielskie, pomysły
znajomych na złoty biznes, pokusa
dla złodziei, to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń. Jeżeli więc już
ktoś wygrywa, to raczej nikomu się
nie chwali. Co prawda zwykle mieszkańcy spekulują, kto może być szczęśliwcem, bacznie obserwują choćby
nabywców nowych samochodów,
ale na domysłach się kończy.
Czasem jednak losy tego, który trafił szóstkę, stają się powszechnie znane i komentowane.
O szczęściarzu, który trafił szóstkę w totka, pamiętają mieszkańcy Lubnia (powiat myślenicki).
– Tak, pamiętam pana, który trafił
szóstkę. To wydarzenie z czasów mojej młodości, więc trochę czasu minęło. Ten pan już tutaj nie mieszka, wyjechał z rodziną za granicę. Co zrobił
z pieniędzmi, tego nie wiem, jestem
z innego pokolenia. Wszyscy mówili o jego wygranej, ale czy pieniądze
dały mu szczęście, tego już nie potrafię powiedzieć – opowiada pani Maria.

Legendy krążą też na temat mieszkańca Mszany Dolnej. Tu niejedna osoba kojarzy historię człowieka, który
w latach 90. nadał szczęśliwy kupon.
– Ten pan podobno pożyczył u kogoś pieniądze i nadał kupon. Trafił szóstkę, ale co łatwo przyszło, to
łatwo poszło. Wszystko niestety roztrwonił i chyba przepił z kolegami.
Jego życie osobiste też nie ułożyło się
najlepiej. Nawet mieszkanie, które
kupił jeszcze przed wygraną, sprzedał. Może jednak wtedy to pełne korzystanie z wygranej było dla niego
szczęściem? – zastanawia się Paulina.
Losy mieszkańca Mszany Dolnej nie są wyjątkiem. „The Sunday Express” donosił, że naukowcy
po analizie życiorysów zdobywców
30 największych wgranych w loteriach Wielkiej Brytanii ostatniej dekady, doszli do wniosku, iż pieniądze szczęścia nie dają. Jedna trzecia
tych „szczęśliwców” straciła rodziny,
inni przyjaciół, a niektórzy żyją teraz
nawet w skrajnej biedzie. Dodatkowo wygrana może szkodzić zdrowiu.
Wprawdzie pozytywnie wpływa na
zdrowie psychiczne i poziom zadowolenia z życia, ale równocześnie ci,
którzy wygrali, zmieniają styl bycia

– zaczynają więcej palić, pić i rzadziej uprawiają sport.
Sama wygrana i utrzymanie jej
w tajemnicy, też może być powodem nie lada stresu. Pisze o tym blogerka Ewelina (http://eramilionera.
blox.pl), której tata trafił szóstkę, po
czym rzucił pracę i cała rodzina przeniosła się na drugi koniec Polski, rozpowiadając, że wyjeżdża do Irlandii.
„Jak się okazało wygrana była całkiem przyzwoita, tzn. było to kilka
milionów. Od dnia wygranej kupon
lotto był najpilniej strzeżonym dokumentem w rodzinie. Teczka z kuponem leżała pod łóżkiem rodziców. Kilka dni rodzice obmyślali,
jak odebrać nagrodę, żeby to było
całkowicie bezpieczne i żeby nikt się
nie domyślił. My, czyli dzieci, mieliśmy bezwzględny nakaz milczenia pod rygorem wydziedziczenia.
W każdym razie myślę, że wszyscy znajomi z pracy taty z pewnością zauważyli, że jest z nim coś nie
tak, choć chyba raczej nikt nie powiązał tego z milionem. Tata był cały
czas rozgorączkowany i rozkojarzony, nie dało się z nim nawiązać żadnej normalnej rozmowy. Po kilku
dniach szef wezwał go na rozmowę
i zapytał się, czy mój tata ma jakieś

problemy rodzinne. (…) Tak więc tata
zestresował się jeszcze bardziej, dostał 40 stopniowej gorączki i wtedy
już naprawdę musiał pójść na przymusowe zwolnienie lekarskie.”
Jak się okazuje, życie takiego
„szczęśliwca” niekoniecznie jest
łatwe. Czy potwierdzeniem są losy
innych właścicieli kuponów z trafnie wytypowaną szóstką? To pozostanie chyba tylko w sferze domysłów. Jak wynika z danych Lotto,
w regionie sądecko–limanowsko–
gorlickim takimi milionerami dzięki totolotkowi zostało siedem osób.
Wygrana z punktu lotto w Kamienicy jak dotąd jest tu najwyższą. Ma
55. pozycję w ogólnopolskim wykazie najwyższych wygranych (dane
obejmują 740 wygranych powyżej
1 mln zł). Wśród totolotkowych milionerów są też osoby, które kupony nadały w kolekturach w Nowym
Sączu i Krynicy. W Sączu takich
szczęśliwców było aż pięciu. Milionerzy trafiają się tu niemal regularnie co dwa lata. Najwyższa wygrana padła we wrześniu ubiegłego roku
– 4 670 943.30, w marcu 2007 r.
był to 1 322 268.40, w maju 2005 r.
– 1 723 980.40, w kwietniu 2003 r.
– 1 099 986.00, i w lipcu 1999 r.
– 2 279 157.10. Milionerem stał się
także posiadacz kuponu nadanego
w Krynicy w październiku 2007 r.,
wygrał wtedy 1 219 021.40. (JOMB)
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FOLPAK sp. z o.o.
33-300 Nowy SČcz, Wħgierska 188
centr. tel. 18 449 08 45
www.folpak.auto.pl
Firma spedycyjno-transportowa FOLPAK Sp. z o.o.
poszukuje pracownika:

Transport Drogowy
Krajowy i Miēdzynarodowy

Spedycja – Logistyka

DO_WIADCZONEGO SPEDYTORA
Do gųównych zadaŷ osoby zatrudnionej bħdČ naleǏaųy:

X organizacja przewozów ųadunkowych
X pozyskiwanie nowych klientów
X obsųuga dotychczasowych kontrahentów
X kontrola jakoƑci, terminowoƑđ oraz kosztów wykonywania
usųug transportowych
X negocjacja cen z klientami i przewoǍnikami monitorowanie i obsųuga
dokumentacyjna organizowanych transportów
X sporzČdzanie raportów i fakturowanie

Firma naleĳy do:

Wymagania stawiane kandydatowi:

X kilkuletnie (minimum roczne) doƑwiadczenie na stanowisku zwiČzany ze spedycjČ
X umiejħtnoƑci handlowe i negocjacyjne
X dobra znajomoƑđ jħzyka angielskiego lub niemieckiego
X komunikatywnoƑđ i umiejħtnoƑđ pracy w zespole
X znajomoƑđ i kontakty w branǏy transportowej
X odpornoƑđ na stres
X znajomoƑđ obsųugi komputera i urzČdzeŷ biurowych

Firma oferuje:

X bardzo korzystne, stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia prowizyjnego
X duǏČ samodzielnoƑđ dziaųania
X atrakcyjne wyzwania zawodowe
X moǏliwoƑđ rozwoju zawodowego / szkolenia
X profesjonalne Ƒrodowisko pracy

Forma kontaktu:
Zainteresowanych prosimy o przesyųanie CV, listu motywacyjnego
wraz z referencjami na adres e-mail:

albinaf@folpak.auto.pl
do dnia 15.05.2011 r.
Tylko wybrani kandydaci zostanČ
zaproszeni na rozmowħ kwalifikacyjnČ

SĎdecka Izba Gospodarcza

33-300 Nowy SĎcz, ul. Wēgierska 188
tel. 18 449 08 45, fax 18 547 55 77

spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl
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Konkurs DTS

Pierwszą sukienkę uszyła, mając 8 lat
Kandydatka numer 3 w naszym
konkursie Dobra Twarz Sądecczyzny
zajmuje się projektowaniem ubiorów. W przyszłości chciałaby założyć fundację i wspierać młodych,
uzdolnionych artystów.
Joanna Migacz ukończyła VII LO
w ZSEM w Nowym Sączu. Bardzo
mile wspomina z lat szkolnych
panie od matematyki, niemieckiego i angielskiego oraz wychowawczynię. Aktualnie jest
studentką Krakowskich Szkół
Artystycznych. Zajmuje się projektowaniem ubiorów. Dla niej
to realizacja i kontynuacja dziecięcych marzeń. Pierwszą sukienkę uszyła dla siebie, kiedy
miała 8 lat. Do dziś ma jej zdjęcie. Cieszy się bardzo, że może
robić teraz to, co pasjonowało
ją od zawsze. Mimo, że rodzina
była temu przeciwna – widzieli ją np. w branży turystycznej.
Miała już swój debiut jako projektantka, teraz jest przed kolejnym pokazem mody. Chętnie
zaprezentowałaby swoje stroje
również przed sądecką publicznością. Może pochwalić się również, że uszyła stroje do przedstawienia „Jezioro łabędzie”.
Przez trzy lata pracowała jako
wolontariuszka. Pomagała Kamilowi i innym dzieciom. Organizowała zbiórki pieniędzy na
rzecz domów dziecka. W przyszłości chciałaby założyć fundację i wspierać ubogich, młodych
ludzi uzdolnionych artystycznie,
sprawować rolę mecenatu, promować ich dorobek.
Poza modą jej pasją stała się fotografia. Szczególnie upodobała sobie fotografowanie zwierząt.
Uwielbia też spontaniczne podróże, chodzenie po górach, zimą
jazdę na nartach, a latem – na rowerze. Dla relaksu ogląda filmy
– w zależności od nastroju wybiera komedie lub produkcje bardziej
refleksyjne.
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Uwierz w siebie i zrób
międzynarodową karierę
– Dziewczyny z tego regionu
słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy
i show–biznesu – mówi Zygmunt Fura z RORES MODELS
i zachęca do udziału w konkursie. Informuje przy tym, że
krakowska agencja otrzymała ostatnio licencje na kwalifikacje i nominacje kandydatki
z Polski do bardzo prestiżowego konkursu MISS PROGRESS
INTERNATIONAL(www.missprogressinternational.com),
którego finał odbędzie się
w pierwszej dekadzie września
we Włoszech. – Uczestniczki
mają zagwarantowane przygotowanie, dwutygodniowe
zgrupowanie na koszt organizatora – dodaje Fura. Konkursowi patronuje Unia Europejska i Ministerstwo Turystyki
Włoch. Aby wziąć w nim udział,
należy spełniać warunki: minimum 165 cm wzrostu, wiek
18–28 lat, znajomość języka
angielskiego lub francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego w stopniu pozwalającym na
komunikację. Wstępne zgłoszenie powinno zawierać: informacje o sobie; wiek, wzrost,

Ulubione: potrawa – wszystkie dania, które pochodzą z domowej kuchni
babci oraz mamy, zwłaszcza zupa koperkowa; napój: herbata z lipy
z miodem; aktorka – Cameron Diaz; pisarz – Joanna Chmielewska;
piosenkarz – Eminem, T.I. Michael Buble, Steven Tyler; książka – „Wszystko
Czerwone”; film – „Śniadanie u Tiffany’ego”; kraj – Anglia; miasto – Paryż;
autorytet moralny – mama.
Stroni od klubów. Dla niej to
strata czasu. Woli spotkania w gronie najbliższych przyjaciół, z którymi może podyskutować i pracować nad wspólnymi projektami.
O sadeckiej młodzieży mówi, że
ma charakter i aspiracje, by osiągnąć coś więcej niż wieść tylko
bezbarwne, stereotypowe życie.

Uważa, że młodzi mają ogromny
– choć często niewykorzystany
– potencjał.
Jest dumna ze swojego miasta.
Teraz fizycznie przebywa w Krakowie, ale duszą cały czas jest
z Nowym Sączu i śledzi wszystkie podejmowane tu inicjatywy.
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dane kontaktowe, podstawowe
zdjęcia (w tym portret, profil i sylwetka) i należy je wysłać
na adres e–mailowy: rores@
bci.pl do końca kwietnia.
– RORES MODELS zapewnia,
że w ostatecznej kwalifikacji
będą brane pod uwagę kandydatki z Nowego Sącza, także
uczestniczki konkursu Dobra
Twarz Sądecczyzny – mówi
Fura. Jeśli więc marzysz o karierze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, wystąpić na scenie zachęcamy
do udziału i w naszym konkursie. Wyślij zgłoszenie na
adr es e–mail: rores@bci.pl
lub redakcja@dts24.p. Dołącz
4–6 zdjęć wraz z podstawowymi danymi o sobie: wiek,
wzrost, nazwa szkoły, uczelni
lub wykonywany zawód. Wymagane kryteria w konkursie Dobra Twarz Sądecczyzny: wiek 15–26 lat, minimum
170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie! Kandydatki do tytułu będziemy prezentować na naszych łamach
do sierpnia, następnie odbędzie się głosowanie internautów, a w październiku czeka
nas wielka gala mody i urody
z laureatkami konkursu DTS.
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(URO)

LABORATORIUM ANALITYCZNE

A

NOWY SkCZ ul.LWOWSKA 20 (wejĂcie od ul.Waïowej)

Punkt Przyjazny Dzieciom
Bezbolesne pobieranie z palca
pon.-pt. godz.7:00 - 17:00
tel. 18 443 78 94

tel. 18 440 75 17,
kom 604 459 537,
608 499 289
Nowy SÈcz
ul. Grottgera 3

osk.madziar@onet.pl

NOWE PUNKTY POBRA
PRZYCHODNIA NZOZ MEDEA ul.Szujskiego 6
PRZYCHODNIA NZOZ REMEDIUM
ul. Poniatowskiego 2, ul. ¿óïkiewskiego 10
pon.-pt. godz. 8:00 - 10:00
BADANIA NA SKIEROWANIE I ODPATNE

NOWO¥m: oferujemy przesyïanie wyników na pocztÚ e-mail
www.diagmed.info.pl
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Handel

Dzisiaj ludzie siebie szanują
R O Z M OWA z DANIELEM URBANIKIEM, dyrektorem Centrum Handlowego „Gołąbkowice” w Nowym Sączu
– Tydzień temu hucznie otwarto Centrum Handlowe Gołąbkowice. Jakie
pierwsze przemyślenia po kilku dniach
działania galerii?
– Zakładaliśmy, że to jest Wasze
Centrum w centrum miasta, które
ma kojarzyć się z szybkimi zakupami, łatwą topografią, dobrym dojazdem. Temu wszystkiemu towarzyszył
też dobór najemców, marek, jakie tu
można znaleźć. Zdaniem najemców
interes kręci się dobrze.
– Na jakiej podstawie dokonywano więc
wyboru najemców. Wielu jest rozczarowanych, że nie znalazło tutaj takich marek jak chociażby Zara, C&A, które są
w Krakowie.
– Jesteśmy Nowym Sączem, nie
Krakowem, i z tego powodu nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Zajmowałem się komercjalizacją
od początku, od pierwszego najemcy.
Przebrnąłem przez wszystkie umowy. Byłem zdumiony, kiedy słyszałem, jak postrzegany jest Nowy Sącz.
Polacy widzą go jako miasto przedsiębiorcze, nastawione na sukces nawet w momencie, gdy wszędzie jest
pod górę. Nie musimy więc wyglądać tak jak Kraków. Plany ulokowania firm typu Charles Vogels, C&A czy
Zara przez jakiś czas nie będą dotyczyć Nowego Sącza, który ma tylko
80 tys. mieszkańców, a Kraków 800
tys. Nawet argumenty, że powiat nowosądecki to 300 tys. osób, nie przemawiają. Po drugie, trzeba wziąć pod
uwagę, że CH Gołąbkowice nie jest
galerią modową. Owszem są sklepy
mody, ale też takie których w Nowym
Sączu nie było. Zresztą naszym celem
było stworzyć ofertę inną od już istniejącej w naszym mieście. Stąd nie
ma marek grupy LPP – Cropp, Mohito, Reserved. Sądeczanie to już mają.
Nie mieli natomiast Tesco, które teraz
stabilizuje rynek cenowy w Nowym
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Sączu. A do tej pory z powodu braku
konkurencji ceny były wysokie. Dodam jeszcze, że to pierwsze w Polsce
Tesco EXTRA budowane w nowym
standardzie, zaczerpniętym z zagranicy. Na halę sprzedaży weszły dodatkowe usługi, oprócz sprzedawców klient może poprosić o pomoc
doradców itp.
– Nowy Sącz potrzebuje nowych galerii
handlowych? W planach są jeszcze dwie:
Trzy Korony przy ul. Lwowskiej i kolejna
przy ul. 29. Listopada.
– Nowy Sącz już w tym momencie osiągnął punkt nasycenia wielkopowierzchniowymi obiektami

handlowymi. Myślę, że będzie ciężko stworzyć ciekawą ofertę. Bo samo
wybudowanie galerii to nie problem.
Problem jest natomiast z przedsiębiorcami. Wszyscy w firmie byliśmy
i jesteśmy przedsiębiorcami – wiemy jak to jest zaczynać od zera, zatrudnić pierwszego pracownika. Teraz jest inaczej niż cztery lata temu,
kiedy rynek należał do właściciela centrum handlowego i on dyktował warunki. Teraz koniunktura się odwróciła. I dobrze. Tylko się
cieszyć, że żyjemy w kraju gospodarki wolnorynkowej. Wolny rynek i konkurencja zawsze napędzają

przedsiębiorczość. Nam zaufało tylu
przedsiębiorców, że wszystkie lokale są już zagospodarowane.
– Ilu więc najemców prowadzi tu swój
biznes?
– Podpisaliśmy ponad 70 umów
najmu. Otrzymałem od Zarządu CH
wytyczne, żeby tak wszystko poukładać, by ograniczyć wewnętrzną konkurencję. W Centrum pracuje
550 osób, w tym zatrudnienie znalazło tu 300 byłych bezrobotnych. Choć
nie powiem, by o dobrych pracowników było łatwo. W Nowym Sączu
jest 4500 bezrobotnych i nie wszyscy chcą podejmować każdą pracę.
Oni czekają na ofertę, którą sobie wymarzyli. Dzisiaj ludzie siebie szanują.
– Sam Pan zauważył, że o przedsiębiorców dziś trudno. Sądeccy stali się pewnie
jeszcze ostrożniejsi po ostatnich wypadkach, jakie miały miejsce w Galerii Sandecja. Najemcy CH Gołąbkowice mają się
czego obawiać w związku z podpisanymi umowami?
– Wszystkie budynki komercyjne, w tym centra handlowe są finansowane przez banki. Podstawową
sprawą dla banku jest bezpieczeństwo
płacenia rat, a to wiąże się z zapisami
w umowach najmu, czyli między innymi czasem trwania umowy i sposobie wypowiedzenia. Nasi najemcy nie
mają się jednak czego bać. Codziennie
z nimi rozmawiam, oceniam potrzeby. Na pewno na tego typu protesty,
jakie miały miejsce już w Nowym Sączu, nie można sobie pozwolić. Myślę, że te były spowodowane brakiem dialogu.
– Pierwsze dni działania CH nie dla
wszystkich są powodem do radości. Okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko nadmiernemu hałasowi, jaki wywołują m.in. klimatyzatory
na zewnątrz budynku. Zaalarmowali wszystkie urzędy, domagają się ścian

dźwiękoszczelnych. Problem jest do
rozwiązania?
– Otwarcie takiego budynku wiąże się z skontrolowaniem różnego rodzaju systemów wentylacji, oddymiania, przeciwpożarowych – one
są wbudowane i muszą przejść praktyczne testy. W momencie prób mogło być głośno, ale musieliśmy mieć
pewność, że w chwili zagrożenia te
urządzenia sprawnie zadziałają.
– Chce Pan powiedzieć, że teraz hałasu
już nie ma?
– We wtorek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał pomiaru hałasu. Na razie nic
nie wskazuje, byśmy mieli jakiś problem. Funkcjonujemy na podstawie
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku. Nikt tego nie podważył. Rozumiem irytację osób, którym się zmieniło otoczenie. Jeżeli było
głośno na początku, wypada mi tylko
przeprosić sąsiadów. Otwarcie było
ekstremum jeśli chodzi o natężenie
ruchu i hałasu. Nie jesteśmy po to, by
być uciążliwi.
Rozmawiała: (PEK)

OGLOSZENIA DROBNE
Nowy Sącz – osiedle Milenium, Królowej
Jadwigi dwupokojowe, słoneczne, ciepłe,
37 mkw, I piętro, 140 tys.
Tel. 728–32–66–33
Nowy Sącz – ul. Hubala mieszkanie
dwupokojowe, 48 m kw. II piętro,
sloneczne, duży balkon, umeblowane,
185 tys. (ew.garaż)
tel. 728–32–66–33
GABLOTY przeszklone
na ladę 90x90x15 cm oraz gablota
stojąca obrotowa.Tel.692 457 171
Kupię Toyotę Corollę
rok 88–97, stan obojętny.
Tel. 514 094 449
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Historia

Kolega papieża z jednej klasy
Eugeniusz Mróz jest jednym z trzech
żyjących kolegów z ławy szkolnej Jana
Pawła II. Jedynym, który może jeszcze opowiedzieć o tamtych latach.
Jako nastolatek mieszkał w Wadowicach w kamienicy przy ul. Rynek 2
po sąsiedzku z rodziną Wojtyłów. Nie
jest jednak wadowiczaninem. Pochodzi z Limanowej i był uczniem Gimnazjum Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Limanowianin, wadowiczanin,
opolanin
Z Eugeniuszem Mrozem udaje
nam się skontaktować dzięki pomocy Marcina Guzika z portalu WadowiceOnline.pl oraz Marii Talagi
– prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum im. Marcina Wadowity, zresztą przez 30 lat mieszkanki
Nowego Sącza. Pan Eugeniusz od
1945 r. mieszka w Opolu, ale regularnie przyjeżdża do Wadowic, które uznaje za swoje miasto. W marcu
obchodził 91. urodziny i choć zdrowie czasem szwankuje, jest człowiekiem bardzo kontaktowym, ma
świetną pamięć. Opowiadanie o koledze z klasy – Karolu Wojtyle uważa wręcz za swój obowiązek i robi
to z całą gorliwością, choć historie z tamtych lat przedstawiał już
wiele razy.
– Urodziłem się 14 marca 1920 r.
w Limanowej. Mieszkaliśmy przy
ulicy Ogrodowej. Pamiętam z tamtych czasów Janka Rusina, czy rodzinę Załubskich, Biedroniów. W Limanowej ukończyłem siedmioklasową
szkołę powszechną. A ponieważ nie
było tu szkoły średniej, więc później przez półtora roku uczyłem się
w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu – wspomina.
W styczniu 1935 r. jego ojca – Feliksa, urzędnika skarbowego, przeniesiono do Wadowic. Wraz z nim
do miasta nad Skawą powędrowała
cała rodzina. Zamieszkali w kamienicy przy ul. Rynek 2 i w ten sposób
do połowy 1937 r. byli sąsiadami Karola Wojtyły i jego ojca.
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Szlachetny kolega z charyzmą
– Aż do matury w 1938 r. chodziliśmy z Karolem Wojtyłą do jednej klasy w wadowickim gimnazjum
neoklasycznym im. Marcina Wadowity – opowiada Eugeniusz Mróz.
Wspomnień o Lolku, jak za zmarłą matką koledzy mówili na przyszłego papieża, ma mnóstwo. Pamięta
Wojtyłę jako świetnego, bardzo inteligentnego ucznia, do tego niezwykle szlachetnego kolegę, od którego
biła jakaś charyzma. Zawsze dostawał najlepsze noty, był bardzo pilny
i obowiązkowy. A do tego miał zasady i nigdy nie podpowiadał ani nie
dawał odpisywać, za to zapraszał do
siebie i pomagał tym, którzy mieli
problemy z nauką. Ale też nigdy nie
dawał odczuć kolegom, że góruje nad
nami wiedzą i zdolnościami. Zadziwiał tym, że w wieku kilkunastu lat
czytał klasyków: Słowackiego, Mickiewicza, a przede wszystkim Cypriana Kamila Norwida. Zawsze też
przed i po szkole wstępował do kościoła, a przy drzwiach mieszkania
Wojtyłów była porcelanowa kropielniczka – Karol za każdym razem wychodząc z domu, kreślił znak krzyża.

Lolek – Martyna
Karola Wojtyłę koledzy nazywali też Martyną – nazwiskiem znakomitego obrońcy lwowskiej Pogoni,
bowiem Lolek w ich koleżeńskich
meczach świetnie grał w piłkę najpierw jako obrońca, a później bramkarz. Sport jednak traktował nieco
inaczej niż rówieśnicy. Oni grali do
upadłego, on – tyle, ile uznał za stosowne, w ramach przerwy w wysiłku umysłowym.
Eugeniusz Mróz nie tylko grał
w piłkę z przyszłym papieżem. Razem wędrowali też po górach. Niezapomnianą wycieczką była wspinaczka na Giewont z Karolem Wojtyłą
i jego ojcem. Gdy byli na Czerwonych
Wierchach zaskoczyła ich mgła. Ojciec Lolka nagle zniknął im z oczu.
Chłopcy przerazili się i zaczęli się
gorliwie modlić. Wreszcie, gdy mgła

Zdjęcie ze zbiorów Eugeniusza Mroza udostępnione dzięki życzliwości
pani Marii Talagi
powoli ustąpiła, zeszli do Zakopanego, a tam na szczęście okazało się, że
ojciec już czeka na nich z gorącą herbatą w pensjonacie.

Aktor nie kapłan
Eugeniusz Mróz wspomina też fenomenalną pamięć, doskonałą dykcję
i piękny metaliczny głos Karola Wojtyły, który tymi atutami wykazywał
się w kółku teatralnym prowadzonym przez polonistę Kazimierza Forysia. Kiedyś w „Balladynie” Lolek
grał Kirkora, ale tuż przed spektaklem
okazało się, że kolega z rolą Kostryna
zachorował. To znaczyło, że przedstawienie nie odbędzie się. Jednak on
uratował sytuację, zgłaszając, że biorąc udział w próbach, zapamiętał też
tę drugą rolę i bez problemu ją odegra.
Widowisko zostało uratowane.
Ostatni raz w murach szkoły jako
uczniowie widzieli się w maju 1938 r.
Potem zdali maturę i ich drogi rozeszły się, w czasie wojny nie mieli
z sobą kontaktu.
Czy wtedy w latach szkolnych
ktokolwiek z nich przypuszczał, że
Karol Wojtyła zostanie papieżem,
błogosławionym?
– Nie, w ogóle nawet nie myśleliśmy, że zostanie kapłanem. Raczej

widzieliśmy w nim na przykład aktora – przyznaje Mróz.

Dyrektor Gawor z Sącza
Z lat szkolnych Karola Wojtyły
warto przywołać jeszcze jeden akcent, związany z Nowym Sączem.
Gdy przyszły papież uczęszczał do
pierwszej klasy, szkole dyrektorował Henryk Gawor. Gawor urodził
się w 1871 r. w Nowym Sączu, a w latach 1897–1901 pracował w sądeckim Gimnazjum im. Jana Długosza.
Później trafił do Wadowic, gdzie od
1924 r. przez siedem lat był dyrektorem. Uczył głównie łaciny i greki, choć akurat nie miał lekcji z klasą
Mroza i Wojtyły. Jedna z opowiastek
mówi, że Gawor władał biegle dwunastoma językami.

Papież kolegą
Byli koledzy z ław szkolnych spotykali się po latach. Pierwszy zjazd
odbył się w 1948 r. w dziesiątą rocznicę matury. Karol Wojtyła przyjechał już jako kapłan. Nawet specjalnie
przesunięto datę zjazdu, żeby zdążyć
przed jego wyjazdem do Rzymu, ponieważ po święceniach został skierowany przez kardynała Sapiehę na
studia na Angelicum. W kolejnych

latach dawni koledzy spotykali się
tradycyjnie co cztery lata w ostatnią
niedzielę grudnia w Krakowie przy
ul. Franciszkańskiej.
16 października 1978 r. Eugeniusz
Mróz pracował u syna w ogródku.
Słuchał Radia Wolna Europa. Nagle padła wiadomość, że konklawe
wybrało na papieża Polaka – Karola Wojtyłę. To była dla niego chwila
wielkiego wzruszenia. Zaraz też podzielił się radosną wiadomością z rodziną i przyjaciółmi.
Już z Janem Pawłem II po raz
pierwszy koledzy z ławy szkolnej
spotkali się w czerwcu 1979 r. w Wadowicach, podczas Jego pierwszej
pielgrzymki do ojczyzny. Papież poza
protokołem wymknął się ochronie
i spotkał z kolegami na zapleczu miejscowej plebani. A później były spotkania i w Rzymie, i w Castel Gandolfo, i w Krakowie. Ostatnie z nich
w 2002 r. zakończyło się stwierdzeniem, że jak Bóg da, zobaczą się na
spotkaniu z okazji 65–lecia matury. Do tego spotkania już nie doszło.

Zagrałby jak przed laty
Eugeniusz Mróz o swym koleżeństwie z Janem Pawłem II opowiada na
spotkaniach z młodzieżą i z mediami. Z jego udziałem nakręcono filmy
o papieżu: „Jeden z nas” i „Całopalenie”. Sam ukończył studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przez lata pracował jako radca prawny. Z zamiłowania był też pilotem wycieczek zagranicznych, w tym między
innymi do Włoch, gdzie kilkakrotnie
spotykał się z „kolegą z klasy”.
W Limanowej ani w Nowym Sączu
nie bywa. Nie ma tu żadnej rodziny,
a dawni koledzy zapewne już nie żyją.
Z chęcią odwiedziłby jednak ten region, kiedyś pisał nawet do władz Limanowej, ale jak mówi z żalem, nikt
się do niego nie odezwał. A on z przyjemnością opowiedziałby młodzieży
o swoim Wielkim Znajomym i zagrał
na harmonijce, jak to robił zawsze na
spotkaniach z Janem Pawłem II.

A

Dobrych, pięknych
i radosnych Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia, mnóstwo
wiosennego słońca oraz uśmiechu!
Dla Wszystkich obecnych
i przyszłych klientów
Wesołych Świąt!
Życzy Firma Profil
SERWIS OGUMIENIA

(JOMB)
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Sprawy i ludzie

Patrycja Leśniak, ośmioletnia mieszkanka Trzetrzewiny choruje na białaczkę. Choroba zaatakowała jej szpik kostny oraz krew. Dziewczynka jest już po
szesnastu chemioterapiach. Leczenie
ma trwać dwa lata. Z jej twarzy nie znika jednak uśmiech. Uśmiecha się nie
tylko doglądając swoich ulubionych
koni–maskotek, ale też kiedy opowiada
o tym, co ją spotkało.
Władysław Leśniak, tata Patrycji:
– O chorobie dowiedzieliśmy się
w zeszłym roku. Dokładnie we wtorek 28 grudnia, dwa dni po Bożym
Narodzeniu. Wcześniej zawieźliśmy
Patrysię do szpitala do Nowego Sącza
z ogromnym bólem brzucha. Nikt nie
wiedział, co jej dolega. Zaaplikowano jej rozkurczowo No–spę. Dopiero
podczas kolejnych badań lekarzom
coś się nie spodobało. Nikt jednak nie
powiedział nam wprost, co to takiego. Ponieważ wyniki badań przypominały ostrą anemię, lekarze snuli
tylko przypuszczenia. Więc reakcja
moja i żony jeszcze wtedy nie była
taka tragiczna. Mieliśmy nadzieję, że
to jednak nie rak. Dopiero kiedy karetka na sygnale zawiozła moją córeczkę do szpitala w Krakowie, coś
we mnie drgnęło… Nie wyobrażałem
sobie, jak mam dalej żyć.
Właśnie w Krakowie rodzice dziewczynki dowiedzieli się, że
ich córkę czeka dwa lata szpitalnego leczenia. Ojciec Patrycji nie wiedział, czy sobie z tym wszystkim poradzi. Prowadzi własną działalność
transportową i przysparza mu ona
czasem nie lada problemów. Rodzina jest w trakcie budowy swojego
wymarzonego domu. Wiadomość
o białaczce spadła na nich jak grom
z jasnego nieba. Tego było za dużo.
Nastąpił krytyczny moment w życiu Leśniaków. O żadnych przepustkach dziecka do domu nie było wtedy nawet mowy. Po pierwsze każdy
organizm inaczej reaguje na leczenie, a poza tym wszystko uzależnione jest od odporności organizmu
oraz poziomu białych krwinek tzw.
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leukocytów we krwi. Raz zdarzyło się nawet, że Patrycja miała jechać
do domu na tydzień. Była już spakowana, lecz po porannej morfologii
lekarze zabronili wtedy ośmiolatce
wyjścia na przepustkę. Teraz dziewczynka dostała pozwolenie na pobyt
w domu. Nie widać na jej twarzy ani
smutku, ani przygnębienia. Ochoczo pokazuje swoje zabawki i opowiada o nich.
Patrycja: – Lekarze na początku
podejrzewali u mnie wyrostek. Ale
nie przestraszyłam się, kiedy dowiedziałam się o białaczce. Właściwie chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego jeszcze. Jak mama płakała,
to mówiłam jej, żeby się nie smuciła,
że wszystko będzie dobrze. Dla mnie
nie liczy się to, że nie mam włosów.
Chociaż już trochę mi odrastają.
Proszę zobaczyć, jakie mam już długie. Ale ważne jest to, żebym wyzdrowiała. Chcę być zdrowa.
Kiedy dziewczynka jest w Krakowie, w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym – Prokocimiu, cały czas
jest z nią matka. Na początku rodzice spali na szpitalnej podłodze. Teraz mama Patrycji nocuje w krakowskim hostelu. Chociaż zdarzały
się nieprzespane noce. Kiedyś Patrycja bardzo źle zniosła chemioterapię. Wymiotowała i męczyła się całą
noc, a razem z nią i rodzice. Chora dziewczynka sama jest dla rodziców wielkim oparciem. Jej podejście
do sytuacji, energia i ten przepiękny
uśmiech potrafią zdziałać cuda. Władysław Leśniak przyznaje, że wiele
razy to właśnie córka powodowała
u niego lepsze samopoczucie. Patrycja także sama pilnuje pór przyjmowania leków. Poza tym w ogóle nie marudzi, mimo że nie może
jeść wszystkiego, na co ma ochotę i właściwie cały czas musi bawić
się sama w domu. Z powodu zbyt
niskiej odporności, jaką miała jeszcze całkiem niedawno, Patrycji nie
można było odwiedzać. Przyjaciele ze szkoły nie zapominają jednak
o niej. Piszą do niej długie i radosne

FOT. (LENA)

Mogę nie mieć włosów, ale chcę być zdrowa

listy. A przynosi je wychowawczyni dziewczynki, która prowadzi
z nią indywidualne lekcje w domu.
Kiedy ośmiolatka jest w Krakowie,
tam też ma swoją nauczycielkę, dzięki czemu cały czas jest na bieżąco
z lekcjami. Patrycja nie jest jedynym
dzieckiem państwa Leśniaków, ma
jeszcze dwóch braci: sześcioletniego
Michała i czteroletniego Kacpra. Zatem i z pieniędzmi było krucho. Rodzina jednak otrzymała duże wsparcie finansowe z Caritasu. Również
miejscowy ksiądz wraz z nauczycielami zorganizowali zbiórkę pieniędzy, za co Leśniakowie są bardzo
wdzięczni.
Władysław Leśniak: – Kacper
i Michał uwielbiają siostrę. To, co się
działo w domu, kiedy się dowiedzieli o chorobie Patrycji jest nie do opisania. Słyszeliśmy z żoną : „Ja kocham Patrysię! Ja chcę, żeby wróciła
do domu. Ona jest taka biedna, bo
cały czas musi brać zastrzyki i robili jej punkcję”. Patrycja ma założone
tzw. wejście. Urządzenie zamontowane pod skórą, idące przez tętnicę i w stronę serca. Jest to ważne

przy częstym podawaniu zastrzyków, kroplówek oraz chemii. Jeden
z synów patrząc na to urządzenie
stwierdził, że to brzydkie. Zapowiedział, że pojedzie do Krakowa
i wszystkich pobije.
Patrycja również kocha braci.
Wolny czas spędza na zabawie z nimi,
albo w świecie swoich zabawek. Jest
miłośniczką koni i właścicielką ponad dwudziestu takich maskotek.
Wszelkiego rodzaju i maści. W przyszłości chciałaby zostać pielęgniarką.
W domu posiada cały zestaw pielęgniarski: rękawiczki, waciki, strzykawki. Bada swoje pluszowe misie.
Jeden, który wygląda jak Kubuś Puchatek i jest rozmiarów co najmniej
samej Patrycji ma nawet na ramieniu przyklejony plaster. Na pytanie,
co mu się stało, dziewczynka odpowiedziała, że to tak zapobiegawczo.
Przecież rozpoczął się sezon wiosenny, a w nim nie trudno o przeziębienie i zadrapania.
Patrycja Leśniak: – Mam jeszcze
takie koniki bliźniaki, mogę pani
pokazać. A mój wujek kupił kucyka i on jest taki fajny, taki spokojny.

On nawet potrafi wyjść po schodach
do domu i pukać kopytem w drzwi
jak człowiek! Wujek powiedział, że
jak troszkę wyzdrowieję, to mi nawet pożyczy go na parę dni. A tutaj
mam takiego od babci. Dostałam
na gwiazdkę. Śliczny, prawda? To
jest mój ulubiony konik. No i mam
też pluszowego. O, tutaj leży… A tutaj mam konia od ojca chrzestnego.
Jest już bardzo stary, nawet ogon
ma stary. Kiedyś chodził, rżał i jeszcze głową kiwał. Dostałam go na
pierwsze urodziny. O! a tutaj jest
najmniejszy, taki bobasek z pampersem. Mam ich dwadzieścia, a na
strychu jeszcze więcej.
Ulubione kolory dziewczynki to
różowy i niebieski. Nawet jej pokój
w ich nowym domu będzie niebieski. Patrycja jest bardzo uzdolnioną
młodą damą. Kiedy przebywa w Krakowie, a jej odporność jest w dobrej
formie, uczęszcza do przedszkola.
Wykonuje tam małe arcydzieła, m.in.
witraże przyklejane na okna, pomalowała na złoto aniołka z masy solnej,
wykonała wraz z tatą gwiazdę z papieru oraz dwa obrazy. Wszystkie jej
prace są na widocznych miejscach
i stanowią piękną ozdobę domu.
Patrycja Leśniak jest po 16 chemioterapiach. Czekają ją jeszcze co
najmniej cztery. Możliwe jest wyleczenie jej bez przeszczepów. Jednak
na decyzję w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać. Oczywiście nawrotów
choroby nie można wykluczyć. Nie
przeszkadza to jednak dziewczynce
cieszyć się życiem, nigdy nie zapomina o uśmiechu. Inni powinni brać
z niej przykład. Rodzice już wzięli.
(LENA)

PS od autorki
Patrycjo, jesteś dla mnie prawdziwym autorytetem. Rozmawiając z Tobą
uświadomiłam sobie, że to nie problem
jest istotny, ale podejście do niego. Zamierzam od dzisiaj w taki sposób iść
przez życie jak Ty. Będę walczyć jak Ty,
będę się uśmiechać jak Ty, będę żyć jak
Ty. Życzę Ci tego, czego pragniesz najbardziej – bądź zdrowa! 

A

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
www.mord.pl
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99
ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,
kwalifikacja wstħpna, uzupeųniajČca, przyspieszona/,
j kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
arne/,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy taksówkČ,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
zec
eczy/
zy/
y//,
j kierowców przewoǏČcych towary niebezpieczne /ADR/,
j szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA:
j kierowców /badania wstħpne i kontrolne/,
j operatorów suwnic,
j operatorów sprzħtu ciħǏkiego,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!

By Święta Wielkiej Nocy
upłynęły bez pośpiechu
w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech wszystkie podróże
zakończą się szczęśliwie - u celu.
By wszystkie drogi prowadziły do bliskich,
a spotkania przy wielkanocnym
stole miały niezwykły smak
życzy
Dyrektor
Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Józef Polaczek
wraz z pracownikami

Wielkanocne ¥wiÚta
niechaj w Pañstwa domach
rozgoszczÈ siÚ Zmartwychwstania
blaskiem i spokojem,
Niech Pañstwa serca
przepeïnia nieustannie miïoĂÊ,
radoĂÊ i nadziei treĂÊ!
Wesoïych ¥wiÈt!
¿yczy Firma Vidok
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Religia

Zakonnika wpadki i wypadki
R O Z M OWA z jezuitą o. ROBERTEM WIĘCKIEM, przez lata związanym z parafią
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, obecnie pracującym w Atenach
– Przez kilka dni prowadził ojciec rekolekcje dla sądeczan. Wystąpił przed
wiernymi, szczególnie tymi związanymi z kościółkiem kolejowym, w nowej
roli. Do niedawna jeszcze mogli ojca słuchać co niedzielę, teraz dosłownie od
święta. Czym dla ojca były te sądeckie
rekolekcje?
– Tak się składa, iż wierni związani z kościołem kolejowym (i nie
tylko) mają okazję do codziennych
spotkań ze mną dzięki „wirtualnej
parafii”, która istnieje od wielu lat.
Otóż posyłam na pocztę mailową,
od kilku miesięcy umieszczam także na stronie internetowej, refleksje
odnoszące się do tekstów biblijnych
na każdy dzień. To sprawia, że mam
stały kontakt modlitewny z wieloma osobami i pomagam w spotkaniach twarzą w twarz, które należą
już do rzadszych.
Rekolekcje, które poprowadziłem w parafii kolejowej były dla mnie
przede wszystkim spotkaniem z Bogiem przemieniającym wspólnotę parafialną i przewracającym życie
do góry nogami w ludziach, którzy przyjmują do swego serca Boże
natchnienia. Po kilku miesiącach
„niewidzenia” odkrywałem ciągłość
spędzonych lat, ale i dane mi było widzieć dojrzałość osób i wspólnoty. To
przynosi radość w sercu duszpasterza i wierzę, że proboszcz parafii kolejowej, o. Józef Birecki, jest dumny
ze swoich parafian.
Głoszenie zaś rekolekcji dla tak
uważnych słuchaczy to wielki zaszczyt. W roli rekolekcjonisty wystąpiłem tutaj po raz pierwszy i trzeba mi stwierdzić, że odczuwałem,
iż wiele tygodni przed tymi rekolekcjami parafia zaczęła się modlić
w mojej intencji i w intencji samych
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rekolekcji. Było można wręcz dotknąć mocy modlitewnego wsparcia.
– Nie przyjechał ksiądz do nas z Aten
z pustymi rękami. Przywiózł lekturę na Wielki Post „Dawidowe (i nie tylko)
wpadki i wypadki”. A jakby przekornie
zmienić tytuł „Roberta Więcka wpadki i wypadki”?
– Książka ta, jak ująłem we wstępie to „zapis ponadczasowych ludzkich zmagań”, czyli także zmagań
Roberta Więcka. Walki, z której nikt
nie jest zwolniony i w czasie której nie wszystkie wydarzenia da się
ogarnąć. Czytając Księgę Samuela wydawało mi się, że uczestniczę w historii ówczesnych ludzi, ale
i miałem nieodparte wrażenie, iż owa
historia stała się moją, jest obecna
w tym wieku, pośród mojego pokolenia. „Dawidowe (i nie tylko) wpadki i wypadki” pisałem w pierwszych
miesiącach pobytu w Atenach, a tak

właściwie to zebrałem myśli, które krążyły mi po głowie od wielu lat.
Przywiozłem ją do Nowego Sącza, by podzielić się z ludźmi, którzy też ją tworzyli poprzez dzielenie
się swymi doświadczeniami w czasie
rozmów duchowych czy kierownictwa duchowego.
– Wielki Post, rekolekcje i… Święta Wielkanocne. Dla Polaków to wciąż czas zadumy, refleksji. Nawet szał zakupów
świątecznych mniejszy. Jak wygląda to
za granicą, w Grecji?
– To pewna dynamika okresu liturgicznego. 6 tygodni Wielkiego
Postu ma za cel przygotowanie serca i umysłu na rozważnie tajemnicy
Wielkiego Tygodnia, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. To
najważniejsze dni dla chrześcijanina,
w których odkrywa na nowo to, co
stanowi istotę jego wiary, czyli osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem,
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Panem i Zbawicielem, który za nas
umarł i dla nas zmartwychwstał. Dla
Polaków to czas zadumy i refleksji,
który – niestety – nie staje się przyczynkiem do czasu radości wypływającej z tajemnicy Zmartwychwstania.
Kończymy świętowanie tego Wydarzenia przy śniadaniu wielkanocnym, a przecież do Zesłania Ducha
Świętego jest 50 dni!
Jak to wygląda w Grecji? Niestety nie wiem, ponieważ to będą
pierwsze moje święta wielkanocne
w tym kraju. Przygotowania w kościele, w którym posługuję, przebiegały mniej więcej tak samo jak
w większości wspólnot parafialnych
w Polsce. Z opowiadań współbraci
wiem, że wielu rodaków przybywa
na Uroczystości Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy.
– A czym dla ojca są Święta
Wielkanocne?

– Dla mnie osobiście to wspaniały
czas przeżywany z Bogiem. Co roku
z wielką intensywnością, pośród posług duszpasterskich, staram się spotykać z Panem Jezusem, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, by
karmić moją wiarę, by napełniać się
niezgłębionymi tajemnicami Bożego
miłosierdzia.
To czas przebywania we wspólnocie parafialnej, a więc i wspólnego dążenia drogami wielkich Dni. To
czas odnowienia świadomości celu,
do którego jako wierzący zmierzamy. Odczuwam także pośród ludzi podniosłość chwili, a to przynosi pokój serca.
Nie wyobrażam sobie roku bez
tych Dni, bez możliwości zatrzymania się i kontemplowania tajemnicy
paschalnej, tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ

A

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, pokoju i miłości oraz
radosnych, ciepłych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół, przebiegających w atmosferze
wzajemnej serdeczności.
Życzą
Burmistrz Starego Sącza
Marian Cycoń
i Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Gizicki
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Biznes

Kiedy praca jest pasją
– Panie Prezesie, Konspol – najstarsze
prywatne przedsiębiorstwo Sądecczyzny – zamiast cieszyć się stabilną sytuacją i wypracowaną przez 30 lat pozycją na rynku, angażuje się w kolejne
inwestycje. Potrzebny Panu nowy stres
i kłopoty?
– To nie są żadne kłopoty! To
jest właśnie to, co najbardziej lubię. Po prostu robimy kolejny milowy krok naprzód, bo przecież
kto stoi w miejscu i zadowala się
dotychczasowymi osiągnięciami,
ten się cofa. Rozwój firmy od zawsze wpisany był w naszą strategię,
dlatego teraz, korzystając z naszych
wieloletnich doświadczeń, chcemy
otworzyć nowy rozdział w historii
naszego przedsiębiorstwa.
– Zabrzmiało bardzo poważnie
i doniośle.
– Bo to jest faktycznie bardzo
ważny moment dla nas! Nie chcę
żeby brzmiało to patetycznie, ale
my naprawdę robimy w tej chwili wielki krok, a może nawet skok,
w przyszłość. Przede wszystkim
lada moment rusza nowa część zakładu pakująco–dystrybucyjna,
przeprowadzamy się do nowego
biurowca, powstaje nowe centrum
marketingowe. Jak mogę to zatem
inaczej nazwać, jeśli nie historyczną chwilą dla Konspolu?
– To, czym dysponowaliście dotychczas, było za ciasne?
– Szczerze mówiąc od dawno już
nie wystarczyło na nasze potrzeby. W nowym układzie przybędzie
nam ponad 2500 metrów kwadratowych zakładu, a ta powierzchnia
pozwoli obsłużyć nasze aktualne
możliwości produkcyjne. Nie ukrywam, że mocno się już dusiliśmy
i nie wykorzystywaliśmy w pełni mocy produkcyjnych zakładu.
A te są niemałe – posiadamy osiem
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FOT. ARCHIWUM KONSPOLU

R O Z M OWA z Kazimierzem Pazganem, prezesem Zarządu Firmy Konspol

linii produkcyjnych o dobowej wydajności ponad 150 ton różnych
produktów. Teraz, dzięki lepszym
warunkom będziemy mogli produkować ponad 4 tys. ton miesięcznie. Trzy razy większa produkcja,
to dużo większy potencjał firmy,
a to się przekłada np. na miejsca
pracy. Stworzyliśmy w ostatnim
czasie wiele nowych miejsc pracy dla sądeczan. To chyba ważny
wkład naszej firmy w rozwój regionu i kształtowanie jego sytuacji
gospodarczo–ekonomicznej.
– Mawia się, że nie jest sztuką wyprodukować nawet duże ilości towaru,
prawdziwą sztuką jest go sprzedać.
– No, ale właśnie my nie mamy
z tym problemu. Powiem więcej

– właśnie dopiero teraz będziemy mogli w pełni zaspokoić zapotrzebowanie naszych odbiorców,
a „apetyt” wielu z nich na nasze
produkty jest ogromny. Wymienię tylko tych największych jak
KFC, Gerber, sieć supermarketów Biedronka, Lidl, Netto, Real,
Makro, Tesco, Leclerc, Polomarket a także odbiorców w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Anglii
i Szwecji. Mówiąc prościej – oddanie do użytku nowej powierzchni
pozwoli nam realizować projekty,
na które od lat nie mieliśmy warunków. Teraz realizujemy nasze
plany i marzenia.
– O czym więc marzył Kazimierz Pazgan przez lata i nie mógł tego marzenia zrealizować?
– O tym, żeby mieć warunki
do produkcji wyrobów opartych
na bazie tradycyjnych receptur
sprzed 50 lat. Teraz wyciągnąłem
z dawno nie odwiedzanych szuflad receptury, które czekały na
dogodny moment. To według nich
robił kiedyś wędliny mój ojciec,
a ja do dzisiaj pamiętam ich smak.
Zawsze marzyłem, żeby móc takie
produkty zaproponować naszym
klientom. Dzisiaj jesteśmy bardzo
blisko realizacji tego marzenia.
Przekładając to na język biznesowy, stworzyliśmy nowe brandy dla naszych projektów. Dla nas
najważniejszy dziś to Konspol Natura, realizowany właśnie na bazie
receptur, o których wspomniałem. Pod brandem Natura pojawił się m.in. kabanos z kurczaka,
kiełbasa wiejska z kurczaka, pasztet z kurczaka, pasztet z żurawiną, szynka z kurczaka, polędwica z kurczaka i parówki w trzech
smakach – naturalnym, z serem
i z papryką. Produkty te są bez

konserwantów, wędzone dymem
bukowym w tradycyjny i naturalny sposób.
– Projekt Konspol Natura , to – obok
inwestycyjno–budowlanej – druga rewolucja w przedsiębiorstwie?
– Chyba tak można powiedzieć.
Dla nas i naszych klientów pewnie
najważniejsze jest, że proponujemy produkty bez konserwantów,
bez glutenu, sto procent wysokiej
jakości mięsa kurczaka hodowanego na własnych fermach z wielką dbałością o własne pasze produkowane bez modyfikowanych
składników. Rozwija się również
nasz zakład Konspol–Bis w Słupcy
tworzący nowe linie produkcyjne
i zwiększając wydajność. Sami kontrolujemy więc cały proces technologiczny, dlatego możemy ręczyć za
efekt końcowy.
– Efekt końcowy, to smak i jakość
tego, co zjadamy?
– I o to dbają nasi technolodzy,
zresztą najlepsi na świecie. Nikt nie
potrafi zrobić tego lepiej. Oni – podobnie jak ja – nie znoszą bezczynności, bo – jak wspomniałem – kto
się nie rozwija, ten się cofa. Dlatego
nieustannie opracowują nowe receptury. Np. na produkty bezglutenowe, na które jest ogromne zapotrzebowanie na rynku. Dla Gerbera
opracowaliśmy specjalne parówki
dla dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia. Stworzyliśmy produkty w linii light dla pań dbających o linię i polecane ludziom na
wszelkich dietach. Przypominam,
że mięso z kurczaka zawiera tzw.
dobry cholesterol – w przeciwieństwie do mięsa wieprzowego. Warto o tym pamiętać przy okazji świąt!
– Wspomniał Pan o dwóch rewolucjach, jakie mają miejsce w Konspolu,
ale przemilczał Pan trzecią. Aktywny

A

Wszystkim naszym obecnym i przyszãym klientom
İyczenia zdrowych, pogodnych ģwiĈt Wielkanocnych,
peãnych wiary, nadziei i miãoĤci,
a takİe radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkaę w gronie rodziny i przyjacióã
oraz wesoãego ALLELUJA
skãadajĈ
ZarzĈd i Pracownicy
SITA Nowy SĈcz Sp. z o.o.

udział w zarządzaniu firmą ma od
pewnego czasu Pański syn.
– Bo to nie rewolucja, a ewolucja. Konrad współpracuje ze mną
od kilku lat, sukcesywnie wchodząc w kolejne pola aktywności.
Jest pomysłodawcą wielu istotnych zmian w firmie – dotyczących hodowli, linii produkcyjnych, marketingu i zarządzania.
To on wymyślił głośną już dziś reklamę w radiowej Trójce poprzedzającą słynny program satyryczny Grzegorza Halamy, czyli pana
Józka i jego kurczaków. Za sugestią mojego syna po wielu latach poszliśmy w lifting naszego
tradycyjnego loga, które się niedawno zmieniło. Konrad też wymyślił logo dla wyrobów Konspol
Natura. Mógłbym pewnie długo
o tym opowiadać, ale powiem tak:
po blisko 30 latach prowadzenia
przedsiębiorstwa jestem szczęśliwy, że moje dzieci odziedziczyły
po mnie pasję, z jaką podchodzą
i dbają o tę firmę.
– Myśli Pan czasami o tym, że w przyszłym roku stuknie Konspolowi
trzydziestka?
– No i pięknie, przecież wchodzimy w wiek dojrzały. Teraz
możemy powiedzieć o sobie, że
jesteśmy firmą z tradycjami, a jednocześnie bardzo nowoczesną.
No, ale nie rozczulajmy się, bo
do jubileuszu jeszcze rok. Cieszę się, że tak dużo udało się zrobić, ale te osiągnięcia nie byłyby
możliwe, gdyby nie moje szczęście do współpracy z ludźmi, moimi pracownikami. Dla nich praca
jest ich pasją. Nawet stworzyliśmy takie hasło reklamowe: dobry smak i zdrowie to nasza pasja.
I tak w rzeczywistości jest.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Opinie
Teatr NSA

K

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

iedyś po koncercie Bogdana Łazuki w Hali Stulecia we Wrocławiu,
znany z poczucia humoru artysta stwierdził,
że było tylko dwóch ludzi, którzy swoją obecnością zapełnili
potężną salę: jednym był on sam, drugim
Józef Goebbels. Gdyby wziąć pod uwagę
stosowne proporcje, to podobnym osiągnięciem mógłby się pochwalić Janusz
Michalik, na którego ostatnią premierę
(„Książę i żebrak”) przyszło tylu ludzi, że
więcej ich stało niż siedziało. Ale też był

Zdarzyło się, że kandydatka
na aktorkę dostała
polecenie zagrania… kartki
papieru! Ot, zwyczajna
etiudka, sprawdzająca
wyobraźnię i poziom
odporności nerwowej.
Młode dziewczę, miast
przerazić się wyzwaniem,
ze stoickim spokojem
zapytało: Kartka ma być
w linię czy w kratkę?

powód: trzydziestolecie teatru NSA. Jak
ten czas leci. Raptem pięć lat temu wraz
z kabaretem „Ergo” fetowałem jubileusz
ćwierćwiecza. Przygotowaliśmy wówczas stosowny benefis, który miał być jakąś formą uhonorowania pracy artystycznej Janusza Michalika i licznej trupy
aktorskiej, która nie zważając na przeciwności losu (a było ich niemało), radziła sobie nadzwyczajnie, mimo skrzeczącej rzeczywistości lat osiemdziesiątych.
Jest coś niezwykłego w takich rocznicach. Uświadamiają one fenomen miejsc
i ludzi, których jakaś siła pcha do zadań daleko wykraczających poza rutynę

Skarb, obok którego
przechodzimy zbyt
pospiesznie
życia. Podczas owego benefisu próbowałem uchwycić moment narodzin NSA.
Trzynastozgłoskowcem. Fragment skargi
zdegustowanego życiem, młodego Janusza brzmiał tak: Hej, ty dolo nieszczęsna,
porzucę to wszystko / Teatr sobie założę
i będę panisko! / W życie pójdę ze sztuką
i będzie mi bosko / Z nią się będę zadawał
i z niej czerpał rozkosz / Porwę masy za
sobą: mądrych i ułomnych / Będzie pięknie, bo teatr mój widzę ogromny!...
Oczywiście narodziny teatru to nie
jego wyłączna zasługa, ale to on przeprowadził NSA przez rozmaite rafy i zawirowania, których – jak to w życiu – zabraknąć nie mogło. Nie wiem,
ilu aktorów przewinęło się przez scenę NSA w ciągu trzech dekad, ale było
ich na pewno bardzo dużo i choć teatr
do wielkich nie należy, jego osiągnięcia
są nie do przecenienia. Biorąc pod uwagę fakt, że nie jest to placówka zawodowa, a artyści za swoją pracę dostają
jedynie oklaski i satysfakcję, pięćdziesiąt siedem premier to liczba imponująca. Piękne jest również to, że na scenie spotykają się przedstawiciele trzech
generacji: od najstarszej (Staszek Choczewski, Staszku wybacz!), aż po siostry Chapko, które mimo szczenięcego
wieku wykazują się brawurą wcale nie
dziecięcą. Jeśli pójdą w ślady starszych
sióstr – aktorek, również bliźniaczek
(fenomen światowy!), to poradzą sobie
na każdym etapie artystycznego życia,
nawet wtedy, gdy staną przed komisją
egzaminacyjną i dostaną do wykonanie
zadanie niewykonalne. Jak w anegdocie. Zdarzyło się, że kandydatka na aktorkę dostała polecenie zagrania… kartki
papieru! Ot, zwyczajna etiudka, sprawdzająca wyobraźnię i poziom odporności
nerwowej. Młode dziewczę, miast przerazić się wyzwaniem, ze stoickim spokojem zapytało: Kartka ma być w linię
czy w kratkę? Powiedzmy sobie szczerze: ci którzy praktykują (praktykowali) w NSA są bardziej niż ktokolwiek
odporni na tego rodzaju stres. Nabywają doświadczenia i scenicznego sznytu
w takim stopniu, który pozwala odnaleźć się w sytuacjach nie tylko aktorskich, ale i poza nimi. Wybaczą mi ci,
którzy NSA współtworzyli, że o nich nie
wspomniałem prawie wcale, ale pojemność felietonu mocno mnie ogranicza.
Pamiętam jednak o Was. Trwajcie w niezłomnym postanowieniu, że to co robicie ma sens. Sięgajcie po nowe wyzwania, poszukujcie nowych inspiracji,
słowa krytyki przyjmujcie z godnością.
Obserwując poczynania NSA, można
być pewnym, że będą kolejne rocznice,
że właśnie tu narodzą się nowe talenty,
a Janusz Michalik wystąpi w najlepszej
dla siebie roli… akuszera.

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Ś

więta Wielkanocne przypadły w tym roku na drugą wiosnę. Nie wiedzą Państwo, co mam na myśli?
Spróbuję wyjaśnić. Jedna z najważniejszych różnic między mieszkaniem w Warszawie i Nowym Sączu dotyczy pór roku.
W Warszawie rozpoznawałem w zasadzie cztery. Te kalendarzowo–astronomiczne. Na Sądecczyźnie znalazłem
ich przynajmniej drugie tyle. Zobaczyłem nieznane oblicze zimy w lutym, czasami w marcu, kiedy śnieg
jeszcze leży, a powietrze pachnie
wiosną, słońce wisi wysoko na niebie.
Ten kontrast pamiętałem tylko z dawnych – dziecinnych jeszcze – pobytów
w Rabce. I tkwił w mojej pamięci raczej jako mało prawdopodobna i egzo-

ludzi odwiedza Beskidy w najlepszych
miesiącach. Najlepszych – bo tych,
w których można jeszcze uniknąć dokuczliwego upału i całkiem przeze
mnie znienawidzonych much i innych
owadów.
Latem góry są znośniejsze, gdy jest
chłodno, nawet gdy trochę pada. Tak
widzę to teraz i współczuję tysiącom
turystów skazanych na góry widziane tylko w lipcu i sierpniu. W maju
bardzo często zdarza się iść cały dzień
po którymś z głównych szlaków, nie
spotykając żywej duszy. Na szczęście
lato ma swój cudowny – na poły już
jesienny finał we wrześniu. I to „drugie” lato bardzo łagodnie przechodzi w pierwszą jesień. Tę trwającą do
Wszystkich Świętych, a czasami urywającą się przedwcześnie, z jakimś
zimnem i śniegiem.
Wiele osób dziwiło się, że wyjechałem z Warszawy. W takich zwykłych
rozmowach padały słowa o tym, że
tam teatry, kina, światowe życie. Że
trochę tego pewnie żal. Małe trochę.
Bardzo małe. Zdecydowana większość
warszawiaków korzysta z tych uciech
bardzo oszczędnie. W moim rachunku poranny widok gór, możliwość
ucieczki po pracy na spacer w którąś

Wiele osób dziwiło się, że wyjechałem z Warszawy.
W takich zwykłych rozmowach padały słowa o tym,
że tam teatry, kina, światowe życie.
Że trochę tego pewnie żal. Małe trochę. Bardzo małe.

tyczna baśń, wraz ze wspomnieniem
miodu z plastra w pasiece, czy kijanek wyławianych z Poniczanki. Dopiero po latach wspomnienia wróciły
jako realność – wraz z sądecką „późną
zimą”, tak różną od tej nieco posępnej, grudniowej.
Kilka lat temu spędziłem trzy wiosenne miesiące w Rytrze, kończąc
prace nad książką. Miałem dość czasu, by wpatrywać się w coraz to inny
kolor wzgórza nad zamkiem. Przechodzący od szarego przez fioletowy,
aż po różne odcienie zieleni. Zmieniający się także wraz z porami dnia,
z kierunkiem padania promieni i rodzajem słonecznego światła. Nie miałem o tym pojęcia, bo góry znałem
z pobytów zimowych, bądź letnich.
Szkoda, myślałem, że tak niewielu

z dolin, podwójna porcja pór roku to
nagroda bardzo sowita. Warto znaleźć
czas dla miejsca, w którym mieszkamy, skorzystać z tej „drugiej wiosny”,
która mimo chłodu jest już bardzo
słoneczna i z każdym dniem bardziej
zielona – by przyjrzeć się Miastu i jego
okolicy. Bardzo lubię odkrywać Nowy
Sącz na nowo – oglądając go z innej
perspektywy, łazić jego ulicami i próbując wynaleźć przeoczony przez innych detal, ładną fasadę lub dobrze
urządzony ogród.
Warto może znaleźć chwilę, by
w tym ogromnym wielkanocno–majowym okresie świątecznym odkryć
nie tylko „drugą wiosnę”, ale także
nowe twarze miasta i jego okolic. Docenić skarb, obok którego na co dzień
przechodzimy zbyt pospiesznie.
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Trzy rodzaje
człowieka

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

R

óżni ludzi wchodzą na
Golgotę. Różne sprawy
chcą załatwić. I różnie
się to kończy. Faryzeusz spogląda na zmaltretowane ciało Mesjasza i ulega przerażeniu. Oczekiwał, że
w nagrodę za swoją pobożność i dobre uczynki, a zwłaszcza za unicestwienie tego podżegacza, Bóg da mu
znak. Nie żeby zaraz niebo się miało
rozstępować i aniołowie grać na trąbach, ale chociaż żeby jakaś delegacja
z kwiatami od mieszkańców Jerozolimy przyszła. Żeby w gazetach napisali, w telewizji pochwalili. Tymczasem
faryzeusz stoi na Kalwarii sam, tłum
dawno się rozpierzchł, trzęsie się ziemia, pękają mury świątyni, przez podartą zasłonę widać, że Święte Świętych zionie pustką. Czyżby ten zabity
Galilejczyk rzeczywiście pochodził
od Boga? Czyżby krzyż miał być Jego
kolejnym zwycięstwem? Faryzeusz
nie dopuszcza do siebie takiej myśli.
Strasznie go to gorszy. Dziś także. Faryzeusz, jeśli trzeba, chętnie zamieni synagogę na kościół, szabat na niedzielę, pielgrzymkę do Jerozolimy na
pielgrzymkę do Częstochowy. Zamiast
„Szema” zaśpiewa „Boże coś Polskę”.
Przestanie składać całopalne ofiary,
a zacznie dawać księdzu na mszę. Ale
nigdy, przenigdy nie stanie pod Krzyżem tak, żeby choć jedna kropla Krwi
spadła mu na głowę. Bo co, jeśli się
okaże, że ta Krew dalej jest żywa, gorąca i słodka? O, nie! Faryzeusz nie
jest głupi. Nie pozwoli się poparzyć.
Cynik w ogóle nie patrzy w stronę
zamordowanego Mesjasza. Twierdzi,
że to urąga jego poczuciu smaku. Cynik co prawda uwielbia przemoc w kinie, telewizji i grach komputerowych,
ale to co innego. To konieczny wynik
postmodernistycznej dekonstrukcji
kultury. Natomiast widok Ukrzyżowanego okazuje się zbyt naturalistyczny. Wręcz przestarzały. A już na pewno zbyt straszny dla dzieci, dlatego
cynik chce Go usunąć ze szkół. Cynik
wyśmiewa się z Biblii. Potrafi z zapałem godnym lepszej sprawy opowiadać
o rzekomych sprzecznościach chrześcijańskiej wiary. Kiedy jednak ktoś

pokazuje mu fakty, historię, dowody, a zwłaszcza gdy ktoś zaczyna mu
głosić Ewangelię, włącza z panicznego strachu głośną muzykę, odbiera telefon albo chociaż loguje się na stronę
z dowcipami i rży, póki złowrogi pomruk Słowa Bożego nie ucichnie. Cynik w ogóle nie patrzy w stronę Krzyża, bo boi się, że Mesjasz mógłby mieć
otwarte oczy – a w nich ani krzty sarkazmu czy ironii… Tylko przebaczenie.
„Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków,
a Grecy szukają mądrości, my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem

Cynik w ogóle nie patrzy
w stronę Krzyża, bo boi się,
że Mesjasz mógłby mieć
otwarte oczy – a w nich
ani krzty sarkazmu czy
ironii… Tylko przebaczenie.

dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą
i mądrością Bożą. To bowiem, co jest
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga,
przewyższa mocą ludzi” (1 Kor 1,22–
25). Dlatego nie ma znaczenia kto w te
Święta pójdzie do kościoła. Tylko ten
może się nazwać chrześcijaninem,
komu „przed oczami nakreślono obraz
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego” (Gal
3,1) i kto przez ten obraz spogląda na
swoje życie każdego dnia. Nie tylko od
wielkiego dzwonu, choćby to dzwonił
akurat dzwon największy na rezurekcję. Tylko ten też doświadczy w Wielkanoc spotkania ze Zmartwychwstałym, kto postanowił „nie znać niczego
więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2) i kto z Niego uczynił swoją drogę, prawdę i życie.
Życzę Wam, Kochani, takiego wejścia na Kalwarię w tegoroczny Wielki Piątek, żebyście mieli odwagę spojrzeć w oczy konającego Chrystusa,
nie z powodu własnej sprawiedliwości, ale w nadziei na Jego miłosierdzie.
I takiego spotkania ze Zmartwychwstałym, żeby Wam serca jeszcze długo płonęły jak owym uczniom, których On zawrócił z drogi do Emaus.
Niechże ta nasza polska noc wreszcie
jak dzień zajaśnieje!

Popiołu i wody

P

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

rzeżywamy właśnie koniec
Wielkiego Postu, ewentualnie już czas Wielkiej Nocy.
Ważny ten okres rozpoczął się (a dla niektórych tylko rozpocząć się powinien)
od posypania naszych głów popiołem, natomiast zwieńczeniem dwudniowych świąt
jest bardziej świecki, ale nie mniej znaczący zwyczaj polania naszych ciał, w tym
głów, chłodną wodą. Nie chcę być poczytywany jako „ten bez winy” więc ostrożnie
stwierdzę, że popiół przyda się, nie tylko
raz w roku, nam wszystkim. Pewnie jednak
nie każdy pogląd ten podziela. W naszym
życiu publicznym nie brakuje bowiem takich, którzy piętnują u innych postawy im
samym nieobce. Bywa wręcz tak, że sięgają
oni w swojej walce po instrumenty prawne, które mają pomóc w udowodnieniu

obywatelskiego głosowania w tych wyborach, w których był kandydatem. Od byłego posła można chyba oczekiwać większego
poczucia przyzwoitości i zwykłego rozsądku. I niech naszych wymagań wobec takiej
osoby nie obniża przesadnie okoliczność, że
był posłem z ramienia Ligi Polskich Rodzin.
Opisany przypadek jest oczywiście nieco skrajny i wymagać powinien przynajmniej wiadra popiołu na głowę grzesznika.
W większości przykładów pewnie wystarczy poniedziałkowy kubeł zimnej wody.
Na przykład dla tych, którzy na podstawie emocjonalnej reakcji najbardziej zainteresowanego wykreowali tzw. „aferę podsłuchową” i chcieli na niej budować nową,
sądecką rzeczywistość. Fakt, że tylko polityczno–kadrową, ale zawsze. A dała się
tym emocjom ponieść i część dziennikarzy,
i lokalnych polityków. Pierwszym otrzeźwieniem dla żurnalistów okazała się sama
ujawniona przez nich historia. Była bowiem
nieco bardziej od oczekiwanej prozaiczna,
by nie powiedzieć siermiężna. Zaś dla lokalnych działaczy–rozpędków lekarstwem
na niezdrowe podjaranie stała się postawa prezydenta Nowaka. Ten po raz kolejny, spokojnie i cierpliwie przeczekał uwagi i żądania nabuzowanych oponentów,
a następnie zrobił to, co zawsze. Czyli swoje. Nieważne, jaki jest każdy z jego współ-

Najbarwniejszym przykładem ostatnich miesięcy stał się
radny powiatowy Edward Ciągło, który z wielkim uporem
stara się we wszystkich możliwych trybach i instancjach
doprowadzić do unieważnienia wyboru Wiesława Basty na
przewodniczącego Rady Powiatu.

ciągłej obecności w naszej rzeczywistości
słynnej „zasady Kalego”. Najbarwniejszym
przykładem ostatnich miesięcy stał się radny powiatowy Edward Ciągło, który z wielkim uporem stara się we wszystkich możliwych trybach i instancjach doprowadzić
do unieważnienia wyboru Wiesława Basty
na przewodniczącego Rady Powiatu. Okolicznością uzasadniającą te maniakalne już
starania ma być fakt brania udziału w tym
głosowaniu przez samego wybranego przewodniczącego. Naszemu sympatycznemu
bohaterowi nie przeszkadza w tej „świętej
wojnie” fakt, że i jego, przegrany kandydat
bynajmniej z głosowania się nie wyłączył
oraz poparł sam siebie (co nawiasem pisząc
jest jedynie słuszne i logiczne). Nie jest też
opinii publicznej znana okoliczność, że sam
Edward Ciągło zrezygnował z przywileju

pracowników, to jego ekipa, jego ludzie.
I bez konieczności nie będzie robił żadnego wyłomu, także personalnego. Wiedząc,
że jedno ustępstwo pociągnie kolejne, a raz
okazana słabość zostanie ponownie wykorzystana. Pokazał, że w jego ogródku nikt
nie będzie mu grabił. Bo w budowaniu mostów i obwodnic to jest on może i średnim fachowcem, za to w polityce, przynajmniej lokalnej, gra w zupełnie innej lidze,
niż reszta konkurencji.
Zdajmy sobie sprawę, że opisane przypadki są tylko małą przygrywką przed jesiennymi wyborami. Obawiać się więc
można, że na rozpalone głowy może w najbliższych miesiącach zabraknąć wody
w Dunajcu. Oby tylko potem nie zabrakło popiołu na wszelkie konieczne czynności pokutne.
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Ludzkie losy

Czy ta wojna była tylko nasza…
O tym, że jest Sybiraczką, po powrocie do
Polski nie mówiła. Nie mogła. Nawet jej
uczniowie nie wiedzieli o jej tragicznym
dzieciństwie. Kiedy po latach na spotkaniu klasowym wyznała im prawdę, jeden
z nich ukląkł przed nią, mówiąc: „Pani za
nas tyle wycierpiała”.
Sądeczanka Alicja Barańska (zd. Kochanik) przerwała milczenie jak wielu
innych, którzy w 1940 r. przymusowo
zostali zesłani na Sybir, i swoje wspomnienia o pobycie na „nieludzkiej ziemi” opisuje w kolejnej już książce, jaka
ukazała się staraniem Związku Sybiraków czy Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. „Tułacze ślady żołnierza – Sybiraka” to
czwarta publikacja po „Wspomnieniach Sądeckich Sybiraków”, „Przez
Sybir na Monte Casino” Stanisława
Falińskiego i pracy zbiorowej „Sądeccy Sybiracy w stepach Kazachstanu”.
– „Tułacze ślady…” kierujemy
szczególnie do młodzieży. Coraz mniej
bowiem młodzi ludzie interesują się
historią swoich dziadków, wiedzą, jak
wojna wpłynęła na ich życie. Musimy
zadbać o pamięć o tych, którzy tyle
wycierpieli w czasie wojny – mówi
Jacek Barański, syn i wnuk sądeckich
Sybiraków, prezes Sądeckiego Stowarzyszenia Pamięci Sybiru.
Jego matka przeżyła „Golgotę
Wschodu”. Gdy wybuchła wojna miała 5 lat. 1939 r. całą rodziną wyjechali
do Stanisławowa, bo tam ewakuowano
wszystkich pracowników Warsztatów
Kolejowych z Nowego Sącza. Stamtąd
przez Przemyśl mieli wrócić do domu,
ale zamknięto granice i kilka miesięcy
nękani głodem i chorobami przesiedzieli w przemyskim klasztorze, dopóki nie
wyjechali do Lwowa, do rodziny siostry
mamy pani Alicji, Anny Motylewskiej.
Tu dotarła do nich wiadomość o deportacji Polaków na Sybir. Próbowali się
ukryć, ale gdy aresztowano Annę Motylewską i grożono jej, musieli się poddać.
– W domu ciocia zostawiła trójkę
małych dzieci, najmłodsze miało dopiero pół roku. Byliśmy zmuszeni się
ujawnić – opowiada ze łzami w oczach

Kiedyś zapytałem mamę, co chciałaby dostać, coś czego nigdy nie miała.
Poprosiła o… lalkę – wspomina Jacek Barański, na zdjęciu z panią Alicją.
Alicja Barańska. – Wiedzieliśmy więc,
że po nas przyjdą. Podjechali nad ranem drewnianym wozem. Ale nie od
razu nas zabrali. Widziałam jak enkawudziści biegają wokół domu, okazało
się, że szukali zbiega. Znaleźli go i zastrzelili na naszych oczach.
Po miesiącu podróży w bydlęcym
wagonie, gdzie upchano ponad 60
osób, dotarli na Sojmę. Tam w baraku
otrzymali dwie deski do spania i siedzenia. To był przydział dla całej piątki. – Trafiliśmy do osiedla, gdzie większość stanowili Żydzi. Spaliśmy pod
pryczą rabina, który był cały zawszony i od tych wszy umarł. Ale nie mogę
powiedzieć, że kiedykolwiek Żydzi zachowali się w stosunku do nas nieprzyzwoicie. Pomagali nam, czego nie
mogę powiedzieć o katolikach. Jedynym pocieszeniem przez te wszystkie
lata zesłania, ciężkiej pracy, nieludzkiego życia, było to, że całą rodziną
mogliśmy być razem – ja, siostra Ziuta,
brat Adam, mama Zofia i ojciec Jacenty.
Dołączyła do nich Jadzia Szpila z Leżajska, która podobnie jak Kochanikowie, we Lwowie znalazła się przez
przypadek. Nie miała przy sobie nikogo bliskiego. Mama pani Alicji postanowiła się nią zaopiekować.
– I tak już nie mówiliśmy, że nas
jest nie piątka a szóstka. Jadzia stała

się pełnoprawnym członkiem rodziny.
Naszą siostrą sybiraczką. Pragnęliśmy,
aby po powrocie do Nowego Sącza zamieszkała z nami, ale chciała wrócić do
Leżajska – mówi Alicja Barańska.
Lata spędzone na Syberii to była katorżnicza praca. Nawet 6–letnie dziecko musiało pracować. Bez roboty, nie
było jedzenie. A to też praktycznie żadne – obierki z ziemniaków, ości ryby,
woda. Pożywienia szukano wszędzie.
– Rosjanie rzucili padlinę i zasypali
wapnem. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy, wykopaliśmy i kilkakrotnie gotowali, aby nadawała się do spożycia.
Narażaliśmy przy tym życie, bo Rosjanie, gdy tylko próbowaliśmy podejść do
miejsca, w którym zakopali padlinę,
strzelali do nas – nie może powstrzymać łez pani Alicja.
Równie ciężki, jak pobyt na Sojmie,
była podróż z Syberii. Kiedy Związek
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zapraszamy

Ziemia Œwiêta
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Sanktuaria
M a r y j n e 7,10 dni
Fatima, Lourdes...

W³ochy

6,8 dni

R z y m , Wa t y k a n . . .
Meksyk

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55

G u a d e l u p e 10,16 dni
G r e c j a , Tu r c j a
Afryka
Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

PUNKT KONTAKTOWY:
tel. 507 142 331
NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
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Patriotów Polskich działający na terenie Związku Radzieckiego zainteresował się zesłańcami, mieli oni prawo opuścić Syberię – na własny koszt.
Podróż była wycieńczająca – pani Alicja omal nie przepłaciła jej życiem. Rodzice, brat i przyrodnia siostra dostali
się na Ukrainę. Ona ciężko chora trafiła do szpitala w Omsku. Została przy
niej siostra Ziuta. Tyfus, szkorbut, kurza ślepota, zapalenie płuc, stawów
– to cud, że udało się jej wyzdrowieć.
Na duchu podtrzymywała ją chęć zobaczenia się z rodzicami. Otrzymała
list od brata z Ukrainy. To dodało sił.
– Kiedy lekarka, która już dawno
postawiła na mnie krzyżyk, wróciła
z urlopu i zobaczyła, że żyję, obiecała
mnie wypuścić, pod warunkiem, że
nie będę mieć gorączki. Udawałam, że
ją mierzę… Na Ukrainę jechałam będąc nadal w ciężkim stanie – wspomina pani Alicja.
Do Nowego Sącza udało im się
wszystkim wrócić po 6 latach tułaczki. – Z wielkim żalem patrzyłam na
pięknie ubraną kuzynkę podczas Bożego Ciała. Stojąc w swoich łachmanach, pytałam z płaczem mamy, czy
ta wojna była tylko nasza?
Nie mogli mówić, skąd wrócili, ile
przeszli. Wspominali „Golgotę Wschodu” tylko w gronie rodzinnym. Przyznając się, że jest Sybiraczką, pani Alicja skazywała się na szykany. Z tego
powodu nie udało jej się dostać na studia. Za drugim razem nie napisała wiele o sobie w podaniu. Tak tylko mogła
zdobyć wykształcenie. Przez ponad
40 lat była nauczycielką. Uczyła w sądeckiej samochodówce rosyjskiego.
Nigdy nie mówiła uczniom o swoich

przeżyciach z dzieciństwa. Kiedy przyznała się na którymś z klasowych spotkań po latach, jeden z nich ukląkł
przed nią, mówiąc: „Pani za nas tyle
wycierpiała”.
– Do dziś wielu Sybiraków boi się
mówić o tym, czego doświadczyli na
„nieludzkiej ziemi” – mówi Jacek Barański. – Książki, które udało nam się
opublikować, to nieraz jedyne źródło
wiedzy o tamtych czasach. W „Tułaczych śladach…” udało nam się
dotrzeć do historii Stanisławy Duczymińskiej, wybitnego lekarza ginekologa, ale i chirurga z Nowego Sącza,
która odznaczyła się niezwykłym heroizmem na zesłaniu, a później walcząc w Armii Andersa.
W zebraniu materiałów pomogła
Anna Kareta, cioteczna wnuczka pani
doktor. Swoje wspomnienia opisuje również Stanisław Faliński, który
w kwietniu 1940 r. wraz z rodziną został
deportowany do Kazachstanu, a w lutym 1942 r. wstąpił w Guzarze do tworzonej przez gen. Andersa Armii Polskiej
w ZSRR, i Tadeusz Niedźwiecki, który również po zesłaniu do Kazachstanu przeszedł szlak bojowy, by do Polski
wrócić dopiero w 1947 r. Dla pani Alicji
to bardzo cenna publikacja.
– O tyle ważna, że zdaję sobie sprawę, że już więcej nic nie napiszę. Kiedy ją przygotowywaliśmy do druku,
przeszłam operację oczu, coraz słabiej
widzę. Ale przede wszystkim „Tułacze
ślady żołnierza – Sybiraka” to relacje
świadków tamtych wydarzeń poparte autentycznymi zdjęciami. Książka
pokazuje też historię od inne strony
– służby zdrowia w wojsku.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Z listów do redakcji

Placu zabaw dla dzieci – pilnie poszukuję!
We wtorek przy Szkole
Podstawowej nr 8 otwarto
plac zabaw, wybudowany
w ramach projektu
„Radosna Szkoła”. Korzystać
mogą z niego uczniowie
placówki i to w godzinach
zajęć. Dyrektor Beata Kozieł
nie widzi przeszkód, by
bawiły się tam dzieci np.
z pobliskich osiedli, ale
warunek jest jeden – muszą
przyjść zorganizowaną
grupą z opiekunem,
a zabawę na placu zabaw
uzgodnić z dyrekcją szkoły.
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Alleluja dziĤ Ĥpiewajmy, Bogu czeĤþ i chwaãč dajmy,
Bo zmartwychwstaã nasz ZBAWICIEL. Tego Ĥwiata odkupiciel.
Zdrowych, pogodnych ģwiĈt Wielkanocnych,
peãnych wiary, nadziei i miãoĤci,obÀtych âask
i Bãogosãawieęstwa od Chrystusa Zmartwychwstaãego
oraz wszelkiej pomyĤlnoĤci w İyciu prywatnym i zawodowym

Moja córka poprosiła mnie ostatnio,
żebyśmy wybrali się na plac zabaw.
W samej prośbie nie było nic dziwnego. Gorzej było jednak z realizacją
jej prośby, jeśli nie powiedzieć – życzeniem niemożliwym do spełnienia. Naszym ulubionym miejscem
był do tej pory plac zabaw przy ruinach zamku. Był. Zdziwiłem się, gdy
przyszliśmy na miejsce, bo nic tam
nie zastaliśmy – ani zjeżdżalni, ani
piaskownicy, ani niczego, na czym
dzieci mogły się bawić. Pomyślałem
sobie – co się dzieje w Sączu? Ktoś
śmie okradać nasze dzieci z ich szczęśliwych momentów spędzonych na
huśtawce czy „bujaczku”? Jej los podzieliła platforma w Parku Strzeleckim – leży obok w trawie zdemontowana. Czy podobna sytuacja ma
miejsce w innych miejscach Sącza?
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Nie chcę porównywać sytuacji
sądeckich placów zabaw, a raczej
jej braków z innymi miastami Polski, bo z tego nie wynika nic więcej
jak tylko zwykła frustracja, a ona
mi nie służy.
Zbiegiem okoliczności chciałbym
nazwać fakt, że jak grzyby po deszczu rosną zamknięte miejsca zabaw,
gdzie odpłatnie udziela się dzieciom
radości skakania i tak im potrzebnej
aktywności ruchowej. Nie śmiem
podejrzewać, żeby poprzez usuwanie ogólnie dostępnych placu zabaw
włodarzom miasta zależało na stworzeniu dogodnych warunków na
rozwoju tego typu miejsc dla dzieci, gdzie godzina dziecięcego biegania kosztuje wypocone 10 zł.
Obserwując bawiące się tam
moje dzieci, a jednocześnie stale

A

pomiar
wycena
montaŪ
transport

įyczy
Stanisãaw Kogut
Senator RP

WYSOKIE
R A B AT Y

jubileuszowe

Stolarka
aluminiowa i PCV

33-343 Rytro 502, tel. 18 444 90 66, 18 446 92 20,
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl

patrząc na zegarek, dochodzę do
wniosku, że nie chciałbym mieć
dzieciństwa, w którym mama kazałaby mi zejść z placu zabaw z obawy o uiszczenie dodatkowej opłaty
za moją radość na twarzy i szczęście
w oczach. Hm, a ja to robię moim
dzieciom.
Szymon
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Dorota Goławska, dyrektor
Wydziału Gospodarki
Komunalnej:
– Co roku po zimie musimy konstrukcje placów zabaw zdemontować i albo wymienić, albo poddać
konserwacji. A to jest na tyle drogie, że nie stać już nas na zakładanie nowych placów zabaw. W tym
roku w budżecie miasta mamy
50 tys. zł na doposażenie 34 placów zabaw, którymi administrujemy. Większość kwoty pójdzie
na ich odnowę. Niestety mieszkańcy sami nie potrafią uszanować tego, co mają. Nieuzasadnione są ich pretensje, jeżeli sami
nie reagują na akty wandalizmu.
Z pewnością, gdyby nie niszczono placów zabaw, ich wyposażenie byłoby bogatsze, być może
też byłoby tych miejsc więcej. Ale
to nie jest tak, że nie dbamy o potrzeby naszych dzieci. W tym roku
będziemy chcieli otworzyć plac
zabaw na plantach. Do pomysłu
prawie w 90 procentach przekonaliśmy już konserwatora zabytków. Zwracam się więc z apelem
do mieszkańców, aby dali od siebie małą cegiełkę, tj. nie śmiecili,
nie niszczyli, dbali o to, co mają.
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DTS Czytelników

Co wiesz o krajach anglojęzycznych
Lista laureatów Szkolnego Testu Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych:

Już po raz drugi w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana
w Starym Sączu został zorganizowany II Międzygminny Konkurs o Krajach
Anglojęzycznych dla uczniów klas III
szkół gimnazjalnych.
Przedsięwzięcie miało na celu motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat kultury anglojęzycznej, promowanie szacunku
i tolerancji wobec innych kultur
oraz zachęcenie młodzieży do nauki języka angielskiego.
Tematy tegorocznej edycji
konkursu to: ulotka turystyczna
„Weekend in Poland” oraz test wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Konkurs został zorganizowany
przez nauczycielki języka angielskiego: mgr Agnieszkę Adamek,
mgr Beatę Damasiewicz oraz mgr
Katarzynę Hebdę, które są jednocześnie pomysłodawczyniami tego
przedsięwzięcia językowego.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się jeszcze większą popularnością wśród szkół gimnazjalnych. Ponad miesiąc temu młodzież klas III
szkół gimnazjalnych wzięła udział
w etapie szkolnym Testu Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych składającym się ze 100 pytań na temat
kultury, historii i geografii krajów
anglojęzycznych. Spośród wszystkich uczniów ze szkół gimnazjalnych
zgłoszonych do konkursu wyłoniliśmy 30 finalistów, którzy wzięli udział w uroczystym finale konkursu w Zespole Szkół Zawodowych
im. Orkana w Starym Sączu. W tegorocznej edycji Międzygminnego
Konkursu o Krajach Anglojęzycznych
w finale gościliśmy również młodzież
z sześciu szkół gimnazjalnych.
Finał międzygminny dla młodzieży klas III szkół gimnazjalnych pod

Imię i nazwisko

Punkty Miejsce

Pajor Aleksandra kl. II LO

29,5

I

Tokarczyk Katarzyna kl. II LO

29

II

Jurek Karolina kl. II LO

29

II

Gądek Katarzyna kl. II LO

28,5

III

Rogólska Angelika kl. II LO

27,5

IV

Wójcik Agnieszka kl. I Ta

24,5

V

Barnaś Paulina kl. IV TE

24,5

V

Garwol Joanna kl. III TE

23

VI

Bodziarczyk Agata kl. I Ta

21,5

VII

Podczas finału II Międzygminnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych niezastąpieni byli tegoroczni maturzyści i zarazem
nasi uczniowie z klasy III Liceum
Ogólnokształcącego – Filip Maślanka (zeszłoroczny stypendysta
hasłem „London– a sightseeing tour”
dotyczył tylko stolicy Anglii i polegał na rozwiązaniu testu związanego z atrakcjami turystycznymi
w Londynie w postaci słów skojarzeń w języku angielskim. Podczas
finału uczniowie rozpoznawali zabytki i miejsca w Londynie pokazane na zdjęciach w trakcie prezentacji multimedialnej. Nazwy zabytków
w Londynie należało oczywiście podawać w języku angielskim.
Dodatkowo na wszystkich
uczestników finału międzygminnego czekała niespodzianka – warsztaty językowe dotyczące Londynu
z wykorzystaniem autorskiej prezentacji multimedialnej „A sightseeing tour of London” autorstwa
nauczycielki języka angielskiego Beaty Damasiewicz. Warsztaty zakończyły się pisaniem oryginalnej pocztówki z Londynu, a autorzy czterech
najlepszych pocztówek w języku angielskim otrzymali certyfikaty podpisane przez amerykańską

nauczycielkę Jerry Boron z Elyria,
Ohio, która od ponad 15 lat w naszej
szkole organizuje Letnią Szkołę Języka Angielskiego – (trzytygodniowy
kurs języka angielskiego prowadzony przez nauczycieli z USA w lipcu
w Zespole Szkół Zawodowych im.
Orkana w Starym Sączu) oraz nagrody–niespodzianki ufundowane
przez nauczycieli amerykańskich
sercem związanych z naszą szkołą: Jerry Boron, Irene Gorecki oraz
Benjamin Lupica (nauczyciel łaciny z Padua Franciscan High School– katolicka szkoła średnia, z którą Zespół Szkół Zawodowych im.
Wł. Orkana od 15 lat współpracuje i w każdym roku szkolnym jeden uczeń otrzymuje stypendium
naukowe na roczną naukę w Padua
Franciscan High School).
Po warsztatach językowych
o Londynie wszyscy finaliści konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek w motelu
„Miś” w Starym Sączu.

w katolickiej szkole amerykańskiej
Padua Franciscan High School),
Maksymilian Dudar oraz Sebastian
Janczura, który z dużym profesjonalizmem poprowadzili całą uroczystość w języku angielskim.
Należy podkreślić, iż konkurs nie
mógłby zostać zorganizowany gdyby nie hojność sponsorów, którzy
wsparli nasze przedsięwzięcie językowe: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, wydawnictwo językowe Macmillan, księgarnia językowa
‚Mentor’ w Nowym Sączu, wydawnictwo językowe Pearson Longman, Ambasada Irlandii w Warszawie, firma FAKRO z Nowego
Sącza, Urząd Miasta i Gminy Stary
Sącz oraz Bank Spółdzielczy w Starym Sączu.
BEATA DAMASIEWICZ

W uroczystości wzięła także udział młodzież naszej szkoły, która przygotowała
ulotki turystyczne w języku angielskim „Weekend in Poland”.
Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

I

Beata Kozieńska

kl. I Ta (Technikum Usług Gastronomicznych)

II

Ewelina Majerska

kl. I Technikum Obsługi Turystycznej

II

Piotr Konopka

kl. I Technikum Obsługi Turystycznej

III

Karolina Biel

kl. I Technikum Obsługi Turystycznej

wyróżnienie

Bartłomiej Krzykalski

kl. I Technikum Obsługi Turystycznej

wyróżnienie

Justyna Olszowska

kl. I Ta (Technikum Ekonomiczne)

wyróżnienie

Dawid Opyd

kl. I Technikum Obsługi Turystycznej

wyróżnienie

Karolina Królewska

kl. III Technikum Technologii Żywności

wyróżnienie

Rafał Lasyk

Kl. I Technikum Obsługi Turystycznej

Wyniki FINAŁOWEGO TESTU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH dla klas III gimnazjum
zorganizowanego w ramach II Międzygminnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych:
Miejsce

Imię i nazwisko

Gimnazjum

I – 41,4 pkt

Jewulski Łukasz

Gimnazjum nr 5 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Gródku n/D.

II– 37 pkt

Brzeczek Izabela

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy

III– 35,5 pkt

Król Iwona

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Dekalog z Błogosławionym Janem Pawłem II
Od 15 kwietnia do 30 czerwca 2011
r. w przestrzeni publicznej Nowego
i Starego Sącza, w niezwykłej formie
wystaw plenerowych, pojawi się Dekalog Jana Pawła II.
Zamierzeniem inicjatora przedsięwzięcia – Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym
Sączu, jest przywołanie i utrwalenie
duchowego dziedzictwa Ojca Świętego, które najpełniej ujmują moralne drogowskazy, jakie Papież pozostawił nam na pielgrzymkowym
szlaku w Polsce w 1991 r. w homiliach poświęconych X Przykazaniom
Bożym. Homilie wygłoszone podczas pielgrzymki na dziesięciu ołtarzach, to pozostawione przez Sługę
Bożego Jana Pawła II zadanie dla rodaków. Ideą organizatorów jest przypomnienie chrześcijańskich zasad moralnych w nauczaniu Ojca Świętego,

które stanowią kwintesencję Jego
etyki i pozostają dziedzictwem, które należy nieustannie przypominać
w trosce o duchowy rozwój człowieka
i zachowanie kondycji moralnej społeczeństwa obywatelskiego. „Wspomnieniowa pielgrzymka”, którą odbiorcy odbędą oglądając wystawy,
ma za zadanie pobudzić do refleksji
nad przesłaniem papieskim sprzed
dwudziestu lat i uświadomić jego ponadczasowość. Teksty ilustrujące fotogramy papieskich ołtarzy w malarstwie Zenona Andrzeja Remiego – to
drogowskazy Jana Pawła II do świętości, o którą apelował w Starym Sączu podczas kanonizacji Świętej Kingi
w 1999 r. Do pamiętnego wezwania „Świętymi bądźcie!”, nawiązywać będzie fotogram z wizerunkiem
św. Kingi i fotogram ołtarza starosądeckiego. Organizatorzy pragną
utrwalić oddziaływanie edukacyjne

ekspozycji i zamierzają wydać jej miniaturową składankę w ilości 5 tysięcy sztuk, wraz z cytatami z homilii
Ojca Świętego interpretujących każde Przykazanie Boże. Publikacja będzie rozdawana przez wolontariuszy
KCEM „KANA” oraz wolontariuszy
Stowarzyszenia Sursum Corda podczas odbywającego się w Starym Sączu w dniach 27–30 czerwca 2011
r. festiwalu muzyki chrześcijańskiej
„Strefa Chwały Festiwal” oraz „Papieskich Dni Młodych” i dotrze do
kilku tysięcy wiernych, w szczególności młodych turystów, którzy odwiedzą Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania Jana Pawła II i wyruszą
na Szlak Papieski po Małopolsce.
Wyeksponowanie wystaw równolegle w dwóch miejscach (Nowy
Sącz – Plac Kolegiacki 15 kwietnia
– 30 czerwca 2011 r. i Stary Sącz: 15
kwietnia – 7 maja 2011 r. Diecezjalne

Centrum Pielgrzymowania im. Jana
Pawła II, gdzie odbędzie się 3–dniowe przygotowanie do beatyfikacji
Ojca Świętego, 8 maja – 14 czerwca
2011 r. ul. Kazimierza Wielkiego, 15
– 30 czerwca ponownie Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, gdzie
odbywać się będą uroczystości związane z rocznicą pobytu Ojca Świętego
w Starym Sączu, Papieskie Dni Młodych oraz międzynarodowy festiwal muzyki chrześcijańskiej „Strefa
Chwały Festiwal”, który zgromadzi
dwa tysiące fanów znanych zespołów chrześcijańskich Polski, Ukrainy,
Słowacji, Węgier i USA) będzie szczególną okazją dla popularyzowania
wśród Sądeczan, a przede wszystkim
wielotysięcznej rzeczy pielgrzymów
z kraju i zagranicy duchowej spuścizny Ojca Świętego.
Przedsięwzięcie
sądeckiej
„KANY” doceniło Województwo

Małopolskie w ramach programu
pn. „Małopolska Janowi Pawłowi II”,
którego celem jest promocja projektów kulturalnych oraz edukacyjnych
inspirowanych osobą i dziełem Wielkiego Rodaka, a zarazem wzmacnianie wśród mieszkańców Województwa poczucia tożsamości regionalnej
poprzez miejsca i wydarzenia związane z osobą Ojca Świętego. Projekt pt. „Dekalog z Błogosławionym
Janem Pawłem II” został wyłoniony spośród 64 złożonych do programu ofert. W ramach Programu
Województwo Małopolskie zostało
Partnerem przedsięwzięcia poprzez
zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w formie projektów prezentujących osobę, dorobek i dzieło Jana
Pawła II organizowanych na terenie
Województwa Małopolskiego.
ADRIANNA ZWOLIŃSKA–OLSZAK

17

21 kwietnia 2011 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Rekomendacje
Karnet kulturalny
21 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 16.30–
18.30, Galeria BWA SOKÓŁ, sala
edukacyjna, warsztaty architektoniczne dla młodzieży.

22 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X WIELKI PIĄTEK: Bazylika św. Małgorzaty, godz. 10, Droga Krzyżowa,
godz. 15, Godzina Miłosierdzia
Bożego rozpoczynająca nowennę przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia, X godz. 16, Droga Krzyżowa, X godz. 17, Obchód
Męki Pańskiej, po Komunii św.
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego,
a następnie Gorzkie Żale. Adoracja Pana Jezusa w grobie do godz.
24, godz. 21, adoracja dla młodzieży, X od godz. 22 adoracje
poprowadzi grupa św. o. Pio.

23 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X salony EMPIK – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; Bazylika
św. Małgorzaty, celebracja uroczystej Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20, a zakończy procesją rezurekcyjną.
Na to nabożeństwo przynosimy świece. Poświęcenie pokarmów od godz. 8 do 16 co około
20 minut; w Naściszowej (u sołtysa) – o godz. 11, a na Osiedlu
Barskim przy Krzyżu Misyjnym
o godz. 10 i 11.

24 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : Niedziela

Wujek Boonmee

ROZDAJEMY BILETY:
Na jakim prestiżowym festiwalu „Wujek Boonmee” zyskał nagrodę w roku 2010? Specjalnie dla naszych Czytelników
mamy podwójne zaproszenie do kina na ten właśnie film. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji
w czwartek, 21 kwietnia, i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

wielkanocna.

25 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : Poniedziałek
wielkanocny.

WARTO WIEDZIEĆ:
r SĄDECKI RYNEK ZDOBI

27 KWIETNIA

W I E L K A N O C N A PA L M A . X W tym
roku liczy ona 27 metrów wysokości. Wykonana została z drzewa jodłowego, a zdobią ją kolorowe wstążki, kwiaty i wiklina.
Do jej wykonania zużyto prawie kilometr kolorowych wstążek, 9000 kolorowych kwiatów
i około 450 kg wikliny. Prace nad
nią trwały ponad tydzień, a wykonywało ją sześciu pracowników SITA Zakład Zieleni.

r N OW Y S ĄC Z : X godz. 16–18,

r Ś W I ATOW Y D Z I E Ń K S I Ą Ż -

26 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18.30,
MOK, sala kameralna, Klub
Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na dużym ekranie – Marillion – Live
From Lorelei, Germany 18th
July 1987.

Galeria BWA SOKÓŁ, sala edukacyjna, warsztaty plastyczne dla
dorosłych.

28 KWIETNIA
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X godz.
20, Kościół pw MNMP w Krynicy–Zdroju (Kościół Zdrojowy)
Koncert „Artyści nowosądecczyzny w hołdzie Janowi Pawłowi
II” – cz. I.

K I I P R AW AU TO R S K I C H X to
ustanowione w 1995 roku przez
UNESCO doroczne święto mające
na celu promocję czytelnictwa,
edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926
roku wystąpił z nim wydawca,
Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako

dzień jej patrona św. Jerzego.
Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten
dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować
krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety
zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

REPERTUAR KIN:
25 – 28 KWIETNIA:
r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
16.15 Hop (USA, Komedia, familijny), godz. 18.15, Kolejny rok
(W. Brytania, komediodramat),
godz. 17, Peryferie (Rumunia,
dramat), godz. 20, Poznasz przystojnego bruneta (USA, komedia,
romans), godz. 20.30, Prawdziwe męstwo (USA, dramat, western), godz. 18.15, Wujek Boonmee, który potrafi przywołać
poprzednie wcielenia (Tajlandia,
komediodramat, fantastyka),

godz. 18, Sucker Punch (USA,
akcja, fantasy, thriller), godz.
14.30, 16.30, 18.30 (15–21.04)
oraz poranki dla dzieci 16, 17.04,
godz. 12, Rio 3D (USA, animacja,
familijny), godz. 16, Jak spędziłem koniec lata (Rosja, dramat),
godz. 20.45, Oczy Julii (Hiszpania, horror, thriller); X KROKUS:
godz. 16.15, 18, 20, (15–17.04, od
18.04–24.04 kino nieczynne) Jan
Paweł II. Szukałem Was… (Polska, dokumentalny);

r G O R L I C E : X WIARUS: (w poniedziałki kino nieczynne),
godz. 17, Safari (Niemcy, animowany), godz. 19, Poznasz
przystojnego bruneta (USA, komedia, romans);
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA: godz. 11, 16, RIO (3D, USA,
animacja, komedia, przygoda,
dubbing), godz. 13.40, 20, Żona
na niby (USA, komedia, romans,
napisy);

r L I M A N OWA : X KLAPS: godz.
14, 16, RIO (3D, USA, animowany,

familijny, przygodowy, dubbing), godz. 18, 20, Sala samobójców (Polska, animowany, romans,
thriller).

WARTO OBEJRZEĆ:
r W U J E K B O O N M E E : X To tajemnicza i pełna mistycyzmu opowieść o człowieku, który pragnie
spędzić ostatnie dni swojego życia wśród bliskich. Pewnego dnia
niespodziewanie ukazuje mu się
duch jego zmarłej przed laty żony,
a następnie syna, choć ten przybywa w nowej zwierzęcej postaci. W ich towarzystwie Boomnee
przypomina sobie swoje dawne wcielenia, gromadzą się wokół
niego zjawy. Razem z nimi wyruszy w ostatnią, mistyczną wyprawę przez dżunglę. Jej celem okaże
się tajemnicza grota na wzgórzu – miejsce, przez które przechodzi się na drugą stronę życia
i gdzie Boonmee narodził się po
raz pierwszy.
KINGA STUDZIŃSKA
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Sport

Sądeckie nadzieje w żeńskiej koszykówce
KO S Z Y KÓW K A . Osiem drużyn
i około 120 trenujących zawodniczek. Żeńska koszykówka w Nowym
Sączu przeżywa prawdziwą hossę. Potencjał na stworzenie bardzo
silnej drużyny jest ogromny. Klub
rozwija się również pod względem organizacyjnym. W przyszłości
może być tylko lepiej.

Kadetki UKS Żak Wactur Nowy Sącz

FOT. UKS–ZAK.BLOG.ONET.PL/

Sączu drużyny, która mogłaby
powalczyć w I lidze rozgrywek
seniorskich. Oczywiście wszystko zależy od finansów. Myślę, ze
pod względem organizacyjnym
jesteśmy gotowi na awans do
rozgrywek centralnych. Ważne,

abyśmy zatrzymali nasze zawodniczki w Nowym Sączu. Chcemy w przyszłym sezonie powalczyć o I ligę.
UKS Żak Wactur Nowy Sącz we
wszystkich kategoriach wiekowych ma około 120 zawodniczek.

Wychowankowie coraz
bardziej widoczni

Homoncik (Wisła II Mc Arthur
Kraków), Joanna Janczyk (Domeny Piekary – I liga centralna).
Koszykówka jest przykładem,
że w Nowym Sączu lepiej pracuje się z dziewczętami niż chłopcami. Męska sekcja koszykarska
radzi sobie znacznie gorzej. Podobnie jest również z piłką ręczną. W Nowym Sączu są dwie żeńskie drużyny pierwszoligowe.
Chłopcy najczęściej wybierają
piłkę nożną.
– Jeśli pojawiają się talenty sportowe wśród chłopców, to
zazwyczaj są ukierunkowani na
piłkę nożną – kontynuuje Leszek
Obrzut. – Marzy im się wielka
kariera i duże pieniądze. Jest to
również pokusa dla ich rodziców.
Tymczasem w piłce nożnej jest
ogromna konkurencja i ciężko jest
się przebić gdzieś wyżej. Widać
to nawet na przykładzie sztandarowego sądeckiego klubu piłkarskiego, czyli Sandecji. Jak wiadomo w kadrze tego zespołu niewielu
jest wychowanków. Tylko nielicznym udaje się grać w wyższych ligach, natomiast reszcie pozostają tylko marzenia i gra w klasach
regionalnych.
JACEK BUGAJSKI

Świerczewski przed nowym wyzwaniem

Sądecki zawodnik może liczyć
na pewne miejsce w kadrze
U17 prowadzonej przez Janusza Białka. W ostatnim meczu
reprezentacja zmierzyła się ze
swoimi rówieśnikami z Anglii.
Polacy zaprezentowali się znakomicie zwyciężając 4–1. Spotkanie odbyło się w Zawierciu.
Z trybun spotkanie obserwowali m.in. były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel, Andrzej
Szarmach, Andrzej Rola – Wawrzecki (PZPN) oraz Jan Domarski. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości
1–0. Po przerwie Polacy zagrali koncertowo zdobywając cztery gole. Mecz był elementem
konsultacji szkoleniowej, którą Janusz Białek przeprowadził
w Zawierciu.
Ubiegły tydzień był udany dla
wychowanków Sandecji. Warto bowiem odnotować również
występ w sądeckiej drużynie
Bartosza Szeligi. 18–letni zaledwie pomocnik otrzymał szansę
od Mariusza Kurasa. Ku radości

Jeszcze niedawno Piotr Świerczewski w wywiadzie na łamach Dobrego Tygodnika Sądeckiego rozważał
możliwość podjęcia pracy trenerskiej. Nie spodziewał się jednak, że
tak szybko otrzyma szansę realizacji
swoich planów. – Gram sobie w lidze oldbojów i zapisałem się również na kurs trenerski – powiedział
Piotr Świerczewski. – Praca szkoleniowa to bardzo trudne zajęcie.
Nie wiem czy się do tego nadaję.
Mam czas do namysłu, bo nigdzie
mi się nie śpieszy.
Piotr Świerczewski nie ma jeszcze uprawnień trenerskich a już
otrzymał ofertę prowadzenia drużyny piłkarskiej. Propozycja nadeszła z drugoligowego Znicza Pruszków. Brak licencji powoduje, że
wychowanek Sandecji nie może
jeszcze być samodzielnym szkoleniowcem. Świerczewski nowego
fachu będzie uczył się u boku Macieja Śliwowskiego (były reprezentant kraju, uznawany za jednego z najzdolniejszych polskich
piłkarzy końca lat 80). Będzie jego
asystentem.

FOT. WWW.90MINUT.PL

P I Ł K A N O Ż N A . Spory sukces
odniósł wychowanek Sandecji
Nowy Sącz, Mateusz Wilk. Rozegrał całe spotkanie w piłkarskiej
reprezentacji U17 w wygranym
spotkaniu z Anglią.

L U D Z I E . Najlepszy sądecki piłkarz po zakończeniu sportowej kariery rozpoczyna pracę trenerską. Nowego wyzwania podejmuje
się w Pruszkowie. Ze swoją drużyną chce awansować do I ligi i już
w przyszłym sezonie zmierzyć się
z Sandecją.

sądeckich kibiców młody zawodnik pojawił się na ostatni
kwadrans w pierwszoligowym
pojedynku z Górnikiem Polkowice (zwycięstwo 3–0). Wychowanek Sandecji w kilku akcjach
pokazał swoje duże umiejętności. Prawdopodobnie otrzyma szansę występów w kolejnych spotkaniach. Wspomniany
wcześniej Matusz Wilk jeszcze
nie doczekał się na debiut w seniorskiej drużynie. Kolejni młodzi zawodnicy czekają na szansę gry w ekipie Mariusza Kurasa.
Jest to: Sebastian Szczepański
i Fabian Fałowski.
(JABU)

FOT. OFICJALNA STRONA ZNICZA PRUSZKÓW

UKS Żak Wactur Nowy Sącz ma
swoje drużyny we wszystkich kategoriach rozgrywek koszykówki
kobiet począwszy od seniorek do
rocznika minikoszykówki. Łącznie osiem drużyn. Takim wynikiem w Małopolsce może pochwalić się tylko Wisła Kraków. Zespół
seniorek w zakończonym niedawno sezonie zajął czwarte miejsce
w II lidze. Jeszcze lepiej przedstawia się rywalizacja w młodzieżowych rozgrywkach. Pod
tym względem sądeczanki należą do ścisłej czołówki w Małopolsce. – W niektórych kategoriach
wiekowych chcemy pokazać się
również z dobrej strony w rozgrywkach centralnych – powiedział trener koordynator UKS Żak
Wactur Nowy Sącz, Leszek Obrzut. – Mamy bardzo dobry materiał na stworzenie w Nowym

Sądecka drużyna wystąpi m.in.
w ćwierćfinale Mistrzostw Polski kadetek U16. W niedawnym turnieju kwalifikacyjnym
Kadetki Żaka/Wactur Nowy
Sącz prowadzone przez Dawida Kopca zdobyły trzecie miejsce w Małopolsce. Wicemistrzostwo województwa i awans do
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski wywalczyła również drużyna młodziczek. Zawodniczki UKS
Żak osiągają także sukcesy w rozgrywkach szkolnych. W ciągu
trzech ostatnich lat po raz trzeci z rzędu SP21 z Nowego Sącza
wystąpiła w finale wojewódzkim
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt. Natomiast
drużyna Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu wywalczyła mistrzostwo Małopolski w kategorii Gimnazja i uzyskała awans na zawody
ogólnopolskie.
Najlepsze nowosądeckie zawodniczki, które występują w centralnych rozgrywkach:
Olga Biernacka (Korona Kraków
– I liga centralna), Paulina Gajdosz (Wisła Can Pack Kraków
– ekstraklasa), Joanna Gajdosz
(Wisła II Mc Arthur Kraków
– I liga centralna), Katarzyna

Trenerski duet w miniony
weekend zaliczył debiut w spotkaniu ligowym. Znicz zremisował na wyjeździe z OKS Olkusz
0–0. Drużyna z Pruszkowa nie
odniosła zwycięstwa już w 7 meczach z rzędu. Sytuacja w klubie
jest bardzo nerwowa.
Śliwowskiego i Świerczewskiego w Zniczu czeka zatem
trudne zadanie. Spadkowicz
z I ligi miał w tym sezonie wrócić
na zaplecze Ekstraklasy. Tymczasem sytuacja w tabeli mazowieckiego klubu nie jest najlepsza.
Znicz zajmuje 6. miejsce ze stratą

7 punktów do miejsca premiowanego awansem. Do zakończenia sezonu pozostało 10 kolejek.
Piotr Świerczewski: urodził
się 8 kwietnia 1972 r. w Nowym
Sączu. Wychowanek Sandecji
i Dunajca Nowy Sącz. Srebrny
medalista Igrzysk Olimpijskich
w Barcelonie w 1992 r. Występował m.in. w: GKS Katowice, AS
St. Etienne, Olimpique Marsylia
i Lechu Poznań. W reprezentacji
rozegrał 70 spotkań i strzelił jednego gola. W 2010 oficjalnie zakończył piłkarską karierę.
JACEK BUGAJSKI
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Babka Wachowicz

Urodzona w Klęczanach absolwentka gorlickiego liceum, Miss
Polonia z 1992 r., trzecia Wicemiss Świata i Miss Świata Studentek, gotuje zgodnie z najnowszymi trendami, ale odwołując się
do polskich tradycyjnych dań.
Program realizowany jest w jej
prywatnej kuchni w Krakowie.
W ostatnim sobotnim odcinku
Ewa Wachowicz proponowała dania świąteczne, a wśród nich babkę cud, której nie może zabraknąć
na wielkanocnym stole.
Przepis Ewy Wachowicz
Składniki: 250 g masła, 1
szklanka cukru, 4 jaja, 2 szklanki
mąki, 2 łyżeczki sody, pół szklanki mleka, 2 łyżeczki kakao, 2 łyżeczki cynamonu, 4 łyżeczki dżemu, szczypta soli. Na lukier: pół
cytryny, cukier puder.
Wykonanie: Masło utrzeć z cukrem. Żółtka oddzielić od białek,
stopniowo wmieszać do utartego masła. Następnie dodać mąkę,
sodę, mleko, kakao, cynamon

W alpejskich szczelinach

Wybrali grupę Silvretty z trudnodostępnymi szczytami, których zdobycie wymaga doświadczenia wysokogórskiego i sprzętu
alpinistycznego, by w ten sposób

sprawdzić samych siebie. W 20–
osobowej grupie ratowników górskich było trzech reprezentantów
naszego regionu, a wśród nich
Wojciech Wojtas z Limanowej.
– Z naszym beskidzko–gorczańsko–pienińskim ratownictwem przechodzenie przez lodowiec może niewiele ma
wspólnego, ale celem takiego
obozu jest podjęcie wysiłku fizycznego, przygotowanie kondycyjne, sprawdzenie samego siebie, a przy okazji także poznanie
nowych terenów. Taka wyprawa to ciężka praca i nie bardzo

FOT. WOJCIECH WOJTAS

A TO C I E K AW E . Przeszli 70 km
i przebyli ponad 5 km w pionie, pokonywali nawisy, urwiste progi, strome, skalno–śnieżne żleby. Ekipa ratowników górskich
w ten sposób szkoliła się na corocznym centralnym obozie skiturowym GOPR w Centralnych Alpach Wschodnich na granicy
austriacko–szwajcarskiej.

przypomina urlop np. na stokach
narciarskich. Ratownictwo wymaga dobrego przygotowania nie
tylko sprawnościowego, trzeba
też zdobywać wiedzę i doświadczenie w trudniejszym terenie, to
procentuje później bezpieczeństwem dla mnie, ale i innych
– tłumaczy Wojtek, który ratownikiem GOPR jest od 15 lat.
Ich siedmiodniowa wyprawa to
codziennie 6–9 godzin zjazdów na
nartach i intensywnego marszu
w jednostajnym tempie. Na nogach mieli narty turowe, bo stanięcie „gołym butem” oznaczało
zapadnięcie się po kolana lub pas
w śniegu. Na plecach cały bagaż,
bowiem kolejne schroniska były
tylko miejscami noclegu. Nadkładanie drogi, by ominąć szczeliny, nieprzyjemne podejścia po
zlodowaciałym śniegu, przejścia
trawersami oraz wejścia na szczyty ostrymi graniami, gwałtownie przełamujące się stoki zmieniające się w skaliste urwiska,
to tylko niektóre ciekawostki na
trasie pokonywanej przez GOPR–
owców. Oprócz walorów „turystycznych” uczestnicy obozu doskonalili umiejętności związane
z autoratownictwem w przypadku wpadnięcia w szczelinę, czy
obsunięcia się z grani oraz z topografii i prowadzenia grupy nawigując jedynie za pomocą mapy,
kompasu i wysokościomierza.
Rekompensatą za wysiłek, były
piękne widoki.
(JOMB)

FOT. WWW.PROMISS.KRAKOW.PL

W K U C H N I . Ewa Wachowicz nie
tylko pięknie wygląda, ale i mistrzowsko gotuje. Jej umiejętności
kulinarne można podziwiać w programie „Ewa gotuje” w Telewizji
Polsat, gdzie ostatnio proponowała
potrawy wielkanocne.

i dżem. Na samym końcu delikatnie połączyć z pianą ubitą z białek (ze szczyptą soli). Piec przez
około godzinę w temp. 180 stop.
C. Po wystudzeniu pokryć lukrem (sok z cytryny utarty z cukrem pudrem).
Inne wielkanocne przepisy,
w tym na drożdżówkę z Więcławic, jaja w skorupkach podsmażane, domowy chrzan i mazurki
miłośnicy gotowania mogą znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ewy Wachowicz: www.
ewawachowicz.pl.
(JOMB)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Rafał Matyja

