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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Zostań gwiazdą reklamy
Firma PPL Koral poszukuje osób, które
wystąpią w filmiku reklamując lody w sezonie 2017. Główną rolę zagra młody polski
aktor. Jak zdradza szef marketingu, zdjęcia mają ruszyć końcem sierpnia.
- Po trzech latach przerwy wracamy do współpracy z gwiazdami sceny
i ekranu. Tym razem zaprosiliśmy do
współpracy aktora, którego nazwiska nie mogę jeszcze oficjalnie zdradzić – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral.
- Koncepcja zakłada, że ma to
być fajna, sympatyczna przygoda.

W reklamie wystąpią cztery dziewczyny. Kto wie, może uda nam się
wyłowić perełkę, przyszłą prawdziwą
gwiazdę? Pani Barbara Kurdej-Szatan
dzięki reklamie w Play-u zrobiła naprawdę dużą karierę. Może tak samo
będzie i w przypadku reklamy lodów
Koral? – zastanawia się Gąsiorowski.
Casting do reklamy, do której zostaną zaproszone cztery dziewczyny, trwa. Osoby pełnoletnie mogą
się zgłaszać na stronie casting.koral.
com.pl. Należy także przesłać aplikację konkursową - wideo z autoprezentacją.
(AM)
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zaginiony naród Łemków
Kim są Łemkowie? Co tak naprawdę o
nich wiemy? Marek A. Koprowski sam
przyznaje, że pisanie o nich nie jest łatwe, nie tylko ze względu na skomplikowane i tragiczne dzieje, ale też na
panujące w tym narodzie podziały.
Dla jednych to ukraiński szczep,
dla innych odrębny naród wywodzący się od Białych Chorwatów. Są
wśród nich grekokatolicy ale i prawosławni. Są tacy, którzy twierdzą, że ich język to dialekt języka
ukraińskiego, ale dla innych to zupełnie odrębny język. Jedno tylko
jest pewne, ich ojczyzną jest Łemkowszczyzna, a historia bez wątpienia ma piętno tragizmu. Dzieje
Łemków, subiektywnie, co podkreśla w tytule rozdziału, przedstawia autor publikacji. Uporządkowane, syntetycznie i przystępnie

przedstawione fakty historyczne,
w tym te najbardziej dramatyczne
związane z II wojną światową, akcją przesiedleńczą i operacją „Wisła”, zestawione są z relacjami samych Łemków. Bowiem kolejne
rozdziały to wspomnienia Teodora Gocza, jego żony Marii – twórców Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej oraz Bogdana
Gambali – działacza Ruskiej Bursy
w Gorlicach.
Książkę „Łemkowie. Losy zaginionego narodu” warto przeczytać.
Warto poznać sąsiadów zza miedzy, którzy w znacznej większości,
przed 70 laty przymusowo opuścili Beskid Niski i Sądecki.
Marek A. Koprowski, „Łemkowie. Losy zaginionego narodu”,
Wydawnictwo Republika, 2016.
(JB)
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Wydarzenia

Mamy swój karpacki sposób na dobrą zabawę
- „Poza czasem, poza kontrolą i ponad
granicami” to przewodnie hasło tegorocznej edycji festiwalu. Skąd pomysł
na taki motyw?
- Pierwszy element tego hasła
czyli „czas” pochodzi z sobotniego spektaklu finałowego. Teatr Akt
przygotował przedstawienie zatytułowane „Poza czasem”, w którym jest mnóstwo zegarów. Mają
one zwrócić naszą uwagę na problem względność czasu - inaczej
przeżywamy chwile radości, wtedy czas zdaje się biec szybko, inaczej chwile cierpienia, kiedy wręcz
mówimy, że czas nam się dłuży. My
chcielibyśmy tę perspektywę odwrócić tak, aby czas święta, jakim
ma być w założeniu festiwal, był
czasem spokoju, wytchnienia, takimi leniwie płynącymi godzinami, spędzonymi w miłej atmosferze.
Chcemy, aby widzowie zapomnieli na chwilę o zegarach determinujących ich życie i poświęcili trochę uwagi samym sobie, własnemu
człowieczeństwu, wrażliwości oraz
naładowali baterie potrzebne do
konfrontacji z nierzadko trudną codziennością, którą rządzą zegary
i telefony komórkowe.
- Wiemy już, co to znaczy być „poza czasem”. A co w takim razie oznacza drugi element hasła, czyli „poza kontrolą”?
- To z jednej strony wyzwolenie
się ze wspominanej hegemonii zegarów i telefonów komórkowych,
REKLAMA

FOT. Z ARCH. M. BRODY

Rozmowa
z MAŁGORZATĄ BRODĄ
- dyrektor Instytutu
Europa Karpat

trzymających nas na elektronicznej smyczy, z drugiej zaś to także wyzwolenie naszej wyobraźni.
Chcemy, żeby aby uczestnicy festiwalu pozwolili dać się uwieść, otworzyć różnym artystycznym propozycjom, aby pozwolili sobie na
wzruszenie, na różne interpretacje,
w końcu na myślenie o tym, co jest
tak naprawdę istotą życia. To również rezygnacja z kontroli konwenansu, otwarcie się na swój własny sposób przeżywania sztuki, bez względu
na to, co mówią nam krytycy, organizatorzy bądź nawet sami artyści.
- A „ponad granicami”?
- Mówimy tutaj o dwóch różnych
kwestiach. Współczesna kultura
Karpat, choć oparta na wspólnych
korzeniach, ma charakter transgraniczny. Ale „ponad granicami”
oznacza również, że muzyka, taniec, akrobacja czy sztuka mimiczna są nie tylko ponad barierami
językowymi czy ponad granicami
państw, ale także ponad naszymi

własnymi ograniczeniami, tym co
nam się wydaję, że wiemy. Wiedza
nie jest potrzebna, by odbierać taką
sztukę, jedyne ograniczenia stawiamy sobie sami. Naszym zamiarem
jest zachęcenie ludzi do pozbycia się
takich ograniczeń, przynajmniej na
czas trwania festiwalu.
- Festiwal zaczyna się od mocnego uderzenia czyli piątkowego koncertu Moniki Brodki. Skąd pomysł zaproszenia tej
artystki?
- Monika Brodka to postać bardzo ciekawa na naszej scenie muzycznej. Pochodzi z Twardorzeczki
koło Żywca czyli z Karpat właśnie
i została „karpacko” wychowana.
Jej rodzina ma silne muzyczne tradycje i jest mocno związana z tzw.
kulturą tradycyjną. Monika wychowała się właściwie w zespołach
regionalnych, które prowadził jej
ojciec, dużo jeździła po Europie.
I choć wykonuje różne gatunki muzyki wychowała się w określonych

kręgu kulturowym i kultura tradycyjna była jej pierwszym językiem.
Poza tym, jako artystka kojarzy mi
się z takim wędrownym karpackim
pasterzem przemieszczającym się
po łuku Karpat w poszukiwaniu pastwisk. Monika też poszukuje, tyle,
że nowych „pastwisk” dla swojej
sztuki. I choć obecnie koncertuje
z utworami ze swojej nowej płyty,
zgodziła się także zagrać parę utworów z poprzedniego krążka „Grandy”, który był w dużym stopniu
zainspirowany karpackim instrumentarium i stylistyką. Dla mnie
Monika jest bardzo „karpacka”
i mam nadzieję, że zostanie przyjęta w Nowym Sączu jako „swoja”.
- Jak co roku nie zabraknie także innych
znakomitych artystów i to zarówno muzyków, jak i aktorów czy performerów.
- Tak, staramy się zapraszać naprawdę dobrych artystów. Choć
często nie są oni tak znani, jak
gwiazdy pierwszego wieczoru festiwalowego, poziomem twórczości w niczym od nich nie odbiegają i chcielibyśmy, aby jak najwięcej
osób mogło docenić ich kunszt.
W tym roku będą to zespoły Legend of Kazimierz grający muzykę klezmerską, bałkańską i muzykę
orientu, Kapela Wałasi prezentujący nurt klasyczny, ale wzbogacony własnymi autorskimi kompozycjami z taką nutką „pieprzu”, Tęgie
Chłopy z Kielecczyzny oraz nasze
rodzime Piątkowioki. Zaprosiliśmy
też zespoły teatralne z Polski, Czech
i Słowacji. Planujemy również uroczyste otwarcie muralu na ścianie
sądeckiego hospicjum. Jest to mural robiony techniką 3 D a jego autorami są Mgr Mors, Banan i Kifu.

- Wielbiciele dobrego kina także powinni być w tym roku usatysfakcjonowani?
Tegoroczne prezentacje filmowe
przebiegają pod hasłem „Jadą wozy
kolorowe… filmowe emanacje kultury romskiej”. W piątek 12 sierpnia zapraszamy na niezwykły pokaz filmu niemego „Cyganka Aza”,
któremu towarzyszyć będzie muzyka na żywo zespołu Kwartet Jorgi. Natomiast w sobotę pod Basztą
Kowalską będzie można obejrzeć
dwa filmy o tematyce romskiej „Gadjo Dilo” i „Biały kot, czarny kot”.
- Zbliżająca się, ósma już edycja festiwalu, wzbogaci się także o nowy
element.
- Tak, w tym roku po raz pierwszy odbędzie się potańcówka karpacka. To taki eksperyment,
którego trochę się obawiam i jednocześnie bardzo bym chciała, aby
się sprawdził. Zainspirowały mnie
rozmowy z różnymi ludźmi, którzy mieli dużą potrzebę tańca, ale
niekoniecznie w stylistyce dyskoteki czy nocnego klubu, gdzie człowiek tak naprawdę jest samotny
w tym huku i tłumie. Wiele osób
natomiast wprost przyznaje, że
tęskni za tańcem w parze, możliwością rozmowy z partnerem. Potańcówka karpacka będzie zatem
szansą na taki właśnie odbiór tańca, i jestem bardzo zadowolona,
że znakomita kapela Tęgie Chłopy
z Kielecczyzny przyjęła zaproszenie i będzie akompaniować tańczącym razem z naszymi Piątkowiokami. Tęgie Chłopy to idealna kapela
na potańcówkę, tym bardziej, że
najchętniej gra właśnie dla ludzi
bawiących się, tańczących. Chcemy także pochwalić się naszymi
lokalnymi, lachowskimi rytmami, stąd właśnie obecność Piątkowioków. Potańcówka odbędzie się
oczywiście w Miasteczku Galicyjskim w niedzielę 14 sierpnia.
- I oczyliście nie może zabraknąć różnych warsztatów.
- W tym roku nasi goście będą
mogli m.in. spróbować wyrobu
biżuterii z filcu czy własnoręcznej
produkcji pachnących mydełek.
Do tego oczywiście kuchnia regionalna oraz kiermasz rękodzieła.
W sobotę odbędzie się także Karpacka Familiada. Dodajmy jeszcze,
że wejście na wszystkie imprezy festiwalowe jest bezpłatne, włącznie
z pokazami filmowymi.

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA
REKLAMA

Zadzwoń: 666 826 904
lub odwiedź nas na Spotkaniu
Informacyjnym w Nowym Sączu
19 sierpnia 2016 o godz. 10.30
W Sądeckim Urzędzie Pracy,
ul. Węgierska 146, s.213
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Twarz biznesu

Ważne jak szybko wstajesz i dążysz do celu
Rozmowa z ANDRZEJEM
GIEŃCEM, pochodzącym
z Nowego Sącza
przedsiębiorcą,
okrzykniętym przez
media najmłodszym
chicagowskim
milionerem
- Jak zostaje się milionerem w Chicago?
- Zanim przyjdą pieniądze, najpierw musi pojawić się inspiracja,
a za nią motywacja, a więc i impuls
do działania. Porozmawiajmy zatem o tym, jak ludzie z Sącza mogą
zawalczyć o swoje marzenia, zrobić
coś, co da im spełnienie.
- Pieniądze nie są dla Ciebie
najważniejsze?
- Nigdy nie były i nigdy nie będą.
Drażni mnie, że media robią sensację pisząc, że jestem milionerem
z Chicago. Rozmawiam z tobą tylko
dlatego, że kiedyś byłem dzieckiem
z małą liczbą opcji, ale okazało się, że
to nie ma aż tak wielkiego wpływu
na życie człowieka. Wpływ ma postawienie sobie celu. O tak, to przynosi efekty. Chciałbym opowiedzieć
właśnie o moim doświadczeniu, aby
zainspirować innych. A nie o pieniądzach, które są rzeczą wtórną.
- To jak to zrobić, żeby osiągnąć zamierzony cel, gdy wychodzi się z niewielkiego miasta?
- Oprócz celów i wytrwałości
w dążeniu do nich zawsze ważne
było dla mnie grono, w którym dorastałem. Uprawialiśmy razem sporty, graliśmy w „Jaka to książka” – na
podstawie jednego akapitu, chodziliśmy w kimono po Jagiellońskiej,
graliśmy w szachy jak najęci, mieliśmy swój zespół muzyczny – to
był nieustający eksperyment kreatywności i wspólnego poznawania
świata. Teraz jestem przez kilka dni
w Polsce, odwiedzam moją babcię
w Nowym Sączu, a przy tej okazji
spotykam się ze znajomymi z tamtych czasów. Wszyscy świetnie sobie
radzą, czy to w biznesie, czy w nauce.
- A motywacja, ambicje, ciężka praca?
- To oczywiste. Miałem bardzo
chaotyczną młodość. Uczyłem się
w ZSS „SPLOT”, potem trafiłem do
Krakowa, a później do „szkoły Kołcza”. W szkole średniej miałem firmę, która składała komputery. Potem
pracowałem w sklepie meblowym.
Aż wreszcie zacząłem studiować, ale
jeden kierunek mi nie wystarczył.
Zrobiłem studia podyplomowe z informatyki. Jeszcze później zacząłem
robić doktorat. Ale nawet wtedy jeszcze nie miałem skonkretyzowanych
celów życiowych. Może w ogóle ich
nie miałem w tamtym czasie. Trochę
to wszystko trwało.
- Studiowałeś kulturę judaistyczną. Skąd
pomysł na taki kierunek, przecież nie ma
nic wspólnego z informatyką?

- Miałem może 10-11 lat, jak rodzice wysłali mnie na kolonię. Byłem jednym z najmłodszych uczestników. Na tej kolonii pojechaliśmy
do Auschwitz-Birkenau. Po tej wycieczce miałem przez miesiąc depresję, płakałem po nocach. Później
zacząłem więcej czytać o judaizmie,
o tych dwóch światach, które istniały obok siebie i były tak od siebie odległe – w latach 90. nikt o tym
w Sączu nie mówił. A później w moim
życiu pojawił się Izaak Goldfinger.
Poznałem go w czasie wymiany młodzieży, którą organizowało IV LO.
Izaak został moim najlepszym przyjacielem i mentorem. Jeździłem do niego do Izraela. On był jednym z powodów, dla których zacząłem studiować
ten kierunek. Napisałem pracę nt.
młodości wojennej Izaaka – przeszedł
przez pięć obozów koncentracyjnych, włącznie z Brzezinką. Zacząłem robić doktorat, ale moja ówczesna dziewczyna dostała stypendium
na Uniwersytecie Chicago. Zdecydowaliśmy się wyjechać.
- Wyjechałeś do Stanów i tam…?
- Zacząłem pracować na budowie. To było bardzo brutalne doświadczenie. Polacy, którzy pracują
na budowie, zwykle nie robią doktoratów (śmiech). Nie zdecydowałem się na karierę elektryka, ale wtedy wiele się dowiedziałem na temat
prądu, natężenia, oporu i tym podobnych. Przez lata myślałem, że
traciłem wtedy czas, ale prawdopodobnie bez tego doświadczenia nie
stworzyłbym Power Tower.
Wreszcie zdecydowałem się na
własną działalność. Nie mogłem już
dłużej udawać, że pracuję dla kogoś z reguły dzienne obowiązki kończyłem
około 10. rano, a reszta to już było tylko udawanie połączone z nauką. Kiedy podjąłem decyzję? Pamiętam, że
szedłem wtedy plażą i obawiałem się
przyszłości. Wiedziałem, że praca dla
kogoś nigdy nie przyniesie mi satysfakcji. Dlatego zwolniłem się, kupiłem nowe auto i... jak to w życiu bywa,
wtedy złamałem sobie coś w obydwu
stopach równocześnie - spędziłem
dwa miesiące w łóżku bez środków
do życia. Jak już mogłem chodzić, to
zacząłem naprawiać komputery Polonii w Chicago. Później otworzyłem
sklep internetowy, który okazał się
niewypałem, firmę instalującą inteligentne domy, wersję yelp’a, w której klienci mogli się dzielić doświadczeniami z firmami oraz parę innych
inicjatyw. Część z nich sprzedałem,
większa część umarła śmiercią naturalną. Opowiadam ci to po to, aby
pokazać, że ścieżka do wymarzonego
celu nie jest usłana różami.
- Aż na stoku wpadłeś na genialny pomysł – wieża do ładowania telefonów
komórkowych, która przyniosła finansowy sukces.
- To nie był genialny pomysł, to
bardzo prosta rzecz. Pomysłów zawsze miałem, i mam, 150 na godzinę. Na stoku skończyła mi się bateria w telefonie. Stwierdziłem, że
fajnie by było, gdyby można ją było

doładować tu na miejscu. Zbudowałem to inżynieryjnie w głowie.
Zacząłem rozmawiać o pomyśle
z przyjaciółmi. Oni są przyzwyczajeni
do tych moich dziwnych pomysłów.
Pierwszy produkt budowaliśmy
w garażu z drewna, żeby zobaczyć,
czy to w ogóle może zafunkcjonować
i jak. Potem miałem szczęście spotkać w Chicago niesamowitych ludzi. Większa część z nich to Polacy.
I później poszło szybko…

Spędziłem dwa
miesiące w łóżku
bez środków do
życia. Ścieżka do
wymarzonego celu
nie jest usłana
różami. Ale każda
porażka uczyła
mnie czegoś
nowego.
- Ten sukces to kwestia przypadku? Że
akurat trafiłeś w dziesiątkę z pomysłem
na wieżę?
- Jaka jest definicja sukcesu? To
połączenie odpowiedniego czasu
z ciężką pracą, determinacją, obranym celem, zrozumieniem ekonomii i polityki. Wiele składowych.
A do tego na pewno potrzebne jest
też szczęście.
- Czyli to nie tak, że postawiłeś sobie cel:
osiągnę sukces i na tym zarobię?
- Zawsze chodziło mi o pasję. Praca jest moją pasją. Jestem
w pracy pierwszy i wychodzę ostatni. Ja kocham to, co robię. Definiując swoje możliwości wymyśliłem,
że nie będę kwiaciarzem, czy restauratorem, ale właśnie technologiem. Codziennie patrzyłem też na
moje motto życiowe, które przykleiłem sobie nad łóżkiem. To pomogło
mi w określeniu dużych celów, podzieleniu ich na małe cele i rozłożeniu tego na kolejne kroki. Od tamtej pory wszystko zaczęło układać
się w całość.
- To działa? Tak sugerują poradniki – definiuj cele, określ kolejne kroki działania.
- Nie wiem, co sugerują poradniki. Czytam za to chętnie książki, które traktują o psychice człowieka i o jej możliwościach. Patrzę
na moją mamę, która wychodzi
z choroby. Autosugestia i chęć życia
to bardzo ważne czynniki w pokonywaniu choroby. To ważne też dla
młodych ludzi, żeby o tym pamiętali. Dużą częścią mojego sukcesu
było to, że nigdy się nie poddawałem. Nawet jeśli wcześniej nie udało mi się tak wiele przedsięwzięć.
Nie jest ważne, w jaki sposób upadasz, ważne jak szybko wstajesz
i że dalej dążysz do celu - choć to
najtrudniejsze.

- Każda porażka czegoś uczy?
- Dokładnie, każda porażka nauczyła mnie czegoś nowego. To powodowało, że byłem bardziej otwarty na informację, bardziej otwarty
na świat. Ważne jest, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że nie miejsce zamieszkania czy otoczenie determinuje twoje możliwości. Trzeba
walczyć, stawiać sobie ambitne cele
i je realizować.
- A to motto wiszące nad łóżkiem jak
brzmi?
- „Używać swoich talentów, żeby
uczynić ten świat lepszym”.
- Bo Twoim celem jest wymyślanie kolejnych wynalazków, które mają pomóc
ludzkości?
- Zanim umrę, chciałbym pomóc
miliardowi ludzi.
- Jesteś idealistą, wierzysz, że można
zmienić świat na lepsze?
- Ja nie wierzę. Wiem, że można.
- Jak to zrobisz?
- Może stworzę sztuczną inteligencję, nad którą pracuję? Może
stworzę coś, o czym ludzie nawet nie
będą wiedzieć, że ja to wymyśliłem.
- A ma to dla Ciebie znaczenie?
- Absolutnie nie. Po prostu
chciałbym umrzeć z uśmiechem,
który wywoła świadomość, że czegoś dokonałem.
- Nie mówisz – żeby mi było lepiej, żebym
miał więcej, żebym osiągnął osobisty cel.
Skąd ten idealizm?
- Jak to skąd? Z serca. W wieku 13-14 lat ustaliłem sobie strukturę wartości i właściwie nigdy jej
nie zmieniłem. Teraz mam pełną
wolność. Mogę robić, co chcę. Firma sama sobie radzi. A ja robię rzeczy niepowtarzalne: wprowadzam
nowe technologie, wymyślam nowe.
Jestem na pięknym etapie swojego
życia. Wstaję o 6. rano, wyprowadzam psa, idę biegać, joga lub siłownia przez godzinę, biorę psa do pracy
i pracuję po 12 godzin dziennie. Każdego dnia próbuję się też czegoś nauczyć, dużo czytam.

- Co na przykład wymyślasz?
- Chciałbym stworzyć butelkę wody, która jest inteligentna –
miałaby w sobie małe laboratorium
i oprócz tego, że serwowałaby odpowiednią ilość wody, to analizowałaby jej skład. Komórki rakotwórcze
lubią kwaśną wodę. Można byłoby podłączyć laboratorium do telefonu. Telefon informowałby swojego użytkownika, że w jego sytuacji
zdrowotnej nie powinien pić akurat
tej konkretnej cieczy. A może aplikacja, która pozwoliłaby artystom
wystawiać w czasie rzeczywistym
dzięki jednemu kliknięciu w przycisk to, nad czym akurat pracują?
- Mieliśmy o pieniądzach nie rozmawiać,
ale pieniądze zmieniają życie?
- Nie wiem.
- W Sączu wśród znajomych jesteś postrzegany jako człowiek sukcesu?
- Nie wiem, bo nie rozmawiam
na ten temat.
- Masz teraz nagle więcej przyjaciół,
bo przeczytali, że jesteś milionerem
w Chicago?
- Zawsze byłem hermetyczny
i sam dobierałem sobie przyjaciół.
Moja „grupa wsparcia” była i jest
zawężona, ale bardzo serdeczna. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo wiem, że gdyby mi się coś
stało, gdyby podwinęła mi się noga,
to mam do kogo zapukać. Poza tym
mam cudowną dziewczynę i psa.
- Spuentujemy, że jesteś szczęśliwym
i spełnionym człowiekiem?
- Absolutnie nie.
- Jak to?
- Szczęśliwym - tak. Spełnionym - jeszcze nie. To, co robię, to
na razie zaledwie trampolina do
tego, żeby coś naprawdę fajnego
stworzyć. Mam wyznaczone cele,
wartości, mam też technologię
i doświadczenie.
- I jeszcze o Tobie usłyszymy?
- Zobaczymy (śmiech).

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Historia z happy endem

Ludzie gór ocalili schronisko na Magurze
Schronisku na Magurze Małastowskiej w Beskidzie Niskim groziło zamknięcie. Jego wnętrza
coraz bardziej odbiegały od turystycznych standardów, a lokalnego oddziału PTTK nie było stać
na przeprowadzenie prac remontowych. Gospodarz schroniska, Grzegorz Wacek, rozpoczął zbiórkę za pomocą portalu Polakpotrafi.pl.
W tworzeniu projektu wspierali go przyjaciele.
Efekty przerosły ich najśmielsze oczekiwania.
Niezbędną kwotę 50 tys. złotych udało się zebrać na 23 dni przed zakończeniem akcji. - Zaniemówiliśmy z wrażenia, chatkowy stracił
przytomność, a potem przez trzy dni chodził w
kółko, skrupulatnie planując rozpoczęcie remontu - piszą z entuzjazmem autorzy projektu, dziękując internautom za wsparcie.
Ludzie gór postanowili połączyć siły i wieść
o zbiórce lotem błyskawicy rozprzestrzeniała się
w internecie. Swoją cegiełkę do remontu schroniska dorzuciło ponad 560 osób. - Na Magurze Małastowskiej byłem dwa razy, ale było to

50 tys. złotych udało się
zebrać jeszcze na 23 dni
przed zakończeniem akcji
REKLAMA

FOT. ARCHIWUM SCHRONISKA NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ

- Teraz wiemy, że ludzie gór trzymają się razem
i pomagają sobie w razie potrzeby – podkreśla Grzegorz Wacek, pełniący funkcję chatkowego w schronisku na Magurze Małastowskiej. Udało się mu zebrać pieniądze w sieci na remont budynku z ponad
60-letnią historią.

jeszcze w latach 80-tych. Nie darowałbym sobie, gdyby schronisko zostało zlikwidowane,
a ja bym nic nie zrobił – pisał Zbigniew, który postanowił wesprzeć akcję. Podobnych komentarzy pojawia się mnóstwo. Grzegorz Wacek
przyznaje, że właśnie miłośnicy pieszych wędrówek po górach byli adresatami projektu. Dodaje jednak, że nie spodziewał się aż takiego odzewu. – To piękne, że ludzie pamiętają o Magurze.
Nawet ci , którzy byli tu dziesięć, piętnaście lat
temu. Teraz wiemy, że ludzie gór trzymają się
razem i pomagają sobie w razie potrzeby. To jest
naprawdę bardzo fajne – podkreśla.
Historia zagrożonej ostoi dla turystów w Beskidzie Niskim na tyle poruszała serca, że budżet

remontowy powiększali nawet ci, którzy nigdy
dotąd nie wiedzieli o istnieniu schroniska. – Ratujemy idee, styl życia, spędzania wolnego czasu, możliwość noclegu na suchej podłodze i gorącą herbatę lub zimne piwo – tak swoją wpłatę
na konto schroniska uzasadnił internauta kryjący się pod pseudonimem kazik80.
Już wiadomo, że remont ruszy we wrześniu. Koszty ratowania budynku nie obejmą
wynagrodzeń dla robotników, bo sympatycy schroniska z chatkowym na czele sami zajmą się pracami. Do pracy za wikt i opierunek
zgłaszają się też nieznajomi, którym spodobała się akcja. Zgodnie z projektem schronisko
zostanie powiększone, a jego nowy fragment

ma się wpasować pod względem architektonicznym w bryłę istniejącej już chaty. Powstanie m.in. ganek, gdzie zimą turyści będą mogli zostawić narty czy deski snowboardowe.
Przede wszystkim jednak zostaną zbudowane wygodne łazienki z prysznicami i toalety.
Na czas prac schronisko nie będzie zamykane. Cały czas można je odwiedzać. Zbiórka
na remont podbiła zresztą jego popularność.
Wielu turystów chce zobaczyć to miejsce jeszcze w oryginalnej wersji. Gospodarz schroniska tłumaczy, że Beskid Niski cenią sobie turyści lubiący odpoczynek w ciszy i na łonie
natury. Można tam się natknąć na opuszczone łemkowskie wioski, cmentarze wojenne
i zabytkowe drewniane kościoły. - Beskid Niski to duże pasmo górskie, chyba największe w Polsce. Jest mało znany, mało odkryty.
Są tacy, którzy mówią, że byli już wszędzie
w górach w Polsce, ale tutaj jeszcze nie.
Bieszczady są uznawane za najbardziej dzikie góry w Polsce, Beskid Niski jeszcze nie,
dlatego że nikt nie przyjechał tutaj, żeby to
stwierdzić – żartuje chatkowy. – Bardzo się
z tego cieszymy, bo ludzie znajdują tu spokój i ciszę - dodaje.
Portal Polakpotrafi.pl daje możliwość zebrania większej kwoty niż ta podstawowa.
Zbiórka potrwa do 25 sierpnia i cały czas można jeszcze wspierać kolejne plany remontowe
w chatce na Magurze Małastowskiej. Obejmują
one m.in. remont i wyposażenie pokoi. Na ten
cel potrzeba jeszcze 25 tysięcy złotych.
KRYSTYNA PASEK
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Ludzie

Języka polskiego nauczyłam się z satelity
zaproszone do Nowego Sącza, żeby
zobaczyć szkołę. Moja mama uczestniczyła w warsztatach, a ja je tłumaczyłam. Będąc w Nowym Sączu poznałam
ówczesną dyrektorkę SPLOT-u, część
nauczycieli. Tak zapadła decyzja, że
spróbuję swoich sił i zacznę nowe życie w Polsce, mając prawie 15 lat.

Rozmowa z IRINĄ
OVCINICOV –
Mołdawianką, która
została Sądeczanką
- W ogóle nie słychać, że jesteś Mołdawianką. Dlaczego?
- Przez lata brałam lekcje z native speakerem, czyli tak naprawdę
z telewizorem.

- Potem twój tata kupił antenę satelitarną i telewizja satelitarna zmieniła Twój obraz świata.
- Można zupełnie poważnie powiedzieć, że telewizja zmieniła moje życie.
Jak miałam 7 lat, mój tata kupił tę antenę. Mieszkałam w małej miejscowości na południu Mołdawii i, ponieważ w
małych wioskach nie ma za dużo rzeczy do roboty, oglądałam telewizję. Tak
się złożyło, że miałam też kanały polskie, tam były najciekawsze kreskówki. Tak to się zaczęło. Zaczęłam oglądać „Czarodziejkę z księżyca”, „Bolka
i Lolka”, „Reksia”.
- Mając antenę satelitarną mogłaś oglądać
kreskówki, chłonąć języki z innych kanałów:
angielskich, niemieckich, francuskich, włoskich – cały świat stanął przed Tobą otworem. Ty wybrałaś język polski. Dlaczego?
- To nie jest tak, że wybrałam tylko
polski. Znam jeszcze włoski, francuski,
angielski oczywiście, rosyjski, polski
i rumuński, który jest moim ojczystym.
- Oglądałaś polskie kanały i sama, jako siedmiolatka, zaczęłaś się uczyć języka polskiego.
- To nie była nauka ściśle biorąc, po
prostu oglądałam sobie telewizję. Wydawało mi się, że to jest świetne: widzę kolejny program, film, piosenkę.
Byłam np. fanką seriali typu „Klan”
i „M jak Miłość”.
- Już wtedy je rozumiałaś?
- Chyba już tak. To, czego nie rozumiałam, mózg jakoś sobie przetwarzał. Tworzył skojarzenia, które po latach składały się na jedną całość. W ten
sposób się uczyłam. To się zaczęło dziać
samoistnie, gdzieś obok mnie.
- Nie mając podręczników, żadnej podbudowy, nie mając się do kogo zwrócić po polsku, w pewnym momencie zaczęłaś sama
rozumieć ten język?
- Odkryłam, że umiem mówić po
polsku mając 14 lat. Wiedziałam, że
wszystko rozumiem, choć w życiu nie
wykrztusiłam słowa po polsku. Oczywiście nie mówiłam do siebie, czy do
lustra.
- Nie było z kim rozmawiać.
- Właśnie. Potem jednak ta okazja do rozmowy po polsku nagle się
nadarzyła.

FOT. Z ARCH. IRINY OVCINICOV

- Urodziłaś się w Mołdawii, tam mieszkałaś
i o Polsce chyba niewiele wiedziałaś albo, do
pewnego momentu, prawie nic. Tak było?
- Z lekcji historii w gimnazjum w
Mołdawii pamiętam wielki obrazek
rozbioru Polski oraz oczywiście Lecha
Wałęsę i „Solidarność”. To były moje
wszystkie informacje na temat Polski.

- Nauczyłaś się sama języka polskiego. Nagle w twojej miejscowości pojawia się grupa z Polski.
- Uważam się za życiową szczęściarę, bo wyczerpałam chyba swój limit
szczęścia na całe życie. Gdy miałam
14 lat, pani Alicja Derkowska z Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, które ma swoją siedzibę w Nowym
Sączu, przyjechała razem z Julie Boudreaux do mojej miejscowości. Realizowały w mojej szkole projekt związany z edukacją na rzecz demokracji. W
ten projekt były zaangażowane dwie
nauczycielki. Ja natomiast działałam
w nim jako wolontariuszka.

- Limit Twojego szczęścia się w tym momencie nie wyczerpał, bo ta znajomość
miała fantastyczny ciąg dalszy.
- Tak, to spotkanie całkowicie
zmieniło moje życie. Pani Alicja Derkowska, razem z Julie, stwierdziły,
że chciałyby mnie zabrać do liceum
do Polski. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację: czternastolatka słyszy od pań, które właśnie poznała, że
istnieje liceum w Nowym Sączu i że
mogłabym do niego chodzić. Mogłabym uczyć się po polsku i zmienić całe
swoje życie, ucząc się o Mickiewiczu,
Mieszku I, o którym wówczas jeszcze
nie wiedziałam, że istniał.

- Gdy dowiedziałaś się, że przyjeżdża ekipa
z Polski, serce zaczęło Ci mocniej bić? Czułaś, że coś się wydarzy?
- Według oficjalnej wersji tak. Natomiast według wersji nieoficjalnej,
było nieco inaczej. Jestem ogromną
fanką piłki nożnej. Spotkanie z paniami wypadało w niedzielę, kiedy
był mecz miejscowej drużyny, którą oczywiście kochałam. Chciałam
pójść na ten mecz, a nie na spotkanie
do szkoły. Tylko fakt, że to były osoby
z Polski, sprawił, że jednak na to spotkanie poszłam.

- O Mickiewiczu też nie wiedziałaś?
- Też nie, oczywiście. Miałam bardzo szczątkowe informacje na temat Polski, a tu nagle dostałam taką
propozycję.

- Spotkałaś się z Polkami i tylko Ty wiedziałaś, że znasz język polski. To była pierwsza
okazja, by powiedzieć coś po polsku?
- Założyłam sobie, że powiem
„dzień dobry”, bo to na pewno umiałam powiedzieć. I rzeczywiście przywitałam się z paniami po polsku.
Okazało się, że mam niezły akcent. Zamieniłyśmy parę zdań po polsku i zdałam sobie sprawę, że ja w tym języku
mówię, co było zdziwieniem nie tylko
dla mnie, ale chyba również dla pań.
- To było takie odkrycie? Ja mówię po
polsku!
- Z jednej strony tak. Natomiast
emocje były tak duże, że, ponieważ
nie było tłumacza i musieliśmy sobie
jakoś radzić, ja tłumaczyłam spotkanie, ale tłumaczyłam z angielskiego na
rumuński. Byłam za bardzo przejęta tym, że muszę tłumaczyć z angielskiego, żeby zdać sobie sprawę, co to
znaczy, że rzeczywiście płynnie mówię po polsku.

- I?
- Byłam w euforii. Może jednak
dlatego, że byłam w wieku, w którym nie zdawałam sobie sprawy, co
to może oznaczać. Po następnej półgodzinie pani Ala stwierdziła, że chciałaby porozmawiać z moimi rodzicami. Pojechaliśmy do mnie do domu.
Po latach się dowiedziałam, że moja
mama prawie dostała zawału, choć
minę miała pokerową.
- Pojawiła się obawa, że nie wiesz gdzie
i po co jedziesz?
- We mnie nie. W moich rodzicach
zdecydowanie tak. Najbardziej ostrożna była moja mama, co jest zrozumiałe. Natomiast po rozmowie rodzice
stwierdzili, że chcieliby się więcej dowiedzieć o szkole, o mieście, o kraju.
- Byłaś wcześniej za granicą?
- Tak, ale w Rumunii, na Ukrainie.
Tam się najczęściej jeździ na wakacje, jeśli się mieszka w Mołdawii. Nic
poza ta Rumunią, poza Krymem, nie
widziałam.
- Jak zapadła decyzja o wyjeździe do Nowego Sącza?
- W lipcu odbywało się w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym
szkolenie dla nauczycieli z Mołdawii i razem z moją mamą zostałyśmy

- Przyjazd do Nowego Sącza był dla Ciebie rewolucją?
- Proszę sobie wyobrazić, że nagle
człowiek musi się uczyć, pisać w innym języku, w którym nigdy nie pisał. Np. terminologia z biologii była
moją wielką zmorą. Także Mickiewicz i „Dziady”, które zresztą do tej
pory uwielbiam. Poza tym historia przyjechałam do Polski nienawidząc
historii jako przedmiotu szkolnego,
a wyszłam ze SPLOT-u będąc chyba
największym możliwym fanem historii, także tej Polski. Mogłam zobaczyć
historię z perspektywy Mołdawianki, obywatelki kraju bardzo młodego, który przez transformację przechodził niestety nieudanie.
- Brakowało Ci podbudowy szkoły podstawowej, gimnazjum? Musiałaś nadrabiać lukę?
- I tak i nie. Gdyby pan porozmawiał z moją panią polonistką, to opowiedziałaby anegdotki, jak np. przez
pół roku zamiast mówić „typowo”,
mówiłam „typicznie”, bo wydawało mi się, że tak jest poprawnie. Albo
ortografia. Po pół roku pobytu tutaj
odkryłam, że literka „z” z kreską w
ogóle istnieje, że jest takie słowo jak
„źdźbło”. Paradoksalnie ominęła mnie
część gramatyczna. Nie dałabym sobie rady z regułkami, z odmianą przez
przypadki. Ja to wszystko robiłam na
wyczucie, dlatego na poziomie liceum
dawałam sobie z tym radę.
- Kto płacił za twoją edukację w Nowym Sączu? Byłaś stypendystką?
- Przez pierwszy rok było tak, że
Charles Merrill, który jest wielkim
przyjacielem, dobrodziejem Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego,
zgodził się pokrywać koszty związane
z moim pobytem tutaj. W 2. i 3. klasie liceum byłam stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
REKLAMA

- Przyjechałaś do szkoły do Polski i od tego
momentu już w zasadzie nie wyjechałaś.
- Z Polski już nie wyjechałam.
Kończąc szkołę zastanawiałam się,
jaki kierunek studiów wybrać. Zdecydowałam się na prawo.
- Mieszkasz w Nowym Sączu i Warszawie.
- Na studia pojechałam do Gdańska, bo stwierdziłam, że skoro w Nowym Sączu były góry, to teraz wypada pojechać nad morze. W trakcie
studiów zaczęłam pracować dla MSZ,
wymusiło to zmiany w moim życiu
i przeniosłam się do Warszawy.
- Nadal masz tylko jeden paszport?
- Tak, tylko jeden. Jestem obywatelką Mołdawii.
- Przyszłość wiążesz z Polską?
- Zdecydowanie. Nie ukrywam
jednak, że pewnie przyjdzie taki moment w moim życiu, kiedy chciałabym wrócić do Mołdawii na parę lat
i spróbować coś zmienić. Wydawało mi się, że jeśli dostaje się tyle dobrego, to powinno się to oddać. Jeśli
chciałabym coś zmienić, to musiałabym mieć pewien bagaż doświadczeń, który mi pozwoli cokolwiek
zrobić. Obecnie te doświadczenia
kumuluję, aby móc je wykorzystać.
- Do Nowego Sącza wróciłaś teraz przy
okazji wizyty młodych dziennikarzy z Mołdawii, jesteś tłumaczką. Te grupy są zaskoczone Polską?
- Są zaskoczeni różnicami w wykonywaniu zawodu dziennikarza.
Wynika to też ze specyfiki obu krajów i momentu historycznego, w jakim znajduje się Mołdawia a Polska.
W Mołdawii w kwestii dziennikarstwa zmienia się sporo, ale nie możemy powiedzieć, że prasa jest całkowicie wolna. Wynika to z tarć
politycznych. Tam jest walka polityczna. Tam media należą albo do
partii X lub Y. W Polsce niezależność
jest jednak rzeczą świętą.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
ROZMOWY DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Opinie

Cesarz nie poznał minister Zalewskiej
Jerzy Wideł
Z kapelusza
„Uczęszczanie do szkół ludowych we dnie powszednie jest
dla wszystkich uczniów, którzy
do szkół realnych, lub innych
wyższych zakładów naukowych
nie wstępują przez przeciąg całych sześciu lat, obowiązkiem.
Czas wstąpienia do szkoły (początek chodzenia do szkoły) nie
da się ani dniem ukończonego
5-go, ani 6-go roku życia, jak się
samo przez się rozumie stanowczo
oznaczyć, równie też nie każde
dziecię ze względu na swe indywidualne usposobienie jest zdolnem, ściśle z ukończonym 5-tym
lub 6-tym rokiem życia uczęszczać do szkoły. W tym względzie, jako prawidło służyć ma,
że pierwsze wstąpienie do szkoły między 5-tym i 7-mym rokiem
życia uskutecznione być winno. Aby rodzice, jak przybrani
i opiekunowie posyłania dzieci do
REKLAMA

szkoły bez dostatecznych przyczyn za długo nie odwlekali.”
Właśnie mija 150 lat, od kiedy
cesarz Franciszek Józef podpisał
12 sierpnia 1866 r. ustawę obowiązującą w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim dotyczą urządzenia gmin
i ordynacji wyborczej dla gmin.
W niej to znalazł się powyżej cytowany zapis o uczęszczaniu do szkół
ludowych. Nastał wtedy czas autonomii galicyjskiej.
Mój Boże! Cesarz Franciszek Józef zmuszał dziatwę szkolną, dodajmy polską, katolicką, do nauki
w szkole w wieku lat 6 a nawet
5. Czynił to zaborca! Nie znał zapewne obecnej minister Anny
Zalewskiej. Ale ona przecież nie
miała swoich przodków w Galicji
i Lodomerii. Stąd braki w edukacji historycznej i w wiedzy na
temat Jedwabnego czy pogromu
w Kielcach. Wróćmy jednak do historii sprzed 150 laty.
Epoka autonomiczna, jak podaje Julian Dybiec w II tomie
„Dziejów miasta Nowego Sącza”
(rok wydania 1993), przyniosła
olbrzymie zmiany w galicyjskim
szkolnictwie wszystkich szczebli,
od szkoły ludowej po uniwersytet. Najbardziej widoczną oznaką

tych przemian było wprowadzenie języka polskiego jako języka
nauczania. Język niemiecki stał
się odtąd jednym z przedmiotów
nauczania. Sejm Krajowy uchwalił w 1866 r. ustawę zatwierdzoną
w 1867 r. o wprowadzeniu języka
narodowego jako języka naucza-

Podkreślam, czynił to zaborca, mając na względzie dobro
polskich dzieci. Historia sprzed
150 lat jakże koliduje z sensownością i logiką obecnych PiS-owskich władz oświatowych,
które podniosły wiek przymusu
szkolnego do 7 roku życia dziec-

Cesarz Franciszek Józef
zmuszał dziatwę szkolną,
dodajmy polską, katolicką, do
nauki w szkole w wieku lat 6
a nawet 5. Czynił to zaborca!
nia w szkołach ludowych i średnich. I co najważniejsze (uwaga,
Pani minister edukacji!) ustawa
państwowa wprowadziła obowiązek szkolny dla młodzieży od 6 do
14 roku życia i wyznaczyła szkole
ludowej charakter ogólnokształcący. Kolejna poprawka ustawy
z 1873 r. wprowadziła przymus
szkolny dla uczniów od 6 do 12
roku życia.

ka. Po co to wszystko przypominam w wakacje, kiedy rok
szkolny jeszcze się nie zaczął? Zaintrygowała mnie ta sprawa. Poprosiłem o komentarz wybitnego
samorządowca, burmistrza Gminy Uzdrowiskowej Muszyny dra
Jana Golbę. Usłyszałem od niego,
że to proste - trzeba znaleźć pieniądze na program 500+. Gmina takiej wielkości co Muszyna

otrzymywała na jedno dziecko
uczęszczające do pierwszej klasy
9,2 tys. złotych subwencji oświatowej, w tym na sześciolatka 1,2
tys. złotych. Kiedy podniesiono
wiek do 7 lat zmniejszono gminie dotację do 8 tys. złotych. Jeśli w poprzednim systemie było
6 klas podstawówki plus 3 gimnazjalne, to teraz będzie 8 klas ogółem. Według wyliczeń doktora
Golby średnio w jednym roczniku w kraju w pierwszych klasach
jest 360 tys. dzieci. Jeśli pomnożymy to przez te 8 tys. złotych,
daje to państwu oszczędność
2 mld 800 mln złotych. Rachunek jest zatem prosty. Wyrzucenie jednego rocznika z systemu
szkolnego to dodatkowo zaoszczędzone pieniądze na 500+.
Ile traci 6-latek nie chodząc do
szkoły, tego nikt nie przeliczył.
A jednak 150 lat temu cesarz
Franciszek Józef, zwany dobrotliwym, wiedział, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym
na starość trąci. Nauka jest najważniejsza! Szkoda, że minister
edukacji nie zna historii Galicji,
bo mogłaby czerpać wzorce dawno sprawdzone, nawet w mateczniku PiS – Sądecczyźnie. I to za
zaborów austriackiego!
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Pod patronatem DTS

Najtrudniej jest walczyć przed własną publicznością

- Zorganizowanie takiej imprezy, to wielkie przedsięwzięcie logistyczne – mówi współorganizator
mistrzostw Piotr Kałuziński. – Trzeba
zorganizować sponsorów, bez których trudno sobie wyobrazić polski
sport, przygotować miejsce zmagań,
zapewnić bezpieczeństwo i oczywiście zaprosić i godnie przyjąć samych sportowców. Osobną kwestię stanowi przygotowanie sprzętu
potrzebnego do przeprowadzenia
mistrzostw.
Rzeczywiście, rozmach imprezy budził wrażenie, a sprzęt, o którym wspomniał Piotr Kałuziński to,
bagatela, 7,5-tonowy TIR, 240-kilowe kloce, dwa samochody marki Toyota, by wymienić tylko najważniejsze akcesoria. A wszystko po
to, aby współcześni gladiatorzy mogli udowodnić zebranej publiczności, że żaden ciężar im niestraszny, i są
w stanie pociągnąć na linie ciężarowego kolosa nawet pod górkę.
- Choć normalnie konkurencja
z ciągnięciem TIR-a jest przeprowadzana na płaskiej powierzchni,
w Krynicy deptak jest nieco pochyły,
co spowodowało, iż sportowcy musieli włożyć znacznie więcej wysiłku
– podkreśla Piotr Kałuziński. Wysiłek
się opłacił, przynajmniej w wypadku
Tomasza Kowala, który w tych zmaganiach wypadł najlepiej, zaczynając
tym samym dobrą passę, która ostatecznie przyniosła mu tytuł mistrza.
Niemniej widowiskowe była konkurencja polegająca na przeniesieniu
240-kilogramowych kloców na odległość 20 metrów oraz powrót z nimi.
W tym przypadku, dwóch sportowców rywalizowało ze sobą na sąsiednich „torach” tak, że kibicie mogli na
bieżąco porównać ich szybkość i skuteczność. Tym razem także triumfował Polak, kolega Tomasza Kowala z polskiego teamu, czyli Jarosław
Nowacki.
- To właśnie Jarka obawiałem się
najbardziej – przyznał po zawodach
aktualny mistrz Europy. Tomasz Kowal czuł respekt przez swoim kolegą z drużyny, ale 7,5-tonowy TIR czy
200-kilowe kloce nie robiły na nim
większego wrażenia. Żadna konkurencja nie sprawiła mu jakichś szczególnych trudności, choć przyznał, że
w dwóch popełnił pewne błędy.
Do następnej konkurencji, czyli
tzw. zegara, potrzebni byli przedstawiciele publiczności. Kilkoro dzieci
wskoczyło do specjalnego „kotła”,
który obciążył w ten sposób specjalną rurę. Zawodnik musiał ją podnieść
i przenieść niczym wskazówkę

ogromnego zegara. I z tym zadaniem zawodnicy poradzili sobie bez
większych problemów, a dodatkowym bonusem dla strongmanów był
prawdziwy zachwyt malujący się na
twarzach młodych „uczestników”
tej widowiskowej konkurencji.
To tylko kilka przykładów z bogatej oferty zaproponowanej widzom przez strongmanów, którzy do Krynicy
przybyli z Litwy, Łotwy, Estonii
i Ukrainy. Dopisali także kibice i to
zarówno z terenu Sądecczyzny, jak
i innych regionów Polski. Zadowolenia nie krył burmistrz uzdrowiska Dariusz Reśko, dla którego międzynarodowe zawody sportowe to
kolejna okazja do promocji miasta.
- To bardzo dobra reklama dla
miasta, zgodna zresztą z moją ogólną

strategią przyciągania do Krynicy
turystów, których interesują różne wydarzenia, także zawody sportowe. A dzięki obecności mediów,
w tym również ogólnopolskich, Krynica jest na ustach wszystkich –
przyznał burmistrz Reśko.
Mistrzostwa Europy Strongmanów
przeszły już do historii, ale aktualny
mistrz Europy, czyli Tomasz Kowal,
nie będzie miał dużo czasu na odpoczynek. Musi się bowiem przygotować
do wrześniowych mistrzostw Polski i
październikowych mistrzostw świata, które odbędą się na Malcie. Trudno powiedzieć, ilu kibiców będzie mu
towarzyszyć, ale jedno jest pewne,
kryniczanie z pewnością będą trzymać kciuki za swojego najsilniejszego krajana.
TATIANA BIELA

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NS (2), TATIANA BIELA (1)

- Będę potrzebował Waszego dopingu!
Liczę na Waszą obecność! - apelował
Tomasz Kowal na facebookowym profilu do kibiców, zapraszając ich na Mistrzostwa Europy Strongmanów, które odbyły się w niedzielę 7 sierpnia
w Krynicy. Apel czołowego strongmana
został wysłuchany, a doping, jaki zgotowały polskiemu teamowi tłumy zebrane na krynickim deptaku, niewątpliwie pomógł Kowalowi wywalczyć
pierwszą lokatę i zostać nowym mistrzem Europy.

Festiwal imienia Jana Kiepury
w Krynicy-Zdroju
Święto nie tylko muzyczne

- A co festiwal zaoferuje kuracjuszom,
którzy niekoniecznie wielbią arie?
- Oferujemy różne imprezy towarzyszące np. koncerty na Górze
Parkowej, pod Patrią w świątyniach, które posiadają znakomite warunki akustyczne. Chcemy
z muzycznym przesłaniem trafić
do najszerszego kręgu słuchaczy.
- Odmienność tegorocznej imprezy
polega też na tym, że po raz pierwszy nie ma dyrektora artystycznego
festiwalu, którym w poprzednich latach był m.in. Bogusław Kaczyński.

- Nie ma dyrektora, ale mamy
dwóch znakomitych ambasadorów. Są nimi prof. Ryszard Karczykowski, wybitna postać znana
na całym świecie i prof. Stanisław
Krawczyński, rektor Akademii
Muzycznej w Krakowie. Uczestniczyli oni w pracach programowych i zaakceptowali taki właśnie
charakter festiwalu.
- Przejdźmy do gwiazd festiwalu.
- Do Krynicy przyjedzie 400
artystów z Polski i z zagranicy,
w tym osiem orkiestr i kilkudziesięciu śpiewaków. Wśród nich
takie gwiazdy jak baryton Artur Ruciński, występujący w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent Garden w Londynie,
Deutsche Oper w Berlinie, San
Francisco Opera, że wymienię te
najważniejsze „świątynie” operowe świata. Artysta wystąpi obok
gwiazd: Katarzyny Oleś-Blachy,

Agnieszki Rehlis, Tomasza Kuka,
Jacka Ozimkowskiego, przy asyście Polskiej Orkiestry Sinfonia
Iuventus i Chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Piotra Wajraka.
W międzynarodowym widowisku plenerowym pt. „Z krainy tenorów” z największymi przebojami operowymi i operetkowymi
zobaczymy śpiewaków z Hiszpanii: Louisa Solę, Francisca Corujo, Orlando Niza w towarzystwie
wybitnej polskiej śpiewaczki Iwony Sobotki. W koncercie
weźmie udział Krakowska Orkiestra Symfoniczna, Chór Polskiego Radia i Kompania Taneczna
z Madrytu. Widowisko poprowadzi maestro Oliver Diaz znakomity dyrygent, dyrektor artystyczny Teatru Zarzueli w Madrycie.
Nie mogę oczywiście w tym miejscu nie wspomnieć o naszej damie
operetkowej Grażynie Brodzińskiej, która po latach przerwy
powróciła do Krynicy-Zdroju,
gdzie zawsze była owacyjnie witana przez publiczność. Gościć
będziemy Operę Śląską z Bytomia,
ze spektaklem „Wesoła wdówka”,
słynny Teatr Żydowski z Warszawy, balet Teatru Muzycznego
z Lublina. W tegorocznym festiwalu nie zabraknie gwiazd sceny, estrady, że wymienię choćby
Edytę Geppert, Jacka Wójcickiego, Tadeusza Szlenkiera, czy Adama Sobierajskiego.
- Festiwal ma już ustaloną markę
w muzycznym świecie w kraju, ale
przecież promuje także samo niemniej
znane uzdrowisko.
- Jeśli poprzez Forum Ekonomiczne Krynica-Zdrój nazywana
jest powszechnie w kraju polskim
Davos w sferze gospodarczej, to
w sferze życia kulturalnego kraju, i mniemam też Europy, kiepurowski festiwal daje nam ogromną promocję. Jest znany wśród
artystów, ale także przez rzeszę
polskich i zagranicznych melomanów. W tej promocji wspiera
nas mocno Telewizja Polska i za

jej pośrednictwem Krynica jawi
się nie tylko jako snobistyczne
miejsce, ale także miejsce, gdzie
można posłuchać różnych gatunków muzycznych, teatralnych w najlepszym wykonaniu.
To również miejsce do promowania młodych artystów, którzy tutaj w uzdrowisku szkolić się będą
podczas kursów mistrzowskich
i warsztatów, a następnie wystąpią podczas koncertu finałowego transmitowanego przez telewizję. Wielu z nich będzie mogło
powiedzieć, że dojrzałość artystyczną osiągnęło właśnie tutaj
w Krynicy-Zdroju podczas festiwalu. Czyż to nie jest frapujące zjawisko?
- W minionych latach podczas trwania festiwalu melomani, wielbiciele
twórczości Jana Kiepury, przywdziewali stroje nawiązujące do okresu
międzywojennego, oddając atmosferę
i klimat tamtych minionych lat. Czy
w tym roku będzie podobnie?
- Oczywiście. Pojawią się postaci z tamtych lat. Z głośników
dobiegać będzie muzyka operetkowa. Przewidziano wiele spotkań z artystami po to, by słuchacze, widzowie nie byli jedynie
biernymi odbiorcami, ale sami
mogli się włączyć w tworzenie atmosfery festiwalowej. Będą mogli się też powitać osobiście z Janem Kiepurą i Martą Eggerth,
którzy codziennie będą przyjeżdżać na Deptak swoim Dodgem
z 1917 r. Te wieczory zatytułowaliśmy „Uśmiechnij się z Kiepurą”,
a w roli legendarnych śpiewaków
wystąpią wspomniani – Jakub
Oczkowski i Anna Lasota. Nie zabraknie arii, duetów, także śpiewanych z publicznością i oczywiście z humorem.
- Od pewnego czasu w organizacji
krynickiego festiwalu mocno zaangażowało się Stowarzyszenie Miłośników
Opery Krakowskiej „Aria”.
- Stowarzyszenie „Aria”
od lat jest jednym z głównych

partnerów naszej imprezy. Pełni
rolę kulturotwórczą i wnosi nieocenione zasługi w pozyskiwaniu
sponsorów. Pani prezes Elżbieta
Gładysz jest ogromnie życzliwa
naszemu miastu. Dodam, co jest
oczywistością, że uwielbia operę i operetkę i zna się na tym, jak
mało kto w naszym kraju. Wspaniała postać!
- Opowiada Pan o programie festiwalu z taka pasją, emocjami i przede
wszystkim znawstwem, że nie sposób
zapytać o pańską miłość do muzyki.
- Oprócz tego, że kocham
wszystkie gatunki muzyczne, to
muszę się pochwalić, że ukończyłem Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina I stopnia w klasie
skrzypiec. Po skrzypcach zacząłem grać na gitarze klasycznej.
Dodam, że moim nauczycielem
gry na skrzypcach był Wiesław
Łapka, który nadal gra w Krynickiej Orkiestrze Zdrojowej. Muzyka więc odgrywała i odgrywa dużą rolę w moim życiu. Uczy
wrażliwości, wyobraźni.
- Wychował się Pan w muzycznej
rodzinie?
- Owszem. Mama Danuta, podobnie jak siostra, grają na fortepianie. Szkołę muzyczną na tym
instrumencie ukończyła najstarsza córka Ania. Zresztą tę samą
co ja.
- Nie pozostaje nic innego, jak zadebiutować na scenie z ariami operowymi lub operetkowymi.
- Jest jeden mankament, nie
znam słów. Gdybym jednak się
ich nauczył, to muzycznie dałbym sobie radę.
- Może warto spróbować na tym
festiwalu?
- Chyba jeszcze nie nadeszła
taka pora. Niech inni znakomici
śpiewacy to robią, a ja z przyjemnością będę ich słuchał.

ROZMAWIAŁ JERZY WIDEŁ

FOT. PIOTR GRYŹLAK

- Półwiecze tradycji i historii festiwalu do czegoś znaczącego zobowiązuje. Słyszę w Krynicy opinie, że ten jubileuszowy ma być specjalny, ma być
inny niż wszystkie dotychczasowe.
- Rzeczywiście będzie wyjątkowy, bo związany z trzema rocznicami. Festiwal powstał 50 lat
temu. 50 lat temu zmarł jego patron Jan Kiepura. Zaś 100 lat temu
urodził się twórca imprezy Stefan Półchłopek. Oczywiście będziemy też wspominać Bogusława
Kaczyńskiego, zmarłego w tym
roku, który związany był z festiwalem 28 lat. Specjalny charakter tegorocznej imprezy to przede
wszystkim zupełnie wyjątkowy repertuar. Wystąpią gwiazdy
z kraju i z zagranicy. Przed nami
sześć wieczornych widowisk
z największymi przebojami oper,
operetek, musicali, dwa spektakle pełne doskonałej muzyki, popołudniowe koncerty kameralne
nie tylko w kościołach, ale także
w plenerze, spotkania z gwiazdami, warsztaty wokalne dla młodych artystów. Z pewnością do
Krynicy-Zdroju przyjadą z całego
kraju melomani kochający operę,
operetkę.

FOT. ARCH. D. REŚKO

Rozmowa
z DARIUSZEM REŚKO
- burmistrzem
Krynicy-Zdroju
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naturalna woda mineralna rozlewana jest w Uzdrowisku
Muszyna z odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną, wysoko-zmineralizowaną, magnezowowapniową. Jej orzeźwiający smak oraz składniki mineralne, takie jak: magnez,
wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma właściwości odżywcze.
W swoim składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które alkalizują kwasy
żołądkowe i są korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się
również do obniżenia zawartości cukru we krwi i regulują jej PH. Systematyczne
picie „Muszynianki” nie tylko uzupełnia braki wody w naszym organizmie, ale
też pozwala na korygowanie nieprawidłowości wynikających z niedoborów
mineralnych i wadliwej przemiany materii.
Rekomendowana przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

33-380 Krynica Zdrój,
ul. Kościuszki 58 | tel./fax: +48 18 471 21 34
e-mail: biuro@muszynianka.pl | www.muszynianka.pl
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Zaśpiewamy dla Jana Kiepury
- Zakończył Pan bardzo udany sezon, w którym zadebiutował Pan w Metropolitan Opera w Nowym Jorku
rolą Sharplessa w „Madama Butterfly”.
- Tak naprawdę mój debiut w MET miał nastąpić dwa lata wcześniej, ponieważ miałem już
podpisany kontrakt na występ w partii Walentego w „Fauście” Gounoda. Niestety produkcja została w 2014 roku odwołana ze względów
finansowych. Jak widać nawet Metropolitan
Opera przeżywa kryzys. Jednak dzięki temu,
że mój pierwszy występ w MET został przesunięty, mogłem zadebiutować w Los Angeles czy
w mediolańskiej La Scali. Ne ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło.
- Przeznaczenie?
- Tak. Wierzę, że w moim życiu prywatnym
i zawodowym nic nie dzieje się bez przyczyny.
Debiut w MET udał się, bo mam już podpisane
trzy kontrakty na sezon 2019/20 w tym teatrze.
- Na jakie partie?
- Zaśpiewam w „Manon” Masseneta, później wystąpię jako Marcello w „Cyganerii”
i najprawdopodobniej znowu, jeżeli czas pozwoli, wcielę się w postać Sharplessa
w „Madama Butterfly”. Mam tylko nadzieję, że
czasowo uda mi się pogodzić „Madama Butterfly” z inną produkcją w Europie. Nie mówię dokładnie o co chodzi, bo rozmowy jeszcze trwają.
Rzadko się zdarza, żeby zaraz po debiucie otrzymać trzy kontrakty w Metropolitan. Uważam to
za swój prywatny sukces.
- Trema w MET była większa niż zazwyczaj?
- Nie. Mam z występu w Metropolitan Opera
bardzo pozytywne wrażenia. Zupełnie nie byłem zestresowany, ponieważ wcześniej udało mi
się zadebiutować na największych i najważniejszych scenach Europy, czyli w Covent Garden
w Londynie, La Scali, Deutsche Oper i w wielu, wielu innych bardzo znanych teatrach. Kiedy wszedłem już na scenę w Metropolitan Opera czułem dobrą energię.
- Choć sezon teatralny już zakończony, to jednak lato
jest dla artystów czasem bardzo pracowitym, gdyż
na całym świecie odbywają się festiwale. Pan często
bywa m.in. w Salzburgu. W tym roku będzie Pan gościem jubileuszowego, 50. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.
- Bardzo się cieszę. Mam wspaniałe wspomnienia z Krynicy.
- Jakie?
- Będąc jeszcze bardzo młodym śpiewakiem,
studentem i zaraz po studiach, miałem przyjemność brać udział w festiwalach w Krynicy.
Wówczas dyrektorem artystycznym festiwalu
był śp. Bogusław Kaczyński. Był to dla mnie fantastyczny czas. Pamiętam bliski kontakt z publicznością i miasto, które żyje festiwalem. Nas
artystów traktowano jak największe gwiazdy.
Unikatowość tego festiwalu polega na tym, że
wszyscy turyści i publiczność mają możliwość
kontaktu z artystami przed i po koncercie. Panuje tam wyjątkowa atmosfera. A wszystkiemu sprzyjają wspaniałe okoliczności przyrody i świetna organizacja festiwalu. Zawsze miło
wspominam Krynicę i bardzo cieszę się, że w
tym roku udało się zorganizować mój występ,
mimo że kalendarz koncertowy mam bardzo
napięty. Do Krynicy przyjadę prosto po spektaklu „Trubadura” w Arena di Verona, gdzie
już wiem, że widownia będzie na ponad 15 tysięcy osób.

- W Krynicy weźmie Pan udział w koncercie poświęconym pamięci Jana Kiepury. Wieczór ten odbędzie
się 15 sierpnia dokładnie w 50. rocznicę śmierci patrona festiwalu.
- Tego wieczoru będziemy wspominać
wielkiego Jana Kiepurę prezentując wykonywany przez niego repertuar. Ja wykonam
fragmenty z oper, w których występował,
a moi koledzy i koleżanki zaprezentują utwory, którymi serca publiczność podbijał sam
patron festiwalu.
- Dodajmy, że obok Pana wystąpią Katarzyna Oleś-Blacha, Agnieszka Rehlis, Tomasz Kuk, Jacek Ozimkowski oraz Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus i Chór
Polskiego Radia pod dyrekcją Piotra Wajraka.
- Będzie to wyjątkowy wieczór.
- Czy Jan Kiepura jako śpiewak, jako osobowość ma
dla Pana znaczenie?
- Oczywiście. Stanowi on przykład fenomenalnego śpiewaka, o fantastycznej technice, a przede wszystkim niesamowicie pracowitego człowieka. Artysty, który dbał
o detale, takie jak wymowa, frazowanie, interpretacja. Był to niezwykły śpiewak, który odniósł wielki światowy sukces. Był do
tego bardzo inteligentny. Wiedział co należy robić, aby być popularnym. Udział w filmach muzycznych, które cieszyły się wielką
popularnością, był doskonałym pomysłem.
Do dziś Jan Kiepura jest przykładem dla wielu artystów jak należy kierować swoją karierą. Możemy być z niego dumni.
- Jan Kiepura występował w Metropolitan Opera
wielokrotnie.
- To prawda. Mieliśmy w polskiej historii kilku takich śpiewaków, m.in. bracia Reszke, Teresa Żylis-Gara…
- …Wiesław Ochman, Małgorzata Walewska. A ostatni
sezon pokazał, że aż pięcioro polskich śpiewaków wystąpiło na scenie Metropolitan Opera. Oprócz Pana,
Piotr Beczała, Mariusz Kwiecień, Aleksandra Kurzak
i Edyta Kulczak.
- Mamy doskonały czas dla polskiej opery.
Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby tylu śpiewaków w jednym sezonie wystąpiło na najważniejszej scenie świata. Jan Kiepura ma godnego następcę w postaci Piotra Beczały, który jest
fenomenalnym tenorem i który święci triumfy
w różnym repertuarze. Właśnie zadebiutował
w Dreźnie jako Lohengrin w operze Wagnera,
razem z Anną Netrebko. Polacy mają wiele powodów do dumy.
- Przed Krynicą jest Werona, a po Krynicy gdzie Pan
jedzie?
- Po krótkich wakacjach udam się do Paryża, gdzie zaśpiewam Ashtona w „Łucji z Lammermoor”. Niedawno wykonywałem tę partię,
po raz kolejny w Covent Garden Royal Opera
Hause, a tytułową rolę z wielkim sukcesem zaśpiewała Ola Kurzak. Po Paryżu będzie „Cyganeria” w Neapolu, później znowu Covent Garden w Londynie, a dalej Japonia, San Francisco,
Monte Carlo, Madryt i wiele innych teatrów na
świecie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Właściwie do początku 2020 roku jestem już kompletnie zajęty.
- Tym bardziej zatem cieszy, że już za chwilę, 15 sierpnia, usłyszymy Pana w Krynicy, podczas festiwalu, który odbędzie się w dniach 13-20 sierpnia.
- To dla mnie też wielka radość, zwłaszcza,
że jest to 50. a zatem jubileuszowy festiwal, na
który wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
Do zobaczenia w Krynicy!

ROZMAWIAŁA:
AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ

ZDJĘCIA Z ARCH. ARTURA RUSIŃSKIEGO

ARTUR RUCIŃSKI, gwiazda światowych oper, o debiucie w Metropolitan Opera, festiwalu w Krynicy i o Janie Kiepurze w rozmowie z AGNIESZKĄ
MALATYŃSKĄ-STANKIEWICZ

12
REKLAMA

Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

DOBRY

TYGODNIK SĄDECKI

13

11 sierpnia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Wakacyjne atrakcje
Krynica-Zdrój od lat nazywana „Perłą Polskich
Uzdrowisk”. Ta piękna miejscowość, mająca europejską sławę, skupia wokół siebie znane uzdrowiska i jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów z Polski i zagranicy. Jest
ośrodkiem turystycznym, leżącym w okolicy Popradzkiego Parku Krajobrazowego, stanowiącym bazę wypadową w otaczające góry.
Okolice Krynicy to nie tylko uzdrowiska, ale
również malownicze miejscowości takie jak:
Muszyna, Powroźnik czy Tylicz kuszące cerkwiami, zabytkami i innymi atrakcjami. Co warto zobaczyć, będąc w Krynicy-Zdroju? Takich
miejsc jest sporo.

Krynica niejedno ma imię

dobrej widoczności można zobaczyć Tatry.
Tam też czeka wiele atrakcji, zwłaszcza dla
dzieci - „Rajskie ślizgawki” z „rynnami”
i postaciami z bajek, czy park linowy „Mamut”. Na szczyt Góry Parkowej można dojechać kolejką linowo- terenową, pokonując 642 m. Dolna stacja kolejki znajduje się
na tzw. Janówce, pomiędzy Hotelem „Prezydent” a „Hydropatrią”.

A może na Jaworzynę
Na południowym krańcu Deptaka znajduje się główny węzeł szlaków turystycznych. Jeden z nich prowadzi do stacji kolei
gondolowej a stamtąd na Jaworzynę Krynicką, gdzie oprócz wspaniałych widoków
można miło spędzić czas degustując i słuchając muzyki na żywo. Dzieci mogą skorzystać z zajęć aerobiku czy warsztatów
teatralnych. Park linowy pod Jaworzyną zachęca do aktywnego spędzenia czasu oferując pokonanie ośmiu tras o różnych poziomach trudności, ściankę wspinaczkową
i skok wahadłowy.

Deptakiem nie tylko spacer

FOT. EWA BERNACKA

Pierwsze kroki kierujemy na Deptak,
centralny punkt spotkań, miejsce spacerów i spędzania wolnego czasu. Równolegle do Deptaka, wzdłuż potoku Kryniczanka, ciągną się Bulwary Dietla,
wyróżniające się różnorodną architekturą. Można tam znaleźć przykłady modernizmu polskiego, poprzez architek-

turę drewnianą w stylu alpejskim, aż po
współczesną.
Wzdłuż alei spacerowej znajdują się Stare
Łazienki Mineralne, dziewiętnastowieczny
budynek Starego Domu Zdrojowego z pijalnią wody „Mieczysław” oraz Pijalnia Główna z egzotyczną roślinnością, na scenie której
występują znani artyści. Tutaj też zespół artystyczny Miniatury z Krynicy umila popołudnia swoimi występami. W zabytkowym
budynku „Romanówka” znajduje się Muzeum Nikifora, ze słynnymi akwarelami artysty. Nieopodal Starego Domu Zdrojowego

widać fontannę, z której tryskająca woda
tworzy efekty świetlne synchronizowane
z płynącą muzyką.
Deptak jest też miejscem atrakcji dla dzieci, które mają do dyspozycji wypożyczalnie
rowerów, gokartów czy możliwość uczestniczenia w zabawach plenerowych. Starsi być
może wybiorą retro meleksy, by w klimacie
dawnej Krynicy zwiedzić i poznać jej historię.

Góra Parkowa obowiązkowa
Ale Krynica to nie tylko Deptak. Jego
przedłużeniem są alejki prowadzące na

Górę Parkową będące doskonałym terenem
spacerowym, zachęcającym do aktywnego wypoczynku połączonego z obserwacją
różnorodnej roślinnością i pięknymi widokami. Wśród leśnej gęstwiny można napotykać ciekawe atrakcje i zabytki m.in.
jeziorka zwane stawami - z łabędziami
i innym wodnym ptactwem, zabytkowe
altanki, Statuę Najświętszej Maryi Panny
- Królowej Krynickich Zdrojów czy Ławeczkę Kraszewskiego. Po dotarciu na
szczyt, można podziwiać panoramę Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego. Przy

Dla każdego coś
W Krynicy w czasie letnich upałów można zażywać kąpieli wodnych na otwartym
basenie, spędzać czas zdobywając okoliczne góry, albo schronić się przed nadmiarem
słońca w zaciszu muzeum zabawek „Bajka”.
Do Krynicy zjeżdża wielu artystów i wykonawców, którzy umilają czas swoimi występami. Jest to również atrakcyjne miejsce dla
rowerzystów – sporo tu tras o zróżnicowanym poziomie trudności.

EWA BERNACKA

W siatkówkę plażową teraz gra się nad Kamienicą
Z jednej strony to znakomite miejsce do kąpieli, blisko MOSiR-u, Lasku Szwerteńskiego, siłowni na wolnym powietrzu oraz ścieżki dla pieszych. Taka lokalizacja nowosądeckich plaż po obu stronach rzeki daje mieszkańcom miasta wiele różnych możliwości,
w tym chociażby skorzystania z toalet ośrodka, a także wypożyczenia parasoli oraz leżaków.
- Plaża powstała z inicjatywy prezydenta Gwiżdża i sądząc po zainteresowaniu sądeczan była to dobra inwestycja – mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Dorota Goławska. Opiekę nad miejscami do plażowania sprawuje Urząd Miasta.
Warto podkreślić, że wszelkie kąpiele wodne odbywają się na własną odpowiedzialność, choć Urząd Miasta zapewnia w okresie wakacyjnym codzienne patrole WOPR-u,
które odbywają się wzdłuż linii brzegowej Kamienicy. Na teren plaż nie wolno również
wprowadzać psów i innych zwierząt.
Koszt przygotowania terenu po obu stronach rzeki Kamienica wyniósł ok. 60 tys. złotych.
(TB)

FOT. TATIANA BIELA

500 ton piasku to niewielka cena za dwie plaże z prawdziwego zdarzenia, które powstały nad rzeką Kamienicą, na wysokości budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stanowią one uzupełnienie oferty MOSiR-u i, jak można się naocznie przekonać, okazały się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”.

14

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 11 sierpnia 2016

Statystyki

Czarny miesiąc na sądeckich drogach?
69 wypadków drogowych, 209 kolizji, 101 ranne osoby i żadnych ofiar
śmiertelnych – tak przedstawiają się
dane statystyczne nowosądeckiej
Komendy Miejskiej Policji za okres
od 25 czerwca do 31 lipca.

Z kroniki wypadków drogowych
1 lipca
Droga krajowa nr 75 w Nowej Wsi – jeden samochód najechał na tył
drugiego, dwie osoby poszkodowane.

2 lipca

REKLAMA

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska – zderzenie boczne dwóch samochodów osobowych, poszkodowanych nie było.

3 lipca
Lipie k. Gródka nad Dunajcem – samochód wypadł z drogi, jedna
osoba poszkodowana.
Stary Sącz, ul. Jana Pawła II - dachowanie samochodu osobowego,
kierująca opuściła pojazd o własnych siłach.

4 lipca
Mokra Wieś - czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych,
w wyniku zderzenia zapalił się jeden z samochodów, dwie osoby
poszkodowane.

10 lipca
Królowa Górna - samochód osobowy wypadł z drogi do przydrożnego rowu, kierowca zabrany do szpitala.
Łącko – zderzenie samochodu osobowego z rowerem, poszkodowany 12-letni rowerzysta.

12 lipca
Łomnica Zdrój – samochód ciężarowy w wyniku osunięcia się ziemi pod kołami, przewrócił się na dach na stromej skarpie, kierowca opuścił pojazd o własnych siłach.

14 lipca
Żegiestów – dachowanie samochodu osobowego, jedna osoba zabrana do szpitala.

16 lipca
Librantowa – zderzenie dwóch samochodów osobowych na łuku
drogi, dwóch poszkodowanych zabranych do szpitala
Barcice - na łuku drogi czołowe zderzenia samochodu osobowego
z busem, dwie osoby poszkodowane.

17 lipca
Podrzecze - samochód osobowy wypadł z drogi, uderzył w słup telefoniczny oraz ogrodzenie, trzy osoby poszkodowane.
Nowy Sącz, ul. Starowiejska - zderzenie dwóch samochodów
osobowych, jeden dodatkowo uderzył w słup energetyczny
i znak z lustrem drogowym, pięć osób poszkodowanych w tym
dwoje dzieci.

19 lipca
Tęgoborze – zderzenie dwóch samochodów osobowych, dwie osoby poszkodowane. Chwilę później najechanie samochodu osobowego na tył samochodu ciężarowego, dziecko przetransportowane
śmigłowcem LPR, a jedna osoba dorosła zabrana do szpitala przez
pogotowie.

23 lipca
ZDJĘCIA: PSP W NOWYM SĄCZU

Mimo tych danych, zdaniem
naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego nowosądeckiej Komendy
Miejskiej Policji podinsp. Alberta Koguta, lipiec należy zaliczyć
do stosunkowo udanych miesięcy, przynajmniej z perspektywy policji. – Przede wszystkim
nie było ofiar śmiertelnych a to
podstawa, bo dla nas życie ludzkie jest zawsze najważniejsze –
twierdzi naczelnik nowosądeckiej
drogówki. – Liczba wypadków
i kolizji także była porównywalna z poprzednimi miesiącami.
Lipiec na sądeckich drogach nie
odznaczył się jakoś szczególnie
– dodaje.
Kogut wskazuje także na najważniejsze przyczyny większości wypadków. - Są to: nadmierna prędkość, wymuszanie
pierwszeństwa jazdy, brak zachowania należytego odstępu,
nieprawidłowe manewry oraz
niestety prowadzenie pojazdów
pod wpływem alkoholu.
Nowosądecka policja skontrolowała od początku wakacji ogółem 3427 pojazdów. Pod szczególnym nadzorem znalazły się
autokary turystyczne. Sprawdzono 25 autokarów, w tym 23 komunikacji krajowej i 2 komunikacji zagranicznej.
Choć z perspektywy Komendy
Miejskiej Policji lipiec nie odbiegał zasadniczo od innych miesięcy w tym roku, dane pochodzące z terenu całej Małopolski nie
są szczególnie optymistyczne. Od
25 czerwca do 1 sierpnia doszło
ogółem do 491 wypadków drogowych, w których zginęło 17
osób, a 624 osoby zostały ranne.
Na szczęście w grupie wiekowej
do 14 lat nie było żadnych ofiar
śmiertelnych, ale 67 dzieci doznało różnych obrażeń ciała.
(TB)

Gaboń - na łuku drogi kilometr od szczytu góry Przehyba samochód
osobowy wypadł z drogi, następnie spadł ze zbocza góry i zatrzymał
się na skalnym niestabilnym podłożu, cztery osoby poszkodowane.

30 lipca
Witowice Dolne – zderzenie czterech samochodów osobowych,
dwie osoby poszkodowane.
OPRAC. (JB)
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Rozmaitości

Jubileusz na lotnisku w Łososinie Dolnej

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w miejscowości
Maciejowa k. Krynicy z działką 15 arcena 360 tys. Tel.602-607-794
OCIEPLANIE budynków,
tel. 881 507 760
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania obiektu handlowego w Nowym
Sączu przy ul. Węgierskiej 170.
Tel: 661 991 285.

o godz. 11. w Kościele Parafialnym
w Łososinie Dolnej biskup Andrzej
Jeż poświęci sztandar Aeroklubu Podhalańskiego, a o godz. 14.,
w czasie krótkiej przerwy w pokazach, odbędzie się uroczystość
otwarcia Festynu Lotniczego. Po
zakończonych pokazach wystąpi
gwiazda wieczoru - zespół Piersi,
a potem do północy będzie trwać
zabawa na dyskotece.
Okazją do tego wydarzenia jest
jubileusz 60-lecia istnienia Aeroklubu Podhalańskiego oraz 85-lecia
szybownictwa na Ziemi Sądeckiej.
Warto wiedzieć, że za początek
szybownictwa na Sądecczyźnie
przyjmuje się rok 1931, kiedy to
w Sądeckich Zakładach Kolejowych grupa entuzjastów rozpoczęła budowę pierwszych szybowców. Rok później były już

gotowe 4 szybowce CWJ, na których rozpoczęto loty z Winnej Góry pomiędzy Nowym
i Starym Sączem. Od 1934 roku szybowce startowały z góry Rachów
i Jodłowiec w Tęgoborzy. Działała
tu słynna szkoła szybowcowa, która tuż przed II wojną światową posiadała 33 szybowce. W czasie wojny wielu pilotów wyszkolonych
w Tęgoborzy walczyło w Siłach
Zbrojnych na Zachodzie, a niektórzy, jak instruktor Leopold Kwiatkowski pełnili służbę w szeregach
AK jako kurierzy beskidzcy. Po II
wojnie szkoła na kilka lat wznowiła działalność, ale w 1951 roku została ostatecznie zamknięta.
Trzeba było poczekać do 1956
roku, kiedy to znów pozwolono
sądeckim lotnikom marzyć o lataniu. W tym to roku zawiązał się

Komitet Odbudowy Lotnictwa na
Ziemi Sądeckiej, który dał początek działalności Aeroklubu Podhalańskiego. Od 1957 roku aeroklub
działał początkowo na Jodłowcu
i lotnisku w Kurowie. Jego prężny
rozwój nastąpił dzięki takim działaczom jak Jerzy Iszkowski - przedwojenny pilot wojskowy, a w czasie II wojny światowej pilot 304
Dywizjonu Nocnych Bombowców,
następnie zrzucony do kraju jako
cichociemny.
Od 1960 roku datuje się działalność aeroklubu na lotnisku w Łososinie Dolnej.
- Dzisiejszy Aeroklub Podhalański to przede wszystkim 100 członków – pilotki i piloci realizujący
swą pasję latania. Wśród nich są
piloci lotnictwa komunikacyjnego, wojskowego, usługowego. Jest

wśród nich jest przede wszystkim
młodzież z bliższej i dalszej okolicy, która w aeroklubie podnosi swe umiejętności pilotażowe.
Obecnie posiadamy 8 samolotów
i 12 szybowców, ale w naszych
hangarach zobaczyć można jeszcze wiele innych samolotów, jak
chociażby RWD-5 R – latającą replikę samolotu, na którym Stanisław Skarżyński w 1933 roku pokonał południowy Atlantyk, czy
Jak-18 - latający eksponat Muzeum Lotnictwa Polskiego – mówi
Andrzej Sarata.
To wszystko będzie można zobaczyć w czasie święta Aeroklubu
Podhalańskiego 21 sierpnia, ale też
w dowolnym terminie, odwiedzając lotnisko.

ROMAN MATYJEWICZ

Samochód na każdą pogodę
Deszczowa i chłodna sobota nie zdołała zniechęcić wielbicieli nowych rozwiązań motoryzacyjnych, którzy przybyli do salonu samochodowego P.U.H.
Auto-Complex w Wielogłowach na prezentację nowego modelu Suzuki S4
Cross.
Salon, będący autoryzowanym
dealerem tych popularnych na naszych drogach „japończyków”,
REKLAMA

przedstawił potencjalnym klientom informacje dotyczące tego
nowego na polskim rynku samochodu. Zaprosił też wszystkich zainteresowanych na próbne jazdy,
dzięki którym mogli oni sprawdzić
różne możliwości, jakie oferuje nowoczesny miejski crossover.
- Oficjalnie mówi się o tym samochodzie, że to jest face lifting,
ale zmiany w nim wprowadzone,

upoważniają mnie do tego, aby
powiedzieć, że w zasadzie mamy
do czynienia z nowym modelem – tak Jarosław Maznas
z TVN Turbo rozpoczął prezentację Suzuki S4 Cross. Samochód ten to owoc współpracy pomiędzy japońskim potentatem
a włoskim koncernem Fiata. Łączy w sobie cechy wozu terenowego oraz typowego samochodu miejskiego. Posiada nowy typ
trzycylindrowego silnika z rodziny
Boosterjet z turbodoładowaniem.
Nowy Suzuki S4 Cross ma również, wzorem samochodów terenowych, napęd na cztery koła,
a jednocześnie kompaktowe wymiary nadają mu charakteru samochodu miejskiego. Dosyć duży
prześwit podwozia pozwala mu na
pokonywanie nawet stosunkowo
wysokich krawężników czy generalnie trudnego podłoża.
Na potencjalnych klientów czekają także, zdaniem Jarosława Maznasa, inne dodatkowe korzyści
i to na różnych poziomach.
Oczywiście wiele zależy także od tego jaką wersję samochodu wybierze ewentualny nabywca. Koncern Suzuki oferuje
cztery wersje S4 Cross: Comfort,
Premium posiadającą wszystkie

FOT. TATIANA BIELA

Impreza będzie miała miejsce w
niedzielę na lotnisku w Łososinie
Dolnej koło Nowego Sącza.
- Program pokazów lotniczych
jest rzeczywiście imponujący. Swój
udział zapowiedzieli najlepsi piloci akrobacyjni, między innymi Łukasz Czepiela - jedyny polski pilot
startujący w wyścigach samolotów
akrobacyjnych Red Bull Air Race,
zespół akrobacyjny Fire Birds,
a także najbardziej na świecie utytułowany mistrz akrobacji szybowcowej Jerzy Makula –kapitan
pilot dowodzący załogą lotowskiego Boeinga 787 Dreamliner z odlatującym kilka dni temu z Krakowa
do Rzymu papieżem Franciszkiem.
Będzie desant żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa (słynnych czerwonych beretów), oraz przede wszystkim
szeroki udział Sił Powietrznych.
Nad lotniskiem w Łososinie będziemy podziwiać bojowe śmigłowce Mi-24 w akcji, będzie pokaz
pary wielozadaniowych odrzutowców F-16. Swoje umiejętności zademonstruje Zespół Akrobacyjny
Sił Powietrznych „Orlik” - zapowiada Andrzej Sarata prezes Aeroklubu Podhalańskiego.
To wszystko już od godz. 12.
do zachodu słońca. Wcześniej, bo

FOT. Z ARCH. AEROKLUBU PODHALAŃSKIEGO

Aeroklub Podhalański im. inst. pil. Leopolda Kwiatkowskiego w Nowym Sączu z siedzibą w Łososinie Dolnej 21
sierpnia zaprasza mieszkańców Małopolski na Festyn Lotniczy z dużymi pokazami lotniczymi.

elementy dostępne w wersji Comfort
i dodatkowe komponenty, Elegance i najdroższą - Elegance Sun.
Standardowe wyposażenie
przypadku wersji najtańszej czyli Comfort to m.in.: 7 poduszek
powietrznych (łącznie poduszką
kolanową kierowcy), klimatyzacja manualna, komunikacja bezprzewodowa Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, centralny
zamek ze zdalnym sterowaniem,
elektryczna regulacja szyb, bagażnik z systemem podwójnej składanej podłogi, reflektory halogenowe typu projekcyjnego czy pakiet
outdoor.
Ceny nowego modelu zaczynają się od 66 900 tys zł.
(TB)
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Właśnie przeniosłeś się do XIX
wiecznej Anglii albo komnaty rodem z Harrego Pottera. Od Twojej spostrzegawczości, logicznego myślenia i umiejętności pracy
w grupie zależy, czy uda ci się
odnaleźć klucz do drzwi. Masz
godzinę, żeby opuścić pokój. Zegar tyka…
Tak szkicowo wygląda gra
escape room. Rozrywka, która przywędrowała do Polski ze
Stanów Zjednoczonych i Japonii,
ma coraz większe rzesze fanów.
W Krakowie zamkniętych pokoi
jest już prawie 40. W maju pierwsze dwa pokoje zostały otworzone w Nowym Sączu. Już powstają kolejne.
- Jestem fanem escape room.
W ubiegłym roku pod koniec wakacji stwierdziłem, że Nowy Sącz
jest pod tym względem białą plamą. Przez pół roku szukałem
właściwego lokalu. Potem były
dwa miesiące intensywnej pracy, dzień i nieraz noc, żeby autorska wizja została w pełni zrealizowana. Mój brat twierdzi, że
przeinwestowałem, bo są tu autentyczne meble, np. komoda
holenderska z XIX wieku idealnie pasująca do scenografii.
Ale wiedziałem, że to musi być
coś mocnego, przyciągającego nie tylko pomysłem ale i jakością – opowiada właściciel pierwszego w Nowym Sączu escape
room Share Locked. A ponieważ wszystko w tym miejscu
ma atmosferę tajemniczości, począwszy od skrzypiących drewnianych schodów, którymi dostajemy się na pierwsze pięto
kamienicy przy ul. Długosza, dlatego właściciel także pozostaje anonimowy, ukryty za maską.
Na czym polega rozrywka?
Może nieco przypominać gry
komputerowe, tyle że tu wszystko rozgrywa się w rzeczywistości. Po zamknięciu drzwi grupa
ma 60 minut, żeby znaleźć wyjście z pokoju. Grupa, bo w grze
może uczestniczyć od 2 do 5
osób. Wyjście znajdują rozwiązując kolejne łamigłówki, otwierając kłódki, odnajdując kluczyki,
łącząc fakty. Cały czas są bacznie obserwowani przez „Mistrza
Gry”. Może trochę po to, by dodać atmosfery lekkiej grozy, ale
przede wszystkim, by w razie
potrzeby mogli prosić o pomoc.
Wystarczy, by podnieśli do kamery tablicę z pytajnikiem, a „Mistrz
Gry” łącząc się z nimi przez krótkofalówkę, podsuwa sugestie.
Jest szansa na trzy podpowiedzi.
- Nie ma zagadki, która byłaby trudna. Wystarczy spostrzegawczość, umiejętność składania w całość kilku elementów
i współpraca w grupie, by rozwiązać kolejne łamigłówki i odnaleźć ukryty kluczyk. Warto też
słuchać swojej intuicji, czasem
nawet wbrew grupie – podpowiada „Mistrz Gry”.
Przy ul. Długosza w Nowym
Sączu zlokalizowane są dwa pokoje. W pierwszym gracz przenosi się do XIX wieku. Tak, żeby

ShareLocked w Nowym Sączu działa od
7 maja. Klienci mają do wyboru dwa pokoje,
przygotowane z myślą o początkujących
graczach: "Komnatę Tajemnic" i "Baker
Street". W sierpniu wystartuje kolejny pokój
- "Kolekcjoner kości".
www.sharelocked.pl

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

Uwięzieni w zamkniętym pokoju zagadek
mógł poczuć się jak Sherlock
Holmes, który musi rozwiązać
zagadkę morderstwa w Londynie. Druga komnata to ukłon
w kierunku Harrego Pottera.
Oczywiście to nie znaczy, że
trzeba znać książkę czy film,
żeby brać udział w grze. Sam
scenariusz jest tylko inspirowany
literaturą, ale nie wymaga żadnej
wiedzy. W sierpniu wystartuje kolejny pokój - „Kolekcjoner kości”.
Goście trafią do tajemniczego,
ukrytego pomieszczenia seryjnego mordercy, tu będzie nieco
mroczno i krwawo.
Na tym się nie skończy. Właściciel, który odwiedził dziesiątki tego typu pokoi w Polsce i za
granicą, ma mnóstwo pomysłów.
A ponieważ atrakcyjność jednego pokoju wynosi do około 12
miesięcy, więc co roku będzie
zmieniał scenariusze i wystroje
pomieszczeń, żeby klienci, którzy raz wydostaną się z zamkniętej komnaty, mieli zagwarantowane nowe doznania.
Dla samych uczestników najważniejsza jest dobra zabawa. Ta
rozrywka jest coraz bardziej popularna w Nowym Sączu, zresztą
przyjeżdżają tu fani escape room
z całej Polski.
- Wczoraj był u nas ojciec
z synem. Byli już w kilku pokojach
w Katowicach i Krakowie, więc
mieli porównanie. Pan ocenił, że
jest zaskoczony na plus, bo pokój jest świetnie przygotowany.
Cieszę się, że jak dotąd wszyscy klienci wychodzą zadowoleni i uśmiechnięci, a zainteresowanie jest coraz większe – mówi
pracownik Michał Pasiut.
Sam „Mistrz Gry” siedząc pod
drugiej stronie, przy monitorach…
nie siedzi, tylko chodzi nerwowo,
gryząc pięści. – Stresuję się, utożsamiam się z grupą. To nie tak, że
odpalam laptop i popijam kawę.
Kibicuję im, chciałbym podpowiedzieć, przeżywam, gdy czegoś
nie zauważą, a są blisko rozwiązania zagadki.
Co jeśli nie wydostaną się
z pokoju w ciągu 60 minut? Bez
obaw, oczywiście drzwi zostają
otwarte. Można umówić się na
kolejną grę, żeby mieć czas na
przemyślenie i korektę błędów.
Wielu klientów w ten sposób
wraca, albo przychodzi ponownie, by znaleźć wyjście z drugiego pokoju. To wciągające i namacalne przeniesienie się do innych
światów.
- Nagrodą jest satysfakcja.
Taka gra to wspólna zabawa
i temat do późniejszych rozmów.
Jak wychodzimy z filmu, to opowiadamy sceny, które wywarły na nas wrażenie. Tu jesteśmy
uczestnikami, bohaterami gry. To
wspaniale integruje grupę. Zresztą tego typu gry są też wykorzystywane przez korporacje – dają
świetną diagnozę psychologiczną członków grupy – pokazują
kto jest liderem, kto outsiderem,
sprawdzają odporność na stres
– dodaje Michał Pasiut.
(JB)
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Prawdziwe

RATY 0%

BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW • BEZ UKRYTYCH OPŁAT

Technologia 4K High Dynamic Range
Smukłe, aluminiowe wykończenie

XD85

55”

10 RAT 0% × 599,90 zł

Sony Android TV – znakomita rozrywka, inteligentne wyszukiwanie

5 999 zł

Procesor X1 z 4K X-Reality Pro

Olśniewający w każdym calu

Więcej informacji w salonie Sony Centre:

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
Promocja ważna od 15.07–14.08.2016 r. lub do wyczerpania zapasów, na wybrane produkty.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0% przy całkowitym koszcie raty 0 zł. Szczegóły dostępne u Doradców Sprzedaży.
„Sony” i odpowiednie logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sony Corporation.
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Sandecja w nowym składzie musi się dotrzeć
Sandecja Nowy Sącz nowy sezon w I lidze rozpoczęła bez fajerwerków. Dwa
remisy na początek pozostawiły pewien niedosyt. Kadra zespołu jest solidna i można liczyć, że podopieczni
Radosława Mroczkowskiego powalczą
o czołowe miejsca w lidze. Kibice liczą
przede wszystkim na skuteczność Macieja Korzyma, który wrócił do Sandecji
po 12 latach gry w ekstraklasie.

Bramkarze: Julian Grzegorczyk (21 lat),
Łukasz Radliński (33). Obrońcy: Mateusz Bartków (25), Adrian Danek (22),
Lukas Kuban (29), Michal Piter-Bucko (31), Kamil Słaby (23), Michał Szeliga (21), Dawid Szufryn (30). Obrońcy:
Grzegorz Baran (34), Bartłomiej Dudzic (28), Michał Gałecki (20), Nikodem Gniecki (17), Bartłomiej Kasprzak
(23), Szymon Kuźma (19), Sebastian
Leszczak (24), Maciej Małkowski (31),
Hubert Maślanka (18), Kacper Smoleń (18), Wojciech Trochim (27), Jakub Więcławek (19). Napastnicy: Dawid
Janczyk (29), Maciej Korzym (28), Filip
Piszczek (21). Trener Radosław Mroczkowski. Prezes Andrzej Danek. Wiceprezes Wiesław Leśniak.

- Zaczynamy ósmy rok w I lidze. Liczę na to, że będzie udany
– powiedział przed sezonem prezes Andrzej Danek. – Mamy bardzo mocny zespół – dodał wiceprezes Wiesław Leśniak.
Po stronie ubytków największym
problemem jest oczywiście brak
najgroźniejszego strzelca Sandecji
w ostatnich latach. Arkadiusz Aleksander w wieku 36 lat postanowił
bowiem zakończyć piłkarską karierę, mimo że jeszcze w ubiegłym
sezonie walczył o tytuł najlepszego
strzelca I ligi. Swoją decyzję ogłosił
w trakcie ubiegłego sezonu i drużyna z Nowego Sącz mogła się przygotować na jego odejście. On skupi się
teraz na pracy dyrektora sportowego sądeckiego klubu.
Szansę gry w ekstraklasie
otrzymał natomiast Przemysław

Szarek. 20-letni wychowanek
Sandecji odszedł do Termaliki
Bruk-Bet Nieciecza. Młodzieżowy reprezentant Polski w ubiegłym sezonie był kluczowym zawodnikiem defensywy swojego
macierzystego klubu. Sandecja
rozstała się także z innym zawodnikiem pochodzącym z Nowego
Sącza (wychowanek Dunajca) Sebastianem Szczepańskim. 23-letni
pomocnik przeniósł się do beniaminka I ligi, Stali Mielec.
Pozostali zawodnicy, którzy opuścili Sandecję, to obcokrajowcy, którzy nie zdołali sobie wywalczyć stałego miejsca
w podstawowej jedenastce: Witalij Berezowskyj (Ukraina, obrońca,
szuka klubu), Martin Cseh (Słowacja, obrońca, Bytovia Bytów), Josef
Ctvrtnicek (Słowacja, napastnik,

Dukla Bańska Bystrzyca), Ołeksandr Tarasenko (Ukraina, pomocnik, Izolator Boguchwała).
Z Nowym Sączem pożegnał się
także rezerwowy bramkarz, Michał Gliwa.
Wśród transferowych zdobyczy na pierwszym planie jest
powrót do Sandecji Macieja Korzyma. Napastnik dwanaście lat
temu jako nastolatek wyjechał z
Nowego Sącza do Legi Warszawa
i od tego momentu nieprzerwanie był zawodnikiem ekstraklasowych drużyn. Oprócz drużyny
ze stolicy były to: Odra Wodzisław
Śląski, GKS Bełchatów, Korona
Kielce, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Górnik Zabrze. Na najwyższym
szczeblu rozgrywkowym w Polsce wystąpił w 232 pojedynkach
zdobywając 32 gole. W ubiegłym

sezonie spadł z Górnikiem Zabrze
do I ligi. Formę postanowił odbudować w Sandecji. Korzym ma 28
lat i na pierwszoligowych boiskach
może należeć do najgroźniejszych
napastników. W Nowym Sączu liczą, że będzie godnym następcą
Arkadiusza Aleksandra.
Dużym wzmocnieniem może
okazać się pozyskanie czeskiego obrońcy Lukasa Kubana, który
w ubiegłym sezonie grał w GKS
Bełchatów. Linia defensywna Sandecji może również liczyć na solidnego słowackiego obrońcę Michala
Piter-Bucko z Olimpii Grudziądz.
Kadra została także uzupełniona
Michałem Gałeckim (pomocnik,
20 lat, Rozwój Katowice) i Sebastianem Leszczakiem (pomocnik,
24 lata, Górnik II Zabrze).
JACEK BUGAJSKI
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Wirtualne muzeum kibiców
Macie jakieś pamiątki związane
z historycznym klubem sportowym
naszego miasta? Teraz będzie okazja, aby zebrać je w jednym miejscu.
- To będzie na razie muzeum
wirtualne – strona, na której chcemy zebrać wszystko, co
związane w Sandecją. Koordynuję projekt jako historyk. Chodzi nam o zebranie pamiątek
i eksponatów z dawnych lat. Na
pewno ktoś ma w domu bilety, koszulki, archiwalne zdjęcia,
stroje, plakaty meczowe, dyplomy, puchary. Zachęcamy, aby je
sfotografować i wysłać do nas.
Można oczywiście przekazywać
je do nas także w oryginale – informuje Piotr Kazana, wiceprezes
Stowarzyszenia Miłośników Sandecji.Pamiątki można przekazywać do Stowarzyszenia Kibiców
Sandecji. Można też przez aplikację Messenger przesyłać stowarzyszeniu fotografie eksponatu. - Ideą
jest archiwizowanie wszelkich
śladów działalności Sandecji oraz
przede wszystkim utrwalenie pamięci o postaciach z nią związanych, aby w przyszłości nie zostały zapomniane. Można dostarczać
także pamiątki związane z całym
sądeckim sportem oraz jego historią - zaznacza Kazana.
(AM)

FOT. OFICJALNA STRONA KLUBU (SANDECJA.COM.PL)

Sądecka drużyna rywalizację rozpoczęła od dwóch pojedynków z beniaminkami. Na inaugurację sezonu Sandecja zremisowała
na wyjeździe 0-0 ze Stalą Mielec.
W drugiej kolejce przed własną publicznością podzieliła się punktami
z GKS Tychy (remis 1-1). Spotkanie
na stadionie przy ulicy Kilińskiego
obejrzało blisko 3 tysiące kibiców,
co pokazuje jak duży jest głód piłki
nożnej w Nowy Sączu. Jednocześnie
wskazuje, że sądeccy kibice liczą na
dobry sezon, a być może nawet na
walkę o ekstraklasę.
- Jesteśmy na początku rozgrywek i gramy dalej – powiedział po
ostatnim spotkaniu trener Sandecji Radosław Mroczkowski. – Oczywiście po remisie w Mielcu liczyliśmy na komplet punktów w meczu
z GKS Tychy. Niestety zabrakło dokładności w rozgrywanych akcjach, mementami nasza gra była
niechlujna. W kadrze zespołu doszło do kilku zmian, ten zespół musi
się dotrzeć i z każdym następnym
meczem powinno być coraz lepiej.
Na początku rozgrywek wszystkim
zawodnikom otwieramy szansę na
zaprezentowanie swoich umiejętności. Na razie dążymy do tego,
aby dysponować jak najszerszą
kadrą.

Kadra Sandecji na sezon
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