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To było wydarzenie, jakie w Limanowej i regionie pewnie już się nie powtórzy. 11 września
1966 r. ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła koronował Cudowną Figurę Matki
Boskiej Limanowskiej. W uroczystości wzięło udział ponad 100 tys. pielgrzymów.
O tamtych wydarzeniach i obchodach jubileuszowych
REKLAMA
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TY TEŻ MOŻESZ POMÓC

Liczy się każde pudełko kredek
Fundacja Braterstwo z Krynicy-Zdroju
rozpoczyna zbiórkę przyborów szkolnych. Potrzebne są kredki, ołówki,
zeszyty, tornistry, piórniki. Zebrane
akcesoria trafią do dzieci polskiego pochodzenia na wschodzie Ukrainy.
Członkowie Fundacji wcześniej
zbierali książki. Zbiórka zakończyła się na początku czerwca. Teraz
dzieci polskich rodzin potrzebują
przyborów szkolnych.
- Dzięki poprzedniej zbiórce udało się zebrać dużą ilość
książek. Teraz dzieci potrzebują jednak przyborów szkolnych.
Potrzebne są takie rzeczy jak tornistry czy zeszyty. Liczy się też

każde pudełko kredek. Wszyscy
wiemy jak wygląda sytuacja na
Ukrainie, dlatego zwracamy się
z apelem do ludzi dobrej woli
o przekazanie takich akcesoriów.
Trafią one do dzieci polskich rodzin,
uchodźców z Doniecka – mówi Iwona Romaniak, prezes Fundacji Braterstwo w Krynicy-Zdroju.
Rzeczy można składać w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej 2
a także w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. Dzieci z Ukrainy będą
mogły odebrać je osobiście, gdyż
pod koniec października odwiedzą
zarówno Krynicę-Zdrój jak i Nowy
Sącz.
(AM)
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Kalendarium wydarzeń
1545 r. – datowana na XIV
wiek Pieta, została przywieziona z Węgier do Polski
i umieszczona w lipie w Mordarce niedaleko tamtejszego
dworu(obecnie w granicach Limanowej przy ul. MBB)

FOT. Z ARCH. PARAFII W LIMANOWEJ

1668 r. – konsekrowano kaplicę, w której umieszczono słynącą łaskami Figurę
1742 r. – Figura trafiła do limanowskiego kościoła
1745 r. – dziedzic wsi Mordarka, przywiązany emocjonalnie
do rzeźby, wykradł Figurę z kościoła i ukrył ją
1753 r. – Pieta wróciła do limanowskiego kościoła

REKLAMA

GMINA
LIMANOWA

1769 r. – pożar zniszczył drewnianą świątynię, ocalała tylko
Pieta i chrzcielnica
1779 r. – Figura trafia do nowo
wybudowanego drewnianego
kościoła
1911-1918 – budowa nowego kościoła jako wotum dla
upamiętnienia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja

Gmina Limanowa położona w paśmie Beskidu
Wyspowego zajmuje obszar 152 km2, rozciągając się na przestrzeni aż 40 km. W skład Gminy
Limanowa wchodzą 23 miejscowości, które zamieszkuje ponad 25 tys. mieszkańców. Piękne
krajobrazy, doskonały klimat, rozległe lasy oraz
rzeki i potoki o dużej czystości - wszystko to
w naturalny sposób, czyni z gminy teren znakomicie nadający się do wypoczynku i turystyki. Atrakcją turystyczną dla amatorów pieszych
wędrówek jest góra Paproć (645 m n.p.m.),
gdzie od wielu lat corocznie w ostatnią niedzielę
czerwca odbywa się uroczystość „Otwarcia Letniego Sezonu Turystycznego” oraz wieża widokowa na górze Jaworz (921 m n.p.m.) skąd roztaczają się przepiękne widoki na Beskidy oraz
Tatry. Na terenie gminy wytyczony jest szlak architektury drewnianej po obiektach sakralnych.
Te wspaniałe zabytkowe kościoły i kaplice posiadające wielowiekową historię chętnie są odwiedzane przez rzesze turystów, a miejscem licznych wycieczek pielgrzymów jest znajdujące się
w Pasierbcu Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Dzięki walorom turystyczno-krajoznawczym
Gmina Limanowa posiada bardzo dobre warunki
do rozwoju agroturystyki. Obecnie w gminie działa 10 gospodarstw agroturystycznych.
Bogactwem Gminy Limanowa jest kultura ludowa Lachów Limanowskich, które reprezentują 4 zespoły regionalne. W gminie działa 18 Kół
Gospodyń Wiejskich, liczne zespoły młodzieżowe oraz indywidualni artyści i twórcy ludowi.
W ciągu roku organizowanych jest wiele imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych m.in.
Przegląd Grup Kolędniczych, Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży „MaGa”, Gminny Dzień

Dziecka, Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich,
Święto Gminy Limanowa, czy też inicjatywy w
ramach corocznej akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” oraz uroczystości kulturalne organizowane
przez placówki kulturalne.
Władze gminy Limanowa czynią starania, by
jej mieszkańcom żyło się jak najlepiej, realizując
wiele zadań inwestycyjnych służących rozwojowi gminy. Są to m.in. inwestycje na drogach
oraz zadania kanalizacyjno-ściekowe. Z końcem
października br. zakończy się przebudowa 34
odcinków dróg, wykonywane będą także nowe
chodniki co wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Rozpoczęła się realizacja
zadnia związanego z budową oczyszczalni ścieków i wykonaniem kanalizacji zachodniej części gminy. Oczyszczalnia ścieków powstanie w
sołectwie Młynne, 25 km sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach Młynne, Łososina Górna, Pasierbiec- w pierwszym etapie całego zadania.
Wraz z samorządem miasta Limanowa zaplanowano także do realizacji dwie duże inwestycje - modernizację oczyszczalni ścieków w Limanowej oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w Starej Wsi i Lipowem. W trosce o wysoki
standard nauczania wiele zadań inwestycyjnych
wykonywanych jest w 15 placówkach oświatowych działających na terenie gminy. Szkoły te
oprócz odpowiedniej bazy dydaktycznej posiadają również bogate zaplecze sportowe boiska i hale sportowe oraz przyszkolne place
zabaw. Na terenie gminy Limanowa działa aktywnie 12 klubów sportowych, które w oparciu
o bogatą bazę sportową realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców.

5 kwiecień 1963 r. – parafianie
zwrócili się do biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza z bezpośrednią prośbą o koronację
18 lipca 1963 r. – do Limanowej przybyła komisja powołana
REKLAMA

PRACA W IRLANDII
dla

DOŚWIADCZONEGO
PRACOWNIKA
OGÓLNOBUDOWLANEGO.
Wynagrodzenie od 14 EURO
(brutto) na godzinę.
Kontakt: tel. 501-816-943.

przez bp. Ablewicza w celu
przesłuchania świadków kultu MBB i łask doznanych za jej
pośrednictwem, przesłuchano pod przysięgą 88 świadków
14 września 1963 r. – bp tarnowski Jerzy Ablewicz kieruje
prośbę do Stolicy Apostolskiej
o możliwość nałożenia złotej
korony Cudownej Figurze MBB
20 października 1963 r. – Stolica Apostolska Bullą koronacyjną zezwoliła na koronację
1964-1966 – intensywne
przygotowania do koronacji, m.in. odnowienie Figury
i
p r z e b u d o wa
oł t a r z a
głównego
28 sierpnia 1966 r. – w liście
pasterskim bp Jerzy Ablewicz
zwrócił się do diecezjan z zaproszeniem na uroczystości
w Limanowej
11 września 1966 r. – uroczystość koronacji papieską koroną Cudownej Figury
MBB, która zgromadziła ponad 100 tys. wiernych. Koronacji dokonał arcybiskup
Karol Wojtyła w asyście biskupów Jerzego Ablewicza
i Karola Pękali
27 maja 1981 r. – nieznani
sprawcy w nocy skradli koronę
22 czerwca 1983 r. - papież
Jan Paweł II dokonał na krakowskich Błoniach rekoronacji Figury, nakładając koronę
Maryi i Jezusowi
1991 – limanowski kościół otrzymał tytuł bazyliki
mniejszej
16 czerwca 1999 r. – Jan Paweł
II w czasie drogi do Starego Sącza zatrzymał się przed limanowską bazyliką
REKLAMA

MATURA 2017 – kursy przygotowawcze
Centrum "Kana" w Nowym Sączu już od 2004
roku pomaga maturzystom w przygotowaniu się
do pierwszego ważnego życiowego egzaminu.
W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy:
• repetytoria z przedmiotów maturalnych obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym
• zajęcia w grupach 10 - 15 osobowych, prowadzone przez
doświadczonych, wykwalifikowanych nauczycieli, lektorów
i egzaminatorów OKE
• kursy obejmują 60 godz. dydaktycznych i prowadzone są od
września 2016 do kwietnia 2017
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w sekretariacie
Centrum „Kana” do 23 września br.
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu
ul. Św. Kunegundy 12 a, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: centrum.kana.nowysacz@gmail.com
tel. 18 443 49 29 www.kana.nowysacz.pl
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We wspomnieniach

Biskup, widząc te masy ludzi, zapłakał z radości
„Już w sobotę 10 września od rana można było zauważyć w Limanowej dużo obcych ludzi. Pod wieczór
i w nocy zaczęli pojawiać się pielgrzymi. Gro pielgrzymów przybyło w niedzielę – na samą uroczystość koronacyjną. Obliczano ich różnie: jedni na sto, inni na sto
pięćdziesiąt i więcej tysięcy.”

***

„Pielgrzymi przyjeżdżali pociągami, autobusami, furmankami, rowerami i własnymi pojazdami mechanicznymi (auta, motocykle). Tych ostatnich przewinęło się
przez Limanową około 17.000. Dla furmanek przygotowano cztery postoje, a dla pojazdów mechanicznych
cztery obszerne parkingi.”

***

„Rano wstało pochmurne, ale każdy czuł, że wnet
prześwieci słońce, a górny wiatr rozpędzi chmury. I rzeczywiście jeszcze Prymaria były na pochmurno, a Wotywa już przy słońcu. W czasie głównych uroczystości nad
Limanową sklepiło się błękitne niebo ustrojone tu i tam
w puszyste kłęby chmur, które się wzajemnie goniły,
a czasem, jakby umbrą przysłaniały na chwilę słońce, by
oszczędzić zebranemu tłumowi spiekoty.”

REKLAMA

ZAPROSZENIE
Z okazji jubileuszu 140-lecia, firma NEWAG S.A.
zaprasza
EMERYTÓW I RENCISTÓW,
którzy pracowali w firmie NEWAG S.A. lub ZNTK Nowy Sącz
do odwiedzenia siedziby byłego pracodawcy.
Podczas wizyty będą Państwo mieli możliwość obejrzenia
zmodernizowanych hal produkcyjnych, w których kiedyś Państwo
pracowali oraz zapoznania się z aktualnie produkowanymi przez
Spółkę pojazdami. W ramach uroczystości przewidziano również
poczęstunek oraz spotkanie z Zarządem Spółki.
Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 r. o godzinie 13:00
w siedzibie firmy NEWAG S.A. w Nowym Sączu.
Z uwagi na przewidywane wzorem ostatniego spotkania, duże
zainteresowanie, prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego
przybycia do dnia 10 października 2016 r., pod numerami telefonu:

18 47 38 453 i 18 47 38 454, w godzinach 9:00 – 14:00.

***

„Wspaniały to był widok, jak ten tłum pielgrzymi,
począwszy od godz. 9.00 rósł i gwałtownie potężniał.
Z dala dochodził warkot pojazdów mechanicznych, które wyrzucały wciąż nowych pielgrzymów. Podobnie furmanki. Bardzo wielu przyszło pieszo – ze wszystkich
gościńców, dróg, dróżek i ścieżek. Od Sącza i Przyszowej, Łukowicy i Kamienicy, od Słopnic, Dobrej i Tymbarku, od Bochni, Ujanowic, Jaworznej. W niektórych
sąsiednich parafiach zostali tylko starzy, albo po dwoje czy troje na osiedlu. Sędziwy Biskup Tomaka z Przemyśla, który także wybrał się na koronację do Limanowej, widząc te masy ludzi, zapłakał z radości. Tak go
ucieszyła ta wierność ludu polskiego i przywiązanie do
Matki Bożej.”

***

„Rząd Księży Biskupów przerywała trójka młodych
– młodzieniec w towarzystwie dwóch panien – niosąca
na poduszce złocistą koronę Matki Bolesnej. Za tą trójką
postępował Koronator Ksiądz Arcybiskup Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski, w towarzystwie Księdza Biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza i Księdza Biskupa Karola Pękali, Wikariusza Generalnego.”

***

„Kiedy Księża Biskupi Koronatorzy wychodzili z plebanii, zastąpili im drogę przedstawiciele Limanowszczyzny z Walentym Gawronem na czele i wręczyli Biskupom dary Ziemi Limanowskiej: chleb z solą, kołacz,
dzban miodu i oscypki. Procesja udała się do kościoła
przez nowe schody. Orkiestra z Sidziny, ustawiona koło
Krzyża misyjnego, zagrała marsza na powitanie Księży Biskupów, a dziewczynki obdarowały ich bukietami kwiatów. Gdy Księża Biskupi stanęli przed główną
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bramą kościoła, powitali ich w imieniu parafii: Franciszek Bieda, Janina Bulanda i Felicja Kita. Przy wejściu do
kościoła połączone chóry katedralny i limanowski odśpiewały: Ecce Sacerdos Magnus.”

***

„Po krótkiej adoracji Najświętszego sakramentu, procesja skierowała się do ołtarza polowego. Porządek procesji był ten sam co poprzednio, z tym że za poduszką
z koroną nieśli Limanowiacy w swoich strojach Cudowną Figurę na ozdobnej lektyce.”

ZDJĘCIA: Z ARCH. PARAFII LIMANOWSKIEJ

***

„O rozpoczęciu obrzędów koronacyjnych dali znać
trębacze, którzy przyjechali z Tarnowa. Gdy tylko umilkł
hejnał, wyszedł na ambonę Ksiądz Kanclerz i odczytał bullę koronacyjną w tłumaczeniu. Następnie Ksiądz
Prałat Ludwik Kowalski, Proboszcz limanowski, złożył przysięgę, że będzie strzegł Cudownej Figury i dbał
o kult Matki Bolesnej. Wtedy Księża Biskupi – Koronatorzy podeszli do złożonej na troniku Figury i dokonali jej koronacji według przypisanego obrzędu. Nastąpiło
podniesienie Figury. Wielotysięczna rzesza w największym skupieni wpatrywała się w wznoszącą się Figurę
i przeżywała radośnie triumf Maryi. A gdy zamilkły słowa pieśni „Salve Regina”, odśpiewanej przez chór pod
kierunkiem Księdza Kazimierza Pasionka, trębacze tarnowscy powtórzyli znów hejnał na znak, że akt koronacji zakończony. Wtedy z lewej strony ołtarza polowego
wyfrunęło w górę tysiąc gołębi z Nowosądeckiego i Limanowej. Zebrał je miłośnik tych ptaków Ksiądz Edward
Nitka, Proboszcz z Paszyna.”

Z RELACJI ZAPISANEJ PRZEZ KS. PIOTRA BEDNARCZYKA,
PÓŹNIEJSZEGO BISKUPA TARNOWSKIEGO

REKLAMA
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FOT. Z ARCH. WYDAWNICTWA "OKRUCHY PAMIĘCI"

***

„Po Mszy Świętej nastąpiła trzecia część uroczystości głównej, a mianowicie Te Deum lauda mus za łaski
Tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce oraz oddanie diecezji w opiekę Matki Bożej Bolesnej. Akt ten świadczył,
że uroczystość limanowska była nie tylko uroczystością
regionu, ale całej diecezji.”
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Rozmowa numeru

Kościół w Polsce jest nadal mocny
- Rozmawiamy w Nowym Sączu, jak
Ksiądz Biskup wspomina lata spędzone m.in. w tym pokoju, w tej parafii.
- Wiele ważnych wydarzeń
w moim życiu wydarzyło się w przestrzeni plebanii parafii św. Małgorzaty, i przede wszystkim bazyliki,
i Nowego Sącza. To są wydarzenia,
ludzie, słowa, krajobrazy, które pozostają nadal we mnie i tworzą w jakiś sposób moją osobę i posługę.
- Gdybyśmy wykonali krótką podróż
w czasie i przenieśli się tak bardzo osobiście do Limanowej końca lat 60., jak
Ksiądz Biskup wspomina tamten okres
i swoją rodzinną miejscowość ?
- Obecnie wyglądam bardzo poważnie, ale w latach koronacji Piety Limanowskiej miałem zaledwie
trzy lata. Samo wydarzenie z 1966
roku opieram na wspomnieniach
moich rodziców, dziadków. Wiem,
że w naszym domu rodzinnym –
przy okazji tych uroczystości - nocowały siostry zakonne.
- Wydarzenia były bardzo ważne dla
tamtejszej społeczności. Szacuje się,
że wzięło w nich udział 100-150 tys.
osób. Jak to wydarzenie zachowało
w pamięci tych, którzy o nim opowiadali Ks. Biskupowi?
- Wydarzenie było bardzo ważne dla Limanowszczyzny, samej Limanowej i dla sanktuarium. Rzeczywiście w uroczystości koronacji
brało udział może do 150 tys. wiernych, przybyłych mimo trudności
komunikacyjnych i różnego rodzaju utrudnień. Kiedy badamy teraz
akta IPN to zauważamy, że lepszy
jest przekaz służb IV departamentu
na temat tej uroczystości niż samej
strony kościelnej. Między innymi wszystkie rejestracje samochodów, które przyjechały na uroczystość zostały odnotowane. Ale to
nie miało znaczenia, ludzie przyszli
ze względu na głęboką wiarę, nie
tyle na protest przeciwko komunizmowi. Koronacja wpisywała się

w całą koncepcję Episkopatu Polski i Prymasa Wyszyńskiego, aby
uroczystości milenijne wzmocnić
w wymiarze kościelnym. Wiemy,
że państwo przeżywało te uroczystości oddzielnie i usiłowało zrobić
wszystko, aby udowodnić, iż rola
Kościoła w początkach państwowości, a także w dalszych dziejach, była znikoma. Państwo zawłaszczyło więc sobie całkowicie
obchody milenijne tysiąclecia Polski. Dlatego właśnie, aby ujawnić
ważną rolę Kościoła w życiu narodu i tworzeniu kultury polskiej,
państwowości polskiej i duchowości, mamy sporo w okresie lat 60.
wydarzeń koronacyjnych.
- Użył Ksiądz Biskup sformułowania,
że ci ludzie przyszli. W tamtych czasach była to taka masowa pielgrzymka?
- Pielgrzymowała głównie Limanowszczyzna, dlatego odległości mogły być rzędu nawet kilkudziesięciu kilometrów. Wtedy
wierni byli przyzwyczajeni do pielgrzymowania masowego. Rozmawiam często z moją mamą, która
wspomina swoje pielgrzymki do
Kalwarii Zebrzydowskiej. Trzy dni
pielgrzymowania z Limanowej do
Kalwarii, ale to była ważna część
życia. Każdy młody człowiek chciał
uczestniczyć w tej pielgrzymce to była pewnego rodzaju inicjacja, wprowadzenie w życie dorosłe. Często chłopcy i dziewczęta
modlili się w czasie tej pielgrzymki o dobrą żonę, dobrego męża.
Sama pielgrzymka kosztowała wiele wysiłku, bo warunki były ciężkie, zwłaszcza te noclegowe.
- Dzisiaj się to trochę zmieniło? Dzisiaj
są łatwiejsze formy pielgrzymowania?
- Zdecydowanie łatwiejsze.
Mamy ekstremalne w skali europejskiej czy może nawet świata
możliwości pielgrzymowania. Jesteśmy pod wrażeniem młodzieży, która niedawno szła na Jasną
Górę. Dziewięć dni pielgrzymowania w niełatwych warunkach.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo młodzież, która jest przyzwyczajona do wygody, wędruje bardzo ascetycznie. Z rozmów

Przez te stulecia obecności Matki
Bożej w Limanowej, wiele pokoleń,
wielu bardzo wartościowych,
wybitnych ludzi zostało wychowanych
właśnie w promieniowaniu Matki
Boskiej Bolesnej.
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Rozmowa z księdzem
biskupem tarnowskim
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z księżmi, który od wielu lat pielgrzymują, wynika, że ta młodzież
jest bardziej pogłębiona duchowo,
bardziej ascetyczna niż w latach 90.
ubiegłego wieku. Pielgrzymowanie
odkrywali młodzi ludzie z całego
świata w ramach Światowych Dni
Młodzieży. Jeden dzień w diecezji
był poświecony pielgrzymowaniu
do jakiegoś sanktuarium i ci młodzi ludzie byli zachwyceni tą formą
wyrażania swojej wiary, bo w swoich krajach nie mają takiej możliwości pielgrzymowania.
- Wróćmy na moment do limanowskiej bazyliki. Wspomniał Ksiądz Biskup ten pierwszy zapamiętany
moment w kościele. Limanowska bazylika niebawem okaże się bardzo ważna
w duchowej formacji przyszłego biskupa Andrzeja Jeża…
- Cały czas jest ważna, ale nie
tylko ze względu na mnie. Chciałbym tu podkreślić, że przez te stulecia obecności Matki Bożej w Limanowej, wiele pokoleń, wielu
bardzo wartościowych, wybitnych
ludzi zostało wychowanych właśnie w promieniowaniu Matki Boskiej Bolesnej. Pojawiają się nowe
pokolenia, rozmawiam ze studentami, młodymi pracownikami naukowymi, artystami ze środowiska
limanowskiego i wszyscy podkreślają to promieniowanie sanktuarium na rozwój ich osoby. Wywołuje ono nie tylko wspomnienia,
ale kształtuje postawy i pewną wizję świata i własnej osoby.
- U Księdza Biskupa również… W jednym z wywiadów powiedział Ksiądz,
że modląc się przed limanowską Pietą podejmował ważne życiowe decyzje?
- Pamiętam podejmowanie decyzji o pójściu do seminarium.
Byłem zdecydowany, ale nikomu
jeszcze o tym nie mówiłem. Wspominam ten dzień, w którym musiałem poinformować mojego katechetę, który musiał napisać opinię
o mnie do WSD w Tarnowie. Podchodziłem do jego drzwi na plebani
chyba pięć razy. Już miałem pukać
i wycofywałem się do Matki Bożej
do sanktuarium przed Cudowną
Figurę. To była intensywna walka
wewnętrzna, gdyż byłem przekonany, że taka decyzja zapada raz na
zawsze, na całe życie.
- Wspominaliśmy, że koronacji w 1966
roku dokonał ówczesny metropolita
krakowski Karol Wojtyła. Symboliczne.
- Symboliczne, dlatego że uczynił to przyszły papież. Ale też sytuacja zatoczyła koło, bo w 1983 r.
już jako Ojciec Święty był rekoronatorem Piety Limanowskiej. Rekoronacja miała miejsce w kontekście tragicznej, bardzo przykrej
dla całej społeczności limanowskiej
sytuacji. Na początku lat 80. skradziono koronę, ktoś włamał się do
kościoła. Parafianie mieli odczucie, że ktoś zranił naszą Matkę. Ale

okazało się właśnie, że to „błogosławiona wina”. Oto wielkie wydarzenie - rekoronacja na Błoniach
krakowskich w 1983 roku. Pieta,
uroczyście ukoronowana, powraca przez kilka dni do Limanowej,
cały świat się dowiaduje o istnieniu sanktuarium limanowskiego,
a to przyciąga olbrzymią ilość pielgrzymek. Pamiętam - byłem wtedy alumnem - ksiądz prałat Józef
Poręba, ówczesny proboszcz, bardzo roztropnie i mądrze pokierował
nami alumnami i w wakacje oprowadzaliśmy grupy pielgrzymów
z różnych regionów Polski.
- Nigdzie nie doszukałem się, czy kiedykolwiek wyjaśniono, co stało się z tą
skradzioną koroną?
- Nie znaleziono sprawców. Myślę, że nie było też takiej woli, żeby
ich znaleźć, choć już istniały odpowiednie środki techniczne, żeby
sprawców wykryć. Kilka tygodni
po tej kradzieży ksiądz biskup Jerzy Ablewicz przybył do Rzymu
do Ojca Świętego. Znali się bardzo
dobrze, byli sąsiadami i odwiedzali się, więc były to relacje przyjacielskie. Ksiądz Biskup przedstawił
sytuację, nawiązując do faktu, że
jako metropolita krakowski Ojciec
Święty był koronatorem Figury.
Jan Paweł II podarował wtedy dwie
monety ze złota, które otrzymał
w Meksyku podczas wizyty apostolskiej. Jedna z tych monet została przetopiona i jest ona w strukturze korony Matki Bożej. Druga
została wtopiona w koronę jako pamiątka tego wydarzenia.
- Jan Paweł II złożył jeszcze jedną bardzo krótką i nieplanowaną wizytę Matce Bożej Bolesnej w Limanowej, to też
nie było planowane?
- To było dla Limanowian całkowite zaskoczenie. Wiemy, jaki
był kontekst tego wydarzenia kanonizacja Kingi w Starym Sączu. Ojciec Święty dzień wcześniej
rozchorował się i wszystko wskazywało na to, że nie przyjedzie do
Starego Sącza. Istniała możliwość,
żeby lecieć helikopterem, lecieć
nad Limanową, ale odrzucono ją
prawdopodobnie ze względu na
warunki atmosferyczne i postanowiono jechać samochodem. Musimy tu podkreślić fakt, że z Limanowej wywodził się ksiądz biskup
Piotr Bednarczyk - wielki czciciel Matki Bożej Bolesnej - piękna
i ważna postać dla diecezji tarnowskiej. Biskup Bednarczyk zamiast
wyruszyć do Starego Sącza, został
w Limanowej, tak jakby przeczuwał, że Ojciec Święty wybierze się
właśnie tą trasą. Stanął przed kościołem przy głównej drodze i kiedy kolumna samochodów zbliżyła
się do kościoła, biskup Bednarczyk został zauważony przez księdza Dziwisza. Ojciec Święty zażyczył sobie, żeby się zatrzymano.
Zaprosił księdza biskupa Piotra do

To jest ważne
pytanie o parafię jaka ona powinna
dzisiaj być, żeby
była misyjna, nie
w tym znaczeniu,
że wspiera
misjonarzy za
granicą i nie
w tym znaczeniu,
że wysyła
misjonarzy, ale
w tym, że w swoim
środowisku głosi
Ewangelię, jest
otwarta na tych,
który są poza
życiem Kościoła,
poza życiem
parafialnym.
samochodu, zamienili kilka słów.
Dla upamiętnienia tego spotkania,
w Limanowej znajduje się w tym
miejscu pomnik Jana Pawła II.
- W połowie września Ksiądz Biskup
stanie dokładnie w tym miejscu, w którym 50 lat temu stał Karol Wojtyła. Nie
wiemy jeszcze dokładnie, ile będzie
pielgrzymów, ale co Ksiądz Biskup powie do wiernych, którzy przyjdą w to
miejsce 50 lat później?
- Myślę, że nawiążę do znakomitej homilii św. Jana Pawła
II, ówczesnego metropolity krakowskiego. Ale będę tutaj przede
wszystkim wyręczony przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który będzie przewodniczył
głównym uroczystościom. Myślę,
że on jako świadek ciągłości historii, wygłosi homilię, która nawiąże
do tamtych wydarzeń.
- Księże Biskupie, co pozostało w nas
z ostatniej wizyty papieża Franciszka?
- Myślę, że bardzo wiele. Z pewnością bardzo wiele zyskało samo
państwo polskie. Dostrzeżono, że
nie jest to państwo totalitarne,
ale państwo dobrze zorganizowane, cieszące się wolnością swobód
obywatelskich, otwarte na przybyszów z zewnątrz. Często pokazuje
się naród polski jako szowinistyczny, nacjonalistyczny, zamknięty
na inne narody, z przerośniętym

patriotyzmem. Ten obraz został
obalony, bo pielgrzymi z całego
świata dostrzegli ludzi otwartych,
życzliwych, tolerancyjnych, bardzo gościnnych. Z pewnością też
Kościół w Polsce pokazał się z dobrej strony. Pewne siły w Polsce
budowały pozorną opozycję między „złym” Episkopatem Polski
a papieżem Franciszkiem. Nie ma
opozycji, jest jedność i tę jedność
ukazały ŚDM. Kościół w Polsce jest
nadal mocny. To widać w wydarzeniach, które zostały przygotowane. Słaby Kościół nie byłby w stanie na takim poziomie stworzyć tak
potężnego wydarzenia. Wiadomo,
że na euforii i sukcesach nie możemy się zatrzymać, trzeba iść dalej.
Jak tę młodzież, która jest już zafascynowana Kościołem, bardziej
zaangażować w wymiarze ogólnoświatowym i ogólnokościelnym,
i parafialnym? Jak ją bardziej zdynamizować w życiu Kościoła?
- Podczas spotkania episkopatu z papieżem Franciszkiem m.in. tarnowski
biskup pomocniczy Leszek Leszkiewicz
zapytał: „Ojcze Święty, jaka struktura dzisiaj? parafia?”. Papież dał bardzo
jednoznaczną odpowiedź.
- Ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz ma doświadczenie tego samego Kościoła co Ojciec Franciszek, dlatego że przez długie lata
pracował jako misjonarz w Ekwadorze. Ale równocześnie ksiądz
Leszek jest zakorzeniony w Kościele w Polsce. To jest ważne pytanie o parafię - jaka ona powinna dzisiaj być, żeby była misyjna,
nie w tym znaczeniu, że wspiera misjonarzy za granicą i nie
w tym znaczeniu, że wysyła misjonarzy, ale w tym, że w swoim
środowisku głosi Ewangelię, jest
otwarta na tych, który są poza życiem Kościoła, poza życiem parafialnym. Ojciec Święty podkreślił
konieczność parafii terytorialnej.
Dzisiaj jest tendencja do tworzenia koncepcji parafii terytorialnej
ze względu na gwałtowne przemieszczanie się diecezjan. Obliczyliśmy, że w naszej diecezji na
1 mln 115 tys. wiernych - 150 tysięcy to głównie młodzi ludzie, którzy wyjeżdżą za pracą - albo okresowo albo na dłuższy czas. Mimo
że są i w parafiach i zagranicą, ich
też trzeba objąć duszpasterstwem.
Troszczymy się o duszpasterstwo
polonijne, 250 tarnowskich księży pracuje za granicą, tworzymy
ośrodki w różnych krajach Europy. Jednak przy tym przemieszczaniu najważniejsza jest parafia
terytorialna, ten punkt trwałego
odniesienia, na który trzeba zwrócić uwagę, czyli tradycyjna struktura parafii.

parafii w Bukowcu. Jest to eksperyment śp. ojca Jana i ojców dominikanów. Dobrze, że istnieje taka forma duszpasterska, bo
wielu wiernych przyjeżdża tutaj
z rodziną i cały dzień spędza pośród pięknego krajobrazu, wspólnie się modlą, wspólnie wypoczywają, budują więzi. Ksiądz biskup
Wiesław Lechowicz, który jest
delegatem Episkopatu Polski ds.
duszpasterstwa Polonii, kieruje
potężną diecezją personalną, gdyż
ok. 20 mln osób poza krajem przyznaje się do korzeni polskich. To
jest olbrzymie wyzwanie - jak zagospodarować Polonię, jak ją włączyć nie tylko w życie Kościoła ale
także w relacje z krajem pochodzenia. Parafie personalne często
pojawiają się w duszpasterstwie
polonijnym.
- Nowa ewangelizacja w kościele
tarnowskim?
- Wciąż ma swoje miejsce; zawsze Kościół poszukiwał nowych
środków do głoszenia Ewangelii
i my także się tego podejmujemy.
Utworzyliśmy niedawno Wydział
do spraw Nowej Ewangelizacji;
chcemy wykorzystać nowe środki. Już w ramach przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży przez
trzy lata podjęliśmy pewne działania przygotowujące młodych ludzi
do działalności ewangelizacyjnej
za pośrednictwem współczesnych
mediów. Chcielibyśmy bardzo,
aby w przestrzeni Internetu ewangelizowali swoich rówieśników,
posługując się ich językiem, ich
sposobem odczuwania, percepcji
świat. Szkolenia dziennikarskie
będą miały miejsce w ramach diecezjalnej „Kany”.
- Ktoś powiedział, że gdyby Jezus przyszedł dzisiaj na ziemię to używałby
Facebooka?
- Być może. Dostrzegamy, że
ostatnie pontyfikaty wielkich papieży rozwijają siłę ewangelizacji
także poprzez współczesne media.
- Społeczeństwo polskie chyba nigdy
nie było tak podzielone jak dzisiaj,
często politycy wykorzystują uroczystości religijne do wygłaszania swoich treści.
- Na pewno w mniejszym znaczeniu niż po 1989 roku. Kościół
głosi Ewangelię Chrystusa niezależnie od kontekstów politycznych
od ponad dwudziestu wieków. Nie
służy żadnej partii politycznej. Poszczególne partie mogą się zbliżać
do Kościoła o tyle, o ile głoszą i realizują program zbliżony do prawa
naturalnego, przykazań Bożych
i Ewangelii.

- Przykładem takiej parafii personalnej
w diecezji tarnowskiej jest np. Jamna?
- To nie jest parafia, lecz duszpasterski rektorat, który należy do
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Maryja otacza nas płaszczem swej opieki

- Limanowska bazylika jest miejscem
szczególnym. Często słyszy się, że kto tu
raz był, pamięta ten kościół na zawsze.
- Wiele osób, które przybywają do Limanowej, podkreśla wyjątkowy charakter świątyni. Niedawno była tu pielgrzymka z Warszawy.
Osoby te stwierdziły, że jest to wyjątkowe miejsce. Rzeczywiście, wchodząc do bazyliki odczuwa się niezwykły nastrój modlitewny. Można
powiedzieć, że świątynia od samego
początku zachęca do modlitwy każdego, kto do niej wchodzi. W głównym ołtarzu jest Cudowna Figura
Matki Bożej Bolesnej, która skupia
uwagę na nas wszystkich. Maryja
trzyma na swoich kolanach Jezusa.
Wiemy, że Jezus wisząc na krzyżu
przekazał swoją Matkę nam na Matkę. Możemy więc mieć wrażenie, że
Maryja również nas trzyma w swoich ramionach, otacza nas płaszczem
swój opieki. Stąd poczucie, że każdy
może przyjść do Maryi jak do swojej
matki i powiedzieć o swoich problemach, kłopotach, szczerze z nią porozmawiać na każdy temat. Maryja
nie tylko go wysłucha, ale też te modlitwy zaniesie do Boga. Mamy, również dziś, wiele potwierdzeń od osób,
których modlitwa została wysłuchana przez Matkę Najświętszą, świadczą o tym wpisy do Księgi Łask oraz
wota, które są nieustannie składane. Osoby te potwierdzają, że bardzo
wiele zawdzięczają Matce Najświętszej, stąd tak chętnie tutaj przychodzą, nie tylko żeby prosić o potrzebne
łaski, ale również po to, by dziękować
za już otrzymane.
- W tym roku sanktuarium przeżywa jubileusz 50-lecia koronacji figury Matki Bożej Bolesnej. Koronacji we wrześniu 1966
r. dokonał ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Jakie to
miało znaczenie wtedy, jakie to ma znaczenie dziś?
- Stolica Apostolska zezwoliła biskupowi Jerzemu Ablewiczowi na
przeprowadzenie koronacji i w dokumencie zaznaczyła, że biskup Ablewicz może poprosić dowolną osobę spośród hierarchów kościelnych
o dokonanie samego aktu koronacji.
Myślano wówczas o prymasie Polski kardynale Stefanie Wyszyńskim,
ale ponieważ miał już wcześniej zaplanowane uroczystości, nie mógł
przybyć do Limanowej. W tej sytuacji
czymś naturalnym było, że drugim w

FOT. PARAFIA W LIMANOWEJ

Rozmowa
ks. WIESŁAWEM
PIOTROWSKIM –
kustoszem Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej
w Limanowej

Dlaczego kardynał Wyszyński tylko w jednym zdaniu napisał do Limanowej?
Gdy zobaczyłam oryginał w archiwum diecezjalnym, przekonałem się, że był to
telegram przesłany do miejscowej poczty. Czasy były zupełnie inne, na druczku
telegramu zostały naklejone słowa wypowiedziane przez księdza prymasa, ale na
druczku po prostu nie było miejsca więcej niż na to jedno zdanie.
kolejności wśród hierarchów w kościele Polskim był arcybiskup Karol Wojtyła. Diecezja tarnowska należy do metropolii krakowskiej, był
on zatem także naszym metropolitą. Był wówczas jeszcze arcybiskupem, ale niebawem został kardynałem, a później został wybrany na
Stolicę Apostolską. Wtedy dopiero
znaczenie aktu koronacji Matki Bożej Limanowskiej zostało docenione.
Tym bardziej, że gdy później skradziono koronę, już jako Ojciec Święty Jan Paweł II na Błoniach krakowskich w 1983 r. dokonał rekoronacji
figury Matki Bożej i koronacji figury
Jezusa. Nasze sanktuarium związane jest więc ściśle z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Dodatkowo także
poprzez to, że Jan Paweł II wyniósł
do rangi bazyliki mniejszej kościół
limanowski. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że w 1999 w czasie drogi do
Starego Sącza, papież zatrzymał się
przed limanowską bazyliką.
- Przygotowując się do obchodów jubileuszowych przejrzał Ksiądz chyba wszystkie dokumenty związane z koronacją. Było
wśród nich coś, co było zaskoczeniem?
- W związku z uroczystościami
jubileuszu koronacji, zostały wydane różne publikacje w tym książka
„Koronacja Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej”.
Przygotowując się do jej wydania
przejrzałem kroniki parafialne, nasze archiwum parafialne, a także archiwum w Tarnowie. Tam znalazłem oryginalne dokumenty, między
innymi telegram kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przysłał do

Limanowej z racji uroczystości koronacyjnej. Wcześniej znałem tylko same słowa, które ksiądz prymas
skierował. Zastanawiałam się, dlaczego kardynał Wyszyński tylko w
jednym zdaniu napisał do Limanowej? Gdy zobaczyłam oryginał w archiwum diecezjalnym, przekonałem
się, że był to telegram przesłany do
miejscowej poczty. Czasy były zupełnie inne, na druczku telegramu zostały naklejone słowa wypowiedziane
przez księdza prymasa, ale na druczku po prostu nie było miejsca więcej
niż na to jedno zdanie.
Odnaleźliśmy też zdjęcia z samego momentu koronacji. W archiwum
parafialnym były tylko zdjęcia czarno-białe, nie było natomiast kolorowej fotografii z momentu koronacji. W
ubiegłym roku, gdy już przygotowywaliśmy się do rocznicy, wspomniałem podczas uroczystości odpustowych, że gdyby ktoś z księży rodaków
miał jakieś pamiątki z koronacji, to
będę bardzo wdzięczny za ich udostępnienie. Kilka dni później jeden z
księży zadzwonił do mnie, że przypomniał sobie, iż przed miesiącami jego
parafianin mieszkający niedaleko Nowego Sącza wspomniał, że ma zdjęcia
z Limanowej. Odezwał się więc do niego i okazało się, że są to zdjęcia właśnie
z koronacji. Wśród nich było kolorowe
zdjęcie, które zrobił Władysław Rut fotograf z Poznania. To ciekawa historia,
pan Rut przekazał fotografie swojej
córce, a ta jako już starsza pani w ramach wdzięczności ofiarowała je rehabilitantowi spod Nowego Sącza, do
którego dotarł nasz ksiądz. W ten sposób fotografie trafiły do Limanowej.

- Przygotowania do jubileuszu trwają już od
dawna, zmienia się oblicze bazyliki.
- Zasadniczo przygotowujemy się
duchowo do jubileuszu 50. rocznicy
koronacji, ale oczywiście troszczymy
się też o samo miejsce, gdzie przebywa
Cudowna Figura. Jest czymś oczywistym, że od czasu do czasu należy podejmować dzieło renowacji. Tak było
również przed koronacją. Przygotowywano wówczas ołtarz polowy, a renowacji została poddana figura Matki
Bożej Bolesnej. Po 50 latach czynimy
podobnie. Nasza bazylika otrzymała
nowe pokrycie dachowe, także wieża została odnowiona i pokryta nową
blachą miedzianą, a kamień na zewnątrz kościoła został oczyszczony,
wzmocniony i zaimpregnowany. W
tym roku od wiosny podjęliśmy prace renowacyjne w prezbiterium bazyliki. Gruntownej renowacji została
poddana figura Matki Bożej Bolesnej
oraz ołtarz. Przy okazji tych prac okazało się, że polichromia prezbiterium
bazyliki została przed laty przemalowana. W związku z trwającymi pracami, doszliśmy do pierwotnych warstw
kolorystyki, jaka miało miejsce przed
laty, gdy Adam Miksz tworzył oryginalne prezbiterium. To dla nas radość,
choć oczywiście jest to związane z dodatkowymi kosztami, ale dzięki temu
wracamy do oryginalnego secesyjnego wyglądu bazyliki.
- Jak będą wyglądać centralne uroczystości jubileuszowe?
- 11 września o godzinie 11., czyli
dokładnie w rocznicę koronacji, spotkaliśmy się na placu koronacyjnym,
aby dziękować Bogu za 50 lat rozwoju

kultu Matki Bożej Bolesnej, Pani Limanowskiej. Główne uroczystości jubileuszowe odbywać się będą od 15 do 22
września w ramach głównego odpustu sanktuaryjnego. Centralna uroczystość, związana też z obchodami
1050-lecia chrztu Polski, zaplanowana jest na 18 września na godz. 11. na
placu koronacyjnym. Będzie ona połączona z diecezjalny dziękczynieniem
za 1050 lat chrześcijaństwa polskiego. Uroczystościom przewodniczyć
będzie kardynał Stanisław Dziwisz.
Zaproszeni są m.in. księża biskupi i
księża wywodzący się czy pracujący
w naszej diecezji.
Oprócz tego m.in. 16 września będzie miała miejsce premiera oratorium
ku czci Matki Bożej Bolesnej. Oratorium zostało napisane przez pana Zbigniewa Wronę, muzykę skomponował Sławomir Szymocha. Wykonają je
chórzyści limanowscy oraz muzycy z
Limanowej i okolic. Chcemy w sposób
szczególny w tym roku oddać cześć
Matce Bożej Bolesnej i wspólnie podziękować Bogu za Matkę, która wstawia się za nami, opiekuje się nami, naszymi rodzinami i która przez wiele
lat wstawiała się za naszymi przodkami, którzy przekazywali nam depozyt wiary.
- Przed 50 laty uroczystość koronacyjna
zgromadziła tysiące pielgrzymów. W tym
roku spodziewa się Ksiądz podobnej ilości
odwiedzających bazylikę?
- Uroczystości rocznicowe będą
trwały przez wiele dni, od 15 do 22
września, więc będą miały już nieco
inny charakter niż 50 lat temu. Trzeba też wziąć pod uwagę, że czymś innym była koronacja, a czymś innym
jest rocznica. Lata 60. XX wieku to był
czas komunizmu, walki z Kościołem,
trzeba więc podziwiać, że mimo przeszkód, także trudności z komunikacją,
tak wielka, bo ponad stutysięczna rzesza pielgrzymów, przybyła wtedy do
Limanowej. Mam nadzieję, że z racji
jubileuszu więcej osób będzie uczestniczyło w tygodniowym odpuście
Maryjnym. Do naszego sanktuarium
przez cały rok przybywają pielgrzymki. W tym roku w Limanowej miały
miejsce różne uroczystości, m.in. spotkanie diecezjalne Dziewczęcej Służby
Maryjnej, diecezjalne spotkanie osób
niepełnosprawnych, planowane jest
także spotkanie wszystkich katechetów. Przez cały rok może nie 100 tys.,
ale na pewno spora liczba osób będzie tutaj w Limanowej, by osobiście
pomodlić się przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej, zawierzyć Jej
siebie i swoich bliskich. Zapraszam
serdecznie wszystkich czcicieli Matki Bożej Bolesnej, abyśmy w tym roku
spotkali się wspólnie w sanktuarium
w Limanowej.
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Ślazyk zamieszkała w Słopnicach podaje następujące
zdarzenie:
Gdy byłam dzieckiem, o ile pamiętam miałam wtedy 5 lat,
było to w roku 1922, na prawej ręce zrobiły mi się rany,
które w żaden sposób nie chciały się goić, ale co więcej
rozprzestrzeniały się na całą rękę aż do ramienia. Matka moja Maria udała się wówczas z prośbą do lekarza. Lekarstwa przepisane przez lekarza nie skutkowały, wskutek
czego lekarz oświadczył mojej mamie, że rękę trzeba będzie odjąć w ramieniu. Wówczas zrozpaczona moja mama
udała się do kościoła parafialnego w Limanowej i pomodliwszy się wraz ze mną, obeszła ołtarz na tzw. ofiarę, po czym
wróciłyśmy do domu. Od tego czasu ręka zaczęła się goić, a
później powróciła do normalnego stanu, tak że do dnia dzisiejszego mam zupełnie normalną rękę i nie czuję w niej
żadnych dolegliwości.
Uważam ten cały wypadek za szczególną opiekę Matki Bożej Limanowskiej.
Podano w Limanowej, dn. 5 kwietnia 1960 r.
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Otwierając uchylnie okno FPP-V preSelect zyskujesz dodatkową przestrzeń na poddaszu, komfort podejścia do okna oraz
nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa służy do mycia okna i zakładania markizy. Okno preSelect to także:
Wysoka trwałość i funkcjonalność
Opatentowany system okuć, oddzielający funkcję
uchylną od obrotowej, umożliwia realizację wybranego
sposobu otwierania.

Podwyższone bezpieczeństwo użytkowe
i antywłamaniowe
Innowacyjny system topSafe znacznie podnosi
bezpieczeństwo użytkowania okna i jego odporność na
włamanie

Zdrowy mikroklimat na poddaszu
Automatyczny nawiewnik V40P dostarcza
optymalną ilość świeżego powietrza
i chroni przed wychłodzeniem wnętrza.
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Świadek wydarzeń

Kazimiera Sułkowska, Krzysztof Ociepka i Barbara Ociepka - 11 września 1966 r.
Przed 50 laty to on niósł koronę, którą arcybiskup Karol Wojtyła włożył na skronie
limanowskiej Matki Boskiej Bolesnej. Dla
Krzysztofa Ociepki to wydarzenie było pocieszeniem po śmierci matki.

żeby wytypować mnie do niesienia
korony. Towarzyszyła mi moja kuzynka Barbara Ociepka oraz Kazia
Sułkowska– wspomina.

Starał się nie przechylić poduszki
- W niedzielę była cudowna pogoda. Do kościoła zmierzałem od strony Sowlin, z ul. Słonecznej, gdzie mieszkałem. Wraz ze mną
szły nieprzebrane tłumy. Z ołtarza polowego, gdzie staliśmy, widać było niesamowite morze ludzi, głowę przy głowie – opowiada
o wydarzeniach z 11 września.

Sąsiad, ks. Bednarczyk, tak uradził
Krzysztof Ociepka w 1966 r. miał 17
lat. Został wytypowany do niesienia
korony prawdopodobnie ze względu
na tragiczne wydarzenia, które kilka
miesięcy wcześniej przeżył.
- W 1966 nagle zmarła mi mama.
Delikatnie skaleczyła się kawałkiem
drzewa na podwórku. Po tym, wydawało się niegroźnym skaleczeniu,
nastąpił mocny atak tężca. Nie pomógł szpital w Krakowie. Po tygodniu mama nie żyła. Bardzo to przeżyłem. W tym czasie mieszkałem na
ul. Słonecznej, naszym sąsiadem był
ks. Piotr Bednarczyk, późniejszy biskup. To on wspólnie z moim księdzem katechetą Mleczyńskim uradził,

Cała trójka wystąpiła w strojach
ludowych. Dla niego i kuzynki przebranie wypożyczono z krakowskiego
muzeum. Ich delegacja szła za biskupami, zmierzając z kościoła na plac
koronacyjny, gdzie odbyły się centralne uroczystości. Przebiegu samej koronacji nie pamięta. Pewnie
ze względu na to, że maksymalnie
skoncentrował się na powierzonym
mu zadaniu.
- Byłem przerażony i skupiony,
żeby nie przechylić poduszki, na której była korona – przyznaje.
Dodatkowym stresem było to, że
wcześniej nie mieli żadnych prób. Ale
nie obeszło się też bez humorystycznej sytuacji.
- Ksiądz Mleczyński poinstruował
nas tylko, że gdybyśmy mieli styczność z biskupami to trzeba przyklęknąć i jeśli się da, ucałować pierścień.
Kiedy arcybiskup Karol Wojtyła przyjechał, błogosławił zebranych ludzi.
Akurat był bardzo blisko nas. Podjęliśmy próbę przywitania się z nim,
ale skończyła się fiaskiem. Nie mógł
nas zobaczyć, bo przyklęknęliśmy

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

FOT. Z ARCH. LIMANOWSKIEJ PARAFII

Korona spoczęła w jego dłoniach

Ta sama trójka 11 września 2016 r.
tak jak nas uczono – wspomina
z uśmiechem.

Maryja ocaliła ojca
Krzysztof Ociepka przyznaje, że
wydarzenia z 1966 r. miały przede
wszystkim wymiar duchowy.
- To zostaje w człowieku. Nawet
dziś byłem w kościele zobaczyć prezbiterium po odnowieniu, aż człowiek się wzrusza. Tym bardziej, że
opiece Matki Boskiej Limanowskiej
moja rodzina dużo zawdzięcza. W
latach 60. mój ojciec uległ bardzo
poważnemu wypadkowi. Sytuacja
była bardzo ciężka, lekarze nie widzieli już sposobu, żeby mu pomóc.
Oczekiwaliśmy najgorszego. Modliliśmy się w domu. I nagle w nocy nastąpił przełom, ojciec zaczął wracać
do zdrowia.

Wilhelm Tabor, a moją wychowawczynią Jadwiga Kowalczyk,
więc w szkole nie odczuliśmy potem żadnych konsekwencji. Ale po
zdaniu matury żadne z naszej trójki nie dostało się na studia. Byłem
bardzo dobry z matematyki, na
egzaminie oddałem pracę jako jeden z pierwszych. Profesor, który
ją odebrał, przeglądał ją i był zadowolony. A potem okazało się,
że nie zostałem przyjęty. W mojej
sprawie nawet pojechał dyrektor
Tabor z interwencją, ale okazało
się, że mojej pracy nie ma, jakbym
nigdy do egzaminu nie przystąpił.

Odwołanie zostało odrzucone. Jakiś dziwny zbieg okoliczności?

Znów pójdą trójką
Obecnie Krzysztof Ociepka, po
47 latach pracy, jest emerytem. Jak
mówi, zdrowie mu dopisuje, więc
aktywnie odpoczywa. Jego kuzynka Barbara wyjechała do Francji.
Kazimiera Sułkowska, teraz Kunicka, mieszka w Limanowej. Cała
trójka będzie brała udział w centralnych uroczystościach 18 września. Tym razem pójdą w delegacji
w procesji z darami.
JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

Jego egzamin zaginął
Wydarzenia lat 60. odcisnęły też
inne piętno na jego życiu.
- Władze robiły wszystko, żeby
utrudnić uroczystość. Chodziłem do liceum ogólnokształcącego
i wszyscy w sobotę mieliśmy wyjechać na wypoczynek na Lubogoszcz, były podstawione specjalne pociągi i autobusy. Zostałem,
jak wielu, w Limanowej. Miałem
to szczęście, że dyrektorem był

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. Krynicy
z działką 15 ar- cena 360 tys. Tel.602-607-794
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
Producent Rusztowań Budowlanych - KLINOWYCH,
MODUŁOWYCH tel. 501 280 687
www.rusztowaniawarszawskie.cpm.pl
Firma Aspen zatrudni osoby, głównie mężczyzn, do
sprzątania obiektu handlowego w Nowym Sączu przy
ul. Węgierskiej. Tel. 661 991 285.
Wynajmę kawalerkę lub samodzielny pokój
na terenie miasta Nowego Sącza w przystępnej cenie.
Proszę o kontakt pod nr tel. 501 966 114

Stolarza meblowego, montażystę szaf wnękowych przyjmie do pracy firma Maestro. Tel. 602 595 527.
Exporter mięsa i jajek zatrudni na stanowisko handlowca (praca w biurze) ze znajomością jednego z języków
obcych: duński, grecki, rumuński, bułgarski, chiński,
czeski, estoński, gruziński, hiszpański.
E-mail: rekrutacja@apoland.pl tel: 501-555-860.
Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie prywatnych
mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji.
tel. 609 769 639, 668 522 954
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Z kart historii
„Piękna to Figura i bardzo wymowna. Historycy sztuki zwracają uwagę na to, że Maryja Boleściwa, którą tutaj widzimy,
w tajemnicy opłakiwania własnego Dziecka, że ta Maryja Boleściwa jest przecież jakaś radosna.
Z czego ta radość? Moi Drodzy, to
jest radość z Jej ostatecznego macierzyństwa, za które zapłaciła
cierpieniem i krzyżem własnego
Syna, to radość z macierzyństwa,
które jest Jej macierzyństwem
względem nas. Stwierdzają nadto znawcy sztuki, że Jezus, który spoczywa na kolanach, na łonie swojej Matki, chociaż dorosły
mężczyzna, jest przecież od niej
mniejszy; jak gdyby w tej swojej maleńkości raz jeszcze chciał
wyrazić, uprzytomnić swej Matce narodzenie w Betlejem. (…)
Tak jakby ten Jezus w ramionach
swojej Matki, tu, w Limanowej,
chciał do Niej mówić: widzisz,
po to się narodziłem w Betlejem
i na to Ty się narodziłaś w Betlejem jako moja Matka, ażebyś się

FOT. ZE ZBIORÓW WYDAWNICTWA „OKRUCHY PAMIĘCI”

Arcybiskup Karol Wojtyła: narodziny nowego świata

znowu narodziła pod krzyżem
jako Matka tych ludzi, tych tysięcy ludzi, którzy w roku Pańskim
1966, w roku Tysiąclecia Chrztu
Polski, otoczą Twoją Figurę w Limanowej. Otaczają zaś po to, ażeby spłacić dług Tysiąclecia. (…)

Moi Drodzy! Oto została ukoronowana koronami Ojca Świętego Wasza Matka Boża. Zasłużyła sobie na to przez stulecia. Cała
przeszłość pracowała na Jej dzisiejszą koronę. Cała przeszłość,
podczas której lud Boży tej ziemi

z Nią razem przychodził pod krzyż
i znajdował Chrystusa i znajdował
wraz z Chrystusem ten cel ostateczny, do którego musi zmierzać
cały postęp człowieka na ziemi.
Kiedy dzisiaj ta Wasza Matka Boża
została ukoronowana przez nas,

a właściwie przez Was wszystkich
i przez pokolenia Waszych przodków i praojców, na Tysiąclecie
Chrztu Polski, to pragniemy Ją
Wam tutaj pozostawić, ażebyście
patrząc na Nią, na to przedziwne Jej narodzenie pod krzyżem,
w którym rodzi się Ona sama jako
Matka nasza, Matka wszystkich
ludzi po wsze czasy – żebyście patrząc na Nią mogli, Wy teraz i ci co
po Was przyjdą, przyszłe pokolenia, rozumieć równocześnie bóle
narodzin nowego świata, bóle narodzin Kościoła w nowym kwiecie, i żebyście w tym cierpieniu
Kościoła, które się wiąże z narodzinami nowego świata na naszej ziemi, uczestniczyli z całym
męstwem, z całą cierpliwością
i wytrwałością, z całą wiernością
Pierwszego Tysiąclecia. (…)”

Z KAZANIA METROPOLITY
KRAKOWSKIEGO, ARCYBISKUPA
KAROLA WOJTYŁY, WYGŁOSZONEGO
PODCZAS UROCZYSTOŚCI
KORONACYJNEJ W LIMANOWEJ
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Premiera

Ktoś wierzył we mnie,
więc ja nie mogłem zwątpić
Takiego wydarzenia w Limanowej jeszcze nie było.
16 września zabrzmi pierwsze w tym mieście oratorium. Tekst napisał Zbigniew Wrona, stronę muzyczną
przygotował Sławomir Szymocha, który skomponował muzykę i od roku prowadzi próby z wykonawcami.
- Chciałem coś ważnego napisać dla Matki Boskiej Limanowskiej, nie wiążąc tego z rocznicą koronacji – wspomina okoliczności powstania dzieła
Zbigniew Wrona, zawodowo geolog, z zamiłowania poeta. - Próbowałem pisać, ale nie byłem zadowolony i dałem sobie spokój. Wtedy pojawiła się
pani Katarzyna Śliwa i ona zaproponowała, żebym
coś stworzył z okazji rocznicy koronacji. To było
przed pięciu laty. Przez kilka miesięcy zmagałem
się z tematem, ale bez większych efektów. Kiedy
powiedziałem o tym pani Katarzynie, ta stwierdziła tylko: „Potrafisz, napiszesz. Będę się o to modliła”. Cóż mi zostało. Skoro ktoś wierzy we mnie,
to jak ja mogę nie wierzyć w siebie.
W ten sposób zaczął powstawać tekst. Początkowo miała to być niedługa „Kantata serca”, ale z czasem utwór się rozrastał. Oratorium „Droga do Ciebie” składa się z wprowadzenia i 24 części. 7 tekstów
to fragmenty z ewangelii i z „Listu do Koryntian”,
są 3 recytatywy i 14 utworów, które przybrały formę pieśni. Wśród nich jest 5 pieśni maryjnych, w
tym utwory „Historia o Bożej Pani” i „Pani Limanowska”. Jest też kołysanka „Zaśnij”, którą wykona
pochodząca z Limanowej solistka Opery Dolnośląskie Jadwiga Postrożny. Oratorium podzielone jest
na dwie części tematyczne: krótką opowieść o historii zbawienia i wędrówkę z Maryją po Golgocie.
- Moja idea była taka, żeby oratorium nie było
utworem jednorazowym – przyznaje autor. – Jest
to prowadzona w pierwszej osobie opowieść o

człowieku, nie moja osobista, ale w pewnym sensie się z nią utożsamiam. Oratorium mówi raczej
nie o tym, co Bóg mówi do nas, chociaż oczywiście
też, ale przede wszystkim jest odpowiedzią człowieka na wezwanie Boga. Skoro Bóg tęskni jak ojciec za synem marnotrawnym, to człowiek musi
coś z tym zrobić. Droga do Boga jest drogą z Maryją, którą Chrystus uczynił naszą Matką, i drogą
wstawiania się do Chrystusa.
Muzykę do oratorium napisał Sławomir Szymocha. To nie pierwszy duet obu autorów. Na liście przebojów Radia Dobra Nowina przez półtora
roku, bijąc rekord, królował utwór „Uwielbiam Cię”
w wykonaniu Marty Florek, z wideoklipem Marka
Dudka. Szymocha i Wrona są też twórcami utworów: „Zwiastowanie”, „Oto Matka Twoja”, „O Bożym Miłosierdziu”.
- Nie ingerowałem w muzykę, nie mam do tego
kwalifikacji, a przede wszystkim Sławomir robi
to doskonale. Znakomicie czuje tekst i intencje,
świetnie się rozumiemy – przyznaje poeta.
Od września ubiegłego roku trwają próby. W realizację tego dzieła zaangażowani są chórzyści, wykonawcy, muzycy, którzy pracują pod okiem Sławomira Szymochy.
- Byłem na próbie. Jeśli wybrzmi tak jak usłyszałem, to mam nadzieję, że będzie się podobało
nie tylko mnie – mówi skromnie Wrona.
Premiera oratorium odbędzie się w piątek 16
września o godz. 19.30 w limanowskiej bazylice.
Wystąpią: Jadwiga Postrożna - mezzosopran, Sylwia Zelek - mezzosopran, Jacek Kowalczyk - tenor,
soliści, chór Canticum Iubilaeum, zespół KANA-AN, orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Sławomira Szymochy.
(JOMB)

„LIMANOWSKA PANI, MATKO NASZA DROGA!
IDZIEMY DO CIEBIE, PROWADŹ NAS DO BOGA!”

LIMANOWA
50. ROCZNICA

KORONACJI
CUDOWNEJ FIGURY
MATKI BOSKIEJ
BOLESNEJ
WIELKI ODPUST
15-22 września 2016 r.

Czwartek, 15 września – Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej
Msze Święte o godz.: 600, 730, 900, 1100, 1330, 1730, 1930 (Nauczyciele i Wychowawcy)
Niedziela, 18 września – Centralna uroczystość
00
30
00
00
Msze Święte o godz.: 6 , 7 , 9 , 11 (Suma pontyfikalna pod przewodnictwem Kardynała Stanisława Dziwisza),
30
30
00
00
13 , 14 (Pielgrzymka Romów), 16 , 19
Montaż słowno-muzyczny o godz.: 1015
Nabożeństwa specjalne
Piątek, 16 września

• godz. 1100 – Chorzy, Niepełnosprawni, Renciści, Emer yci, Opiekunowie chor ych
• godz. 1930 – Oratorium ku czci Matki Boskiej Bolesnej, Limanowskiej Pani

Sobota, 17 września

• godz. 11
• godz. 17
• godz. 19

00

30

30

– Ministranci, Lektorzy, Dziewczęca Służba Mar yjna,
Wincentyńska Młodzież Mar yjna, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
– Młodzież, Ruch Czystych Serc, Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży, Pielgrzymi PPT na Jasną Górę z Limanowszczyzny
i Sądecczyzny
– Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Poniedziałek, 19 września • godz. 1100 – Róże Żywego Różańca
30
• godz. 19 – Przedsiębiorcy, „Świat Pracy”, Bezrobotni, Akcja Katolicka
00

Wtorek, 20 września

• godz. 11 – Rodziny – błogosławieństwo dzieci
• godz. 1730 – Rodziny – błogosławieństwo dzieci
• godz. 1930 – Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio, Grupa Brewiarzowa,
Koła Koronkowe, Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie

Środa, 21 września

• godz. 1100 – Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Czciciele Najświętszego Sakramentu
30
• godz. 19 – Służba Zdrowia

Czwartek, 22 września

• godz. 1100 – Bractwo Matki Boskiej Bolesnej

Codziennie:

• godz.
• godz.
• godz.
• godz.
• godz.

00

10
1100
30
16
30
17
30
19

–
–
–
–
–

Droga krzyżowa
Suma odpustowa, Droga Matki Boskiej Bolesnej
Droga Matki Boskiej Bolesnej
Msza Święta dla Pielgrzymów
Msza Święta dla grup, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń

Transmisja Mszy Świętych z kazaniem: www.bazylika-limanowa.pl
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Nowości wydawnicze

Kompendium wiedzy o koronacji Piety
Jeśli ktoś szuka informacji na
temat wydarzeń z 11 września
1966 r. w Limanowej, koniecznie powinien sięgnąć po tę książkę. Znajdzie w niej historię kultu
Piety Limanowskiej, opis koronacji, ale przede wszystkim ważne dokumenty związane z tym
wydarzeniem.
Jest tu i list proboszcza ks.
Ludwika Kowalskiego z prośbą o powołanie komisji ds. zbadania kultu MBB, i Bulla koronacyjna, i teksty homilii,
i telegramy, które nadeszły do
Limanowej z okazji uroczystości, i zapiski z kroniki parafialnej. Wiele z tych dokumentów jest publikowana po
raz pierwszy.
„Ufam, że zebrane w tej
publikacji teksty oraz zdjęcia przypomną uczestnikom
koronacji Piety Limanowskiej
tamto wydarzenie, a młodszemu pokoleniu je przybliżą, ukazując duchowy

klimat tamtych czasów
i przywiązanie do Maryi wiernych, którzy pięćdziesiąt lat
temu tworzyli wspólnotę Kościoła w Polsce, w Diecezji Tarnowskiej, a zwłaszcza na Ziemi Limanowskiej” – pisze we
wstępie redaktor wydania, ks.
Wiesław Piotrowski, kustosz
limanowskiego sanktuarium.
Prawie 200-stronicowa
książka wzbogacona jest galerią fotografii z uroczystości. To
prawdziwe kompendium wiedzy o wydarzeniach sprzed 50
lat. Warto sięgnąć po to nieprzecenione źródło historycznych informacji.
(BJ)
„Koronacja Cudownej Figury
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Przygotowanie i przebieg
uroczystości koronacyjnej”, red.
ks. dr Wiesław Piotrowski, Limanowa 2016
Wykorzystane cytaty pochodzą z tej publikacji

„Ponieważ stwierdziliśmy, że istnieje dawny i bardzo żywy kult tejże
Najświętszej Dziewicy Maryi i liczni
wierni przybywają dla Jej uczczenia,
My, do których należy troska o cześć
Bożej Rodzicielki, chcąc uczynić zadość pragnieniom i życzeniu Twojego ludu przyozdobienia złotym diademem głowy Najświętszej Maryi
Panny w czcigodnej Figurze Limanowskiej – na wspólnym zebraniu
naszej Kapituły Patriarchalnej Bazyliki Księcia Apostołów w Rzymie przy
jednomyślnej zgodzie postanowiliśmy i poleciliśmy, aby wspomniana
Statua świętej Matki Boskiej Bolesnej w naszym imieniu, w uroczysty sposób, drogocenną, złotą koroną została przyozdobiona.”
Fragment Bulli koronacyjnej
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Ludzie

Znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie
sprzętu, jaki posiada Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe. Będąc na służbie lub podczas szkoleń
zawsze korzystamy z najnowocześniejszej aparatury, która ma zapewnić człowiekowi ratunek. Nie
ulega jednak wątpliwości, że nawet najlepszy sprzęt, bez osoby potrafiącej go obsłużyć, jest bezużyteczny. Rzeczywiście w tamtym
momencie miałem przy sobie tylko rękawiczki, które wyciągnąłem
z apteczki samochodowej oraz umiejętności zbyte podczas szkoleń.

- Nie stracił Pan zimnej krwi i udzielił
pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie. Aż do przyjazdu karetki podtrzymywał Pan u niego funkcje życiowe.
- Zdarzyło się to po południu
30 sierpnia w okolicy ul. Popradzkiej i Gospodarskiej na os. Biegonice w Nowym Sączu. Wracałem
samochodem do domu, wcześniej
pomagałem w demontażu dekoracji przygotowanych na powitanie nowego księdza w naszej parafii. Mówiąc krótko znalazłem się
w odpowiednim miejscu i czasie.
O całej sytuacji dowiedziałem się
telefonicznie od świadka zdarzania, pana Andrzeja Kowalczyka. Widzieliśmy się dosłownie kilka minut wcześniej. Sądzę, że zadzwonił
właśnie do mnie, ponieważ wie,
że studiuję ratownictwo medyczne

FOT. UM NS

Na co dzień pracuje w Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu oraz w OSP Biegonice, a także studiuje ratownictwo medyczne w sądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Niedawno miał
okazję zastosować swoje umiejętności
w praktyce. Sprawdził się doskonale uratował człowiekowi życie. Podkreśla jednak, że nie czuje się bohaterem.
Rozmowa z 22-letnim ratownikiem
i strażakiem KONRADEM WOLAKIEM.

i jestem strażakiem. Był przekonany, że mogę pomóc.
Gdy przyjechałem na miejsce, od razu sprawdziłem oddech
u mężczyzny – niestety nie oddychał. Znając postępowanie w takich przypadkach, szybko przystąpiłem do kilkuminutowej
resuscytacji. Później, jak już czekaliśmy na karetkę, pomagała mi
w tym obecna na miejscu zdarzenia kobieta.
- „Zimna krew” w takich sytuacjach to
podstawa?

- Jak najbardziej. Jednak jej zachowanie jest efektem wielu godzin
szkolenia, które realizuję w Państwowej Straży Pożarnej, jak również na studiach w PWSZ, gdzie
ćwiczę i poznaje różne techniki pomocy poszkodowanym.
- Jednak na studiach korzystacie ze
specjalistycznego sprzętu, a podczas akcji ratowniczej dysponował
Pan jedynie rękawiczkami i własnymi
umiejętnościami…
- Owszem, w tym momencie nie miałem możliwości użycia

Późnym niedzielnym wieczorem doszła
do Sącza smutna wiadomość z Rzymu.
W wieku 66 lat zmarł tam ks. Kazimierz
Ptaszkowski.
Urodził się 20 kwietnia 1950 r.
w Ptaszkowej, gdzie jak wspomniał
prawie wszyscy mieszkańcy pracowali „na kolei”. Po szkole podstawowej skierował swoje kroki do Technikum Kolejowego. Po trzynastu latach
studiów wrócił na Sądecczyznę, jako
jezuita ze swoją pierwszą prymicyjną mszą św. To było w 1978 r. Po latach tak wspominał to wydarzenie:
„Wychodzę do ołtarza, patrzę i oczom
REKLAMA

nie wierzę. Przede mną stoi cała brać
kolejarska w galowych mundurach
i z dumą w oczach. W tamtych czasach wielu absolwentów Technikum
Kolejowego zostało duchownymi.
Opatrzność Boża tak sprawiła, że
również w mojej posłudze zakonnej
i kapłańskiej przez blisko 10 lat byłem proboszczem w parafii kolejowej.
Kiedy kolejarze o tym się dowiedzieli,
zaraz nawiązali ze mną kontakt i powiedzieli wprost: - Bracie kolejarzu!
Będziesz nam musiał pomagać w tych
trudnych czasach...”.
I rzeczywiście, kiedy nastały burzliwe przemiany gospodarcze w kraju

FOT. Z ARCH. WWW.PTASZKOWA.PL

Nietuzinkowy jezuita

Ks. Kazimierz Ptaszkowski 1950-2016
po 1989 r. i związane z tym zwolnienia z pracy na PKP czy w ZNTK,
w swoich krótkich, acz dosadnych,
kazaniach ostro wypowiadał, co o tym

- Godzi Pan studia z ratownictwa
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z pracą w Państwowej Straży Pożarnej, a także w OSP Biegonice. Praca
jest Pana pasją?
- W moim przypadku udaje mi
się pogodzić wszystkie aktywności, choć czasem rzeczywiście nie
jest to łatwe. Praca w Straży Pożarnej od zawsze była moim marzeniem, wykonuję ją z pełnym
zaangażowaniem. Już jako dziecko chciałem pomagać ludziom
i teraz realizuję swoje zadanie jako
profesjonalista.
- Pana ojciec oraz bracia Krzysztof
i Sławomir także są strażakami. To rodzinna tradycja?

myśli. To były apele o godność ludzką, o moralne postawy pracodawców.
Ksiądz Ptaszkowski był poważnej postury. W młodości grał w siatkówkę, trenował boks. Jego tubalny
głos rozbrzmiewał w kościele kolejowym. Dla każdego człowieka znalazł
zawsze czas, by z nim porozmawiać.
Miał olbrzymie poczucie humoru,
abstrakcyjny dowcip, czasem też lubił rzucić grubym słowem pod adresem władz. Tuż przed wyjazdem
do Wrocławia na placówkę duszpasterską w 2004 r., jakoś smutno się
zrobiło, kiedy parafianie dowiedzieli się, że ma problemy ze zdrowiem.
A ksiądz Kazimierz potrafił dużo
i tłusto zjeść, jak przystało na chłopskiego syna z Ptaszkowej.

- Zgadza się. Można powiedzieć,
że cała moja rodzina ma tradycje
związane z pożarnictwem. Zapału do pracy, chęci niesienia pomocy poszkodowanym, ale przede
wszystkim szacunku do drugiego człowieka nauczyłem się właśnie od mojego taty oraz starszego rodzeństwa. Straż to dla nas nie
tylko praca lecz służba drugiemu
człowiekowi.
- Nadal jednak nie każdy, tak jak
strażak, umie sobie poradzić w obliczu zagrożenia. Nie każdy byłby
w stanie udzielić pierwszej pomocy. Jak ocenia Pan poziom edukacji
w tym zakresie?
- W tym temacie dzieje się dużo
dobrego. Świadomość ludzi wzrasta, ale społeczeństwo wciąż ma
jednak opory, aby tej pierwszej
pomocy udzielać od razu, bez wahania. Mimo wszystko wierzę, że
będzie coraz lepiej. Dzieci bardzo
ładnie zapamiętują numery alarmowe. Wiedzą także, co zrobić,
gdy trzeba komuś nagle pomóc.
Byłoby wspaniale, gdyby już od
najmłodszych lat wszyscy uczyli się takich zachowań zarówno
w szkole jak i w domu.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

Kiedy
po
latach
probostwa w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu spotkaliśmy się,
z dumą mówił: - Gdy tam zostałem
proboszczem do kościoła na msze
niedzielne przychodziło 400-500
osób. Po trzech latach doliczałem się
ponad 2 tysiące wiernych w świątyni.
Swoją osobowością, charyzmą
przyciągał do siebie wiernych. We
Wrocławiu towarzyszył mu również
jezuita z parafii kolejowej ks. Jerzy.
We dwójkę było im raźniej.
Teraz już sam ksiądz Ptaszkowski
stanie przed obliczem Najwyższego.
Zapewne doceni Jego zasługi. Żegnaj
kolejarski Bracie, do zobaczenia na
Niebieskiej Stacji!
JERZY WIDEŁ
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Ważny temat

Chełmiec chce praw miejskich
- Chełmiec miastem? Widzę w tym
same plusy - takimi słowami wójt
gminy Bernard Stawiarski podsumował wyniki ostatniego głosowania radnych, którzy 5 września, zdecydowali
o przyjęciu uchwały o zmianie statusu Chełmca.
Dwunastu na „tak”, siedmiu na
„nie”, jeden wstrzymał się od głosu.
Dzięki takiemu rozkładowi sił w radzie, wizja wójta Stawiarskiego, jak
i innych zwolenników przekształcenia Chełmca w miasto, będzie
miała szansę się ziścić. Oczywiście
o ile kolejne instancje, czyli wojewoda małopolski i Rada Ministrów,
także wydadzą pozytywną opinię.
Czy ewentualna zmiana statusu tej
miejscowości będzie korzystna dla
mieszkańców samego Chełmca i całej gminy? Wójt Stawiarski jest przekonany, że tak, bo jak twierdzi, nie
widzi żadnych minusów proponowanego rozwiązania.
- Próbowaliśmy to na wszelkie
sposoby rozpatrywać i minusów
nie ma. W zasadzie te argumenty
na minus, które podają niektórzy
radni, są akurat na plus – twierdzi wójt Stawiarski. Główna korzyść dla Chełmca wynikająca ze
zmiany statusu, to zdaniem Bernarda Stawiarskiego, możliwość pozyskania środków unijnych, które będzie można przeznaczyć na
ważne dla miejscowości inwestycje.

Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu „odblokowane” zostaną fundusze gminne, które z kolei będą mogły
powędrować od ościennych sołectw
i służyć ich rozwojowi. – Obawy
o marginalizację sołectw są mocno
przesadzone i nie mają pokrycia w
faktach – podkreśla wójt.
W samym Chełmcu środki unijne mają się przyczynić do planowej
rozbudowy tej miejscowości. – Chodzi nam m.in. o rozbudowę basenu,
tak aby powstało Aqua Centrum z
prawdziwego zdarzenia. Planujemy
wybudowanie dodatkowego basenu do nauki pływania, rwącej rzeki, jaccuzi, ewentualnie krioterapii.
Oczywiście myślimy też o planetarium, amfiteatrze i restauracji
– precyzuje wójt Stawiarski i podkreśla, że jest zdeterminowany, by
inwestycje te powstały, nawet jeśli
Chełmiec nie pozyska unijnego dofinansowania. Wtedy jednak będą
one musiały zostać pokryte z funduszy gminnych.
Dodatkową korzyścią wynikającą ze zmiany statusu Chełmca byłoby także, zdaniem wójta, otrzymanie środków unijnych na rozbudowę
komunikacji miejskiej. – Gdyby taka
komunikacja się rozwinęła, to nie
służyłaby jedynie mieszkańcom samego Chełmca – podkreśla Bernard
Stawiarski. – Moglibyśmy puścić
autobusy na przykład na Krasne,
gdzie autobusy nigdy nie jeździły.

Wątpliwości wzbudziła kwestia
sposobu przeprowadzania
konsultacji społecznych

A Krasne z kolei, to miejsce, w którym wójt planuje stworzyć centrum rozrywki oraz sztuczny stok,
wieżę widokową, ścieżkę rowerową i minigolfa. Dzięki rozwinięciu komunikacji między Chełmcem
a Krasnem udałoby się zatem nie
tylko ułatwić mieszkańcom poruszanie się pomiędzy dwoma miejscowościami, ale także połączyć
w przyszłości dwa kompleksy rozrywki i tym samym zwiększyć ich
atrakcyjność.
Choć dla niektórych zwolenników zmiany statusu miejscowości
ważna może być kwestia prestiżu związanego z uzyskaniem praw
miejskich, dla wójta Stawiarskiego
argument ten ma znaczenie drugorzędne. Dementuje on także pogłoski, jakoby miał w przyszłości pobierać dwie pensje – wójta i burmistrza.
– Oczywiście jest to nieprawda.
Stary Sącz jest gminą miejsko-wiejską, a burmistrz otrzymuje tam tylko jedną pensję – wyjaśnia Stawiarski i dodaje, że nie jest ona wyższa od
pensji wójta.
Bernard Stawiarski rozwiewa
także obawy przeciwników zmiany
związane z obawą o wzrost podatków. – Podatki zależą od rady gminy i tak się składa, że w Chełmu są
bardzo niskie, być może najniższe w
całej Polsce. Dodaje także, że przynajmniej za jego kadencji, nie ulegną one podwyższeniu, bez względu na status miejscowości.
Choć z wypowiedzi wójta Stawiarskiego obrazujących, jak można
przypuszczać, zdanie innych zwolenników zmiany statusu Chełmca
wynika, że plusów takiego posunięcia jest sporo, kwestia ta dwukrotnie podzieliła gminnych radnych.

W tym roku, choć uchwała została podjęta dzięki przewadze pięciu
głosów, także nie brakło przeciwników uczynienia z Chełmca ośrodka miejskiego.
Wątpliwości niektórych radnych,
w tym Jakuba Ledniowskiego reprezentującego Świniarsko, wzbudziła
kwestia samego sposobu przepro-

Główna korzyść
to możliwość
pozyskania
środków
unijnych
wadzania konsultacji społecznych.
Zwłaszcza dotyczących opinii mieszkańców gminy odnośnie planowanej
zmiany, oraz stopnia ich poinformowania o wszystkich konsekwencjach
takiego kroku. Większość obecnych
na zebraniach sołeckich mieszkańców była na „nie”. Ponieważ na
takie zebrania przychodzi zwykle niewiele osób, część radnych,
w tym Jakub Ledniowski, proponowała przeprowadzenia referendum,
jako najbardziej reprezentatywnego
sposobu wypowiedzenia się mieszkańców. Zamiast referendum wysłano anonimowe ankiety przy okazji rachunków za media, co spotkało
się z krytycznym nastawieniem części radnych.
Inna kwestia, która może wzbudzać wątpliwości, to ewentualny,
własny transport miejski w Chełmcu. – Przeprowadzałem rozmowy z osobami, które zajmują się

komunikacją. Uważam, że to nie jest
najlepszy pomysł. Na przykład burmistrz Starego Sącza podpisał umowę z Nowym Sączem, dopłaca ok. pół
miliona złotych i nie ma problemu.
Jest komfort mieszkańców, ludzie
mogą się przemieszczać na jednym
bilecie – mówi Jakub Ledniowski.
Ponadto ma wątpliwości czy taka inwestycja, przy liczbie mieszkańców
Chełmca, w ogóle się opłaci.
Wątpliwości budzi również fakt,
że choć Chełmiec jako miasto będzie aplikował o środki unijne, nie
ma żadnej pewności, czy je w ogóle
uzyska. – Możemy oczywiście składać wnioski o dofinansowanie unijne – mówi Jakub Ledniowski. – Ale
wcale nie wiadomo, czy je otrzymamy, bo takich miast jak ewentualnie Chełmiec, jest w Polsce dużo
- podkreśla radny. -Może więc być
tak, że Chełmiec będzie miastem,
a środków unijnych nie będzie –
konkluduje Ledniowski.
Czy Chełmiec ostatecznie zmieni
status, pokaże przyszłość. Najbliższa
realna data to 1 stycznia 2018 roku.
Zmiany takiej można bowiem dokonać jedynie wraz z rozpoczęciem
nowego roku kalendarzowego. Ponadto, aby dana miejscowość mogła
uzyskać status miasta, musi spełnić
liczne warunki wstępne, spośród
których Chełmiec na pewno nie wypełnia jednego - nigdy wcześniej
nie był miastem. Czy okaże się to
przeszkodą nie do pokonania? Wójt
Stawiarski jest przekonany, że nie,
zwłaszcza, że Chełmiec rozwija się
dynamicznie, a w planach są już kolejne inwestycje.
Teraz decyzja jest w gestii wojewody, a następnie Rady Ministrów.
TATIANA BIELA

Zamiast ronda dr. Masiora - rondo Jana Pawła II
- Fundacja złożyła stosowny wniosek
w tej sprawie do Rady Miasta i prezydenta Nowego Sącza już 3 marca 2015 r. –
mówi Józef Kaczmarczyk, prezes Fundacji
im. Dra Jerzego Masiora. Ponieważ odzewu nie było, 29 czerwca 2016 r. fundacja
wystosowała apel do radnych i prezydenta. W porządku wtorkowych obrad sesji
Rady Miasta wniosek się jednak nie znalazł. mimo to radny Józef Hojnor wnioskował, aby nad sprawą ronda się pochylić.
- Postać dr. Masiora jest przejrzysta
i kryształowa. Nazwa ta funkcjonowała
już wcześniej, imię dr. Masiora jak najbardziej zasługuje na nadanie go rondu
– mówił radny Hojnor, którego zdaniem
nie uwzględnienie wniosku fundacji było
złamaniem statutu miasta, a cała sytuacja
była aktem stricte politycznym.
- Dr Masior nie życzyłby sobie sprzeciwów wobec władz miasta - stwierdził
natomiast wiceprezydent Jerzy Gwiżdż,

FOT. ARCH. FUNDACJI

Radni nowosądeccy jednogłośnie zgodzili się,
aby rondu przy Obwodnicy Północnej, u zbiegu ulic Witosa i Tarnowskiej, nadać imię Jana
Pawła II. Pod porządek obrad nie trafił wniosek o nadanie imienia dr. Jerzego Masiora.

w którego opinii inicjatywa związana
z nadaniem imienia dr. Masiora powinna
być inicjatywą prezydencką, nie inicjatywą radnych.
Dr Jerzy Masior był lwowiakiem, lekarzem, żołnierzem Armii Krajowej, malarzem, żeglarzem, poetą, autorem słynnej

„Pastorałki Sądeckiej”. Wdzieciństwie
mieszkał w dzielnicy Przetakówka. W 1967
r. powrócił do Nowego Sącza i działał aktywnie aż do śmierci w 2003 r.
Prezydent Ryszard Nowak zaznaczył,
że jeśli do głosowania dojdzie, on zgłosi
inną osobę, której imię należałoby nadać

rondu, podkreślając, że zasługi dr. Masiora dla Nowego Sącza są bezdyskusyjne. Stwierdził jednak: - Są postaci o wiele bardziej godne. Nie chodzi tu o ocenę,
tylko o patrona wyjątkowego. Po czym
pod głosowanie poddał postać papieża
Jana Pawła II.
W uzasadnieniu uchwały na ten temat
czytamy m.in.: „Przed powołaniem do Watykanu Karol Wojtyła był częstym gościem
w mieście i regionie, uczestniczył np.
w uroczystościach kanonizacji obrazu
Matki Bożej Pocieszenia z kościoła jezuitów Św. Ducha (1963) i po ośmiu latach
- przeniesienia do ołtarza głównego Veraiconu - obrazu Przemienia Pańskiego w kościele farnym św. Małgorzaty
(1971). Rondo będące bramą do stolicy Sądecczyzny, witające gości wjeżdżających
do Nowego Sącza, powinno mieć patrona najwyższej rangi i dawać wyraz utożsamiania się mieszkańców Królewskiego
Miasta z wyjątkową biografią i nauką polskiego papieża. Dziś Świętego.”
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Rondo będzie więc nosić imię
Świętego Jana Pawła II.
AGNIESZKA MAŁECKA
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Opinie

Jubileusz dający wiele do myślenia
Jerzy Wideł
Z kapelusza

H

istoria, tradycja, przeszłość,
teraźniejszość i... przede
wszystkim przyszłość. Takie
hasło przyświecało tegorocznym obchodom jubileuszu 140-lecia Newagu w Nowym Sączu. Hola, hola ktoś
powie. Przecież nazwę Newag przyjął w 2005 r. jako spadkobierca wcześniejszych Warsztatów Kolejowych
i powstałych w 1952 r. Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. To
prawda. Ale ważniejsze jest to wspólne
podtrzymywanie historii i tradycji od
1876 r. po dzień dzisiejszy. Wszak firma istnieje wciąż w tym samym miejscu, a niektóre budowlane elementy
trwają, niczym ostańce właśnie 140
lat. Szmat historii!
Po II wojnie światowej firma
pierwszą wielką rewolucję przeżyła

w 1963 r., kiedy po zakończeniu ery
napraw parowozów postawiono na
naprawy lokomotyw spalinowych
i w jeszcze większym zakresie naprawy wagonów osobowych. Ten stan
trwał do czasu rewolucji technologicznej w 2005 r., gdy wyprodukowano, wtedy jeszcze w ZNTK, pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej „Halny”
dla Warszawy. Tego samego roku powstał pociąg papieski dla Benedykta XVI. Rewolucję znamionowała też
modernizacja 75 elektrycznych zespołów trakcyjnych. To było wyzwanie czasu i absolutna przemiana firmy
nie tylko pod kątem technologii, ale
przede wszystkim przeoranie mentalności pracowników. Odtąd wszystko stało się inaczej. Wtedy Newag czcił
130. urodziny. Minęło raptem 10 lat,
a zakład na swoje 140. urodziny dokonał gigantycznego skoku w przyszłość.
W miniony piątek, w dniu obchodów jubileuszowych, szeroko otworzono drzwi dla zwiedzających. Byłem w ZNTK 10 lat temu i to co teraz
zobaczyłem, to był oszałamiający widok. Ze „starego” ZNTK zostały mury

okalające firmę, niektóre budynki,
natomiast hale produkcyjne to kosmos w porównaniu z tym, co było 10
lat temu. Jednemu ze zwiedzających
zakład gości, wyrwało się stwierdzenie: Posadzki w halach są czyściejsze

10 zestawów. Tak wyglądają hale produkcyjne Newagu. Na pytanie dziennikarzy o skok cywilizacji technicznej,
prezes Zbigniew Konieczek krótko odpowiada: – Dało się to zrobić, ano dało.
Konieczek wie co mówi, bo przecież

Hale produkcyjne to kosmos w porównaniu
z tym, co było 10 lat temu. Jednemu ze
zwiedzających zakład gości, wyrwało się
stwierdzenie: Posadzki w halach są czyściejsze
niż w niektórych świątyniach.
niż w niektórych świątyniach. Był to
zapewne jakiś emerytowany pracownik ZNTK.
Teraźniejszość Newagu to pociągi metra wykonane w kooperacji
z Siemensem, to pociągi wąskotorowe
do Włoch, ciężkie lokomotywy konstruowane wspólnie z General Electric Dragon i Griffin i przede wszystkim Impulsy dla kolei regionalnych.
W trakcie budowy jest 5 elektrycznych zestawów dla kolei regionalnej
Puli we Włoszech z opcją dodatkowych

kieruje zakładem 15 lat i też obchodzi
swój skromny jubileusz.
Tego samego dnia w wolny dla pracowników piątek ponad 2 tys. osób w
tym przede wszystkim liczne młode
rodziny pracowników wzięły udział
w spotkaniu jubileuszowym w Rytrze.
I tutaj kolejne zaskoczenie - obok niewielkiej grupy osób starszych ze związku emerytów przeważali młodzi ludzie
– kadra pracownicza. Przyszłość firmy, gdzie nie tyle liczy się, jak kiedyś,
młotek i majzel, a otwarta na innowacje

głowa. Oni wiedzą, że przyszłość ich
i ich firmy, jak nigdy dotąd zależy od
nich samych. Nie wrócą czasy ich rodziców z okresu PRL, gdy mawiano:
Czy się stoi, czy się leży 2 tysiące się
należy. Dzisiaj to walka o rynki zbytu,
walka z konkurencją krajową i zagraniczną. To zupełnie inny styl myślenia,
jeśli chce się powiązać osobisty sukces
z sukcesem zakładu pracy.
Rodziny Newagowskie świetnie się
bawiły, co było zasługą organizatorów. Dość powiedzieć, że Jasiek Kukuczka ze Suchej Strugi (szef kuchni) wydał ponad 600 litrów żurku. Bo
przecież nie samym chlebem człowiek
żyje. Ryterskiej zabawie towarzyszyły
zespoły muzyczne i DJ. Na koniec niebo rozpaliły fajerwerki.
Piątek był pouczającym dniem dla
jego uczestników i przede wszystkim dla obserwatorów, jakim ja się
stałem mimochodem. To jubileusz dający wiele do myślenia, nawet
o przemianach w kraju, o którym niektórzy mówili, że jest w stanie ruiny.
Na przykładzie Newagu widać, że jest
to wierutne kłamstwo.

Dobre wieści dla autystycznych przedszkolaków
W Nowym Sączu powstało pierwsze
w powiecie przedszkole dla dzieci
cierpiących na autyzm i inne zaburzenia rozwojowe. Ta wysoko wyspecjalizowana placówka, oferująca dzieciom
wszechstronną terapię, mieści się przy
ul. Kunegundy 16, zaś jednym z jej
istotnych atutów jest brak czesnego.
Rekrutacja trwa do końca tego roku.
Przedszkole zostało założone z myślą o dzieciach z różnymi

zaburzeniami rozwojowymi jak autyzm, zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone. Oferuje ono codzienną, od poniedziałku
do piątku, opiekę wychowawczą,
opiekuńczą oraz terapeutyczną
w godzinach od 6:30 do 16:30. Rodzice pokrywają jedynie koszty
związane z wyżywieniem, koszty dwóch wyprawek w ciągu roku
szkolnego oraz ubezpieczenia
dziecka.

Do dyspozycji podopiecznych
przedszkola są sale do zajęć grupowych, sala do zajęć indywidualnych oraz sala do integracji
sensorycznej.
Dla każdego dziecka zgłaszającego się do tej nowej placówki organizowane są bezpłatne zajęcia adaptacyjne w wymiarze
godzin indywidualnie dostosowanym do potrzeb malucha i rodziców. W tym czasie odbywa się

obserwacja dziecka i analiza jego
możliwości, na podstawie której
dziecko jest przydzielane do grupy o odpowiadającym mu poziomie funkcjonowania.
Każde dziecko jest objęte opieką specjalistów, którzy tworzą dla
niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uzgadniany z rodzicami. Program ten jest
systematycznie weryfikowany
i modyfikowany odpowiednio do

REKLAMA

URBANISTA

Przekwalifikowanie działek
rolnych na budowlane
Zmiana Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

Podegrodzie 33a, 33-386 Podegrodzie
Tel. 501 282265, e-mail: arscrearebiuro@gmail.com

zmieniających się potrzeb dziecka.
Ponadto placówka oferuje także zainteresowanym rodzicom konsultacje specjalistów oraz dodatkowe
badania psychologiczne.
Osobą prowadzącą przedszkole oraz głównym terapeutą będzie
psycholog Monika Nowogórska,
która swoje doświadczenie zdobywała w placówkach krakowskich oraz na specjalistycznych
szkoleniach.
Zajęcia rozpoczynają się od
1 stycznia 2017 roku.
(TB)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 510 912 595
lub na stronie internetowej:
www.przedszkoleautostop.pl.
REKLAMA
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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
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Gdzie się podziały głosy z drugiej
edycji budżetu obywatelskiego?
W poprzednim numerze DTS pojawił się
artykuł podsumowujący drugą edycję
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. Opublikowaliśmy wówczas listę pięciu zwycięskich projektów
wraz z ich charakterystyką i szacunkowymi kosztami. Kilka dni później okazało się jednak, że głosowanie było nieważne, ponieważ „zagubiono” ponad
tysiąc głosów mieszańców Nowego
Sącza. Co się zatem wydarzyło w nowosądeckim ratuszu?
Przypomnijmy, że cała historia z brakującymi głosami rozpoczęła się już w momencie pojawienia się wyników głosowania oraz
listy zwycięskich projektów. Podobno mieszkańcy dzielnicy Dąbrówka i Biegonice zdziwieni bardzo małą liczbą głosów oddanych na
ich projekt, zwrócili się do radnego Michała Kądziołki z prośbą o interwencję. – Podjąłem interwencję
w imieniu mieszkańców osiedli
Biegonice i Dąbrówka. I rzeczywiście, dzięki podjętym działaniom głosy te odnalazły się, z czego
bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że
więcej takich pomyłek nie będzie mówi radny i dodaje, że jest pewny,
iż odpowiedzialni za budżet obywatelski urzędnicy wyciągną wnioski
z całej sytuacji. Czy tak się stanie?

- To był błąd ludzki – twierdzi
Wojciech Piech, zastępca prezydenta miasta. – Staramy się zarządzać
ryzykiem, ale nie jesteśmy w stanie
uniknąć wszystkich błędów. Osoba, która popełniła ten błąd, przeżywa osobistą i zawodową tragedię, i ja jej tak po ludzku współczuję
– dodaje.
Błąd, o którym wspominają radny i zastępca prezydenta, polegać
miał na pominięciu jednej urny,
w której znajdowały się brakujące
głosy. Inni pracownicy komisji nie
byli świadomi tej pomyłki, a „swoje” głosy policzyli rzetelnie i do ich
pracy nie było żadnych zastrzeżeń.
- Możemy zapewnić, że wyniku tego błędu nie ucierpi żaden wnioskodawca. Wszystkie
projekty, które zostały wybrane
przez mieszkańców, zostaną zrealizowane – podkreśla zastępca
prezydenta. Projekt szósty, który
w wyniku zmiany ostatecznej listy zwycięskich projektów znalazł
się poza pierwszą piątką, także ma
duże szanse na realizację.
Zastępca prezydenta miasta
apeluje do mieszkańców Nowego Sączą, aby nie rezygnowali
z udziału w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. – Zdajemy sobie sprawę z faktu, że ucierpiał

nasz wizerunek. To jednak dopiero druga edycja budżetu i cały
czas się uczymy. Pracujemy też
nad udoskonaleniem regulaminu budżetu obywatelskiego – zapewnia Wojciech Piech, apelując
o stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
Całe zamieszanie wokół drugiej edycji budżetu obywatelskiego zaniepokoiło także opozycyjnych radnych. - Urząd
Miasta doprowadził do tego, iż jest
w tym momencie podstawa do totalnego braku zaufania dla ludzi
organizujących wybory – zauważa Grzegorz Fecko z klubu Platformy Obywatelskiej. Dodaje, że
są to ci sami ludzi, którzy na co
dzień zajmują się wyborami powszechnymi, referendami, wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. - Dlatego też, kiedy ginie
tysiąc głosów, kończą się żarty,
bowiem w ten sposób można wypaczyć wynik każdych wyborów,
w tym m.in. tych, dzięki którym
obecny prezydent dzierży władzę
w ratuszu.
Grzegorz Fecko podkreśla również, że radni opozycyjni będą się
domagali od Urzędu Miasta pełnego wyjaśnienia całej sprawy.
TATIANA BIELA

Ostateczna listę zwycięskich projektów:
1. Zadanie nr 8 pod nazwę „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice Dąbrówka”, na kwotę 400 tys. zł zł
2. Zadanie nr 17, pod nazwą „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołów Szkół Podstawowo-Gimanzjalnych nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska”, na kwotę 305 tys. zł
3. Zadanie nr 11 pod nazwą „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”, na kwotę 400
tys. zł
4. Zadanie nr 5 pod nazwą: „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba”, na kwotę 328 tys. zł
5. Zadanie nr 6 pod nazwą „I: Siłownia pod chmurką. II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)” na kwotę ponad 322
tys. zł
Zadanie nr 7, czyli propozycja budowy i modernizacji placów zabaw na osiedlach: Piatkowa, Helena i Wojska Polskiego, który zniknął z pierwszej piątki zwycięskich projektów również ma szansę na realizację.

17 września, godz. 15., Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
– wystawa ikon Apokalipsa
18 września, godz. 11., Ołtarz Papieski w Starym Sączu –
Jubileuszowe X zakończenie Sezonu Motocyklowego
18 września, godz. 12-20., Pumptruck w Nowym Sączu –
Sądecki Festiwal Sportów Miejskich
18 września, godz. 14.30 – 17.30, Paszyn - inscenizacja historyczna „Spotkanie z historią”
18 września, godz. 15., Teatr Nowy w Nowym Sączu – spektakl „Śnieżka. Historia odwrócona”
19 września, godz. 18., Kawiarnia Prowincjonalna w Nowym
Sączu - Slajdowisko „Rodzina na swoim, czyli 11 miesięcy
w Azji i Australii”
19 września, godz. 17.30, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu – „Mówiła” – spektakl autorski
20 września, godz. 17., Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach –
wystawa fotografii Anny Skowron – Malinowskiej „Kingsajz”
20 września, godz. 19., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym
Sączu – koncert „Duże Talenty na Małej Scenie”
21 września, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna – dyskusja literacka „Literatura i kontrowersje, czyli rzecz o książkach zakazanych”
21 września, godz. 19., MCK Sokół w Nowym Sączu –
warsztaty śpiewu „DOSTĘPna_TRANS OPERA”
(AM)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Za nami XXVI Forum Ekonomiczne
Po raz 26. Krynica-Zdrój gościła ponad 3 tys. uczestników
z ponad 50 krajów podczas Forum
Ekonomicznego. Wymieniano poglądy dotyczące oceny aktualnej
sytuacji politycznej, gospodarczej
i społecznej na świecie. Tematem
przewodnim konferencji była dyskusja „Europa w obliczu wyzwań
- zjednoczeni czy podzieleni?”. Jak
co roku wręczono również nagrody
w kilku kategoriach. Człowiekiem
Roku został premier Węgier Viktor
Orban, Firmą Roku sieć Play. Wyróżnienie w kategorii Nowa Kultura
- Nowej Europy wręczono prof. Jarosławowi Hrycakowi, ukraińskiemu historykowi a Nagrodę Specjalną

Forum otrzymała firma Sescom SA
z Gdańska.

Były prezydent bezdomnym
Były prezydent Nowego Sącza, Bolesław Basiński, trafił do Domu św. Alberta w Nowym Sączu. Obecnie stara
się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Oszust zatrzymany
6 września sądeccy policjanci zatrzymali kolejnego oszusta, który,
podając się za funkcjonariusza policji, wyłudził od dwóch starszych kobiet oszczędności ich życia. 74 i 77-latka oddały mężczyźnie podającemu się
za policjanta znaczne sumy pieniędzy.
(AM)

- Z podziwem patrzę na wszystko, co tutaj się dzieje, widzę, że umiejętnie łączycie państwo stare z
nowym - tak wicepremier Mateusz Morawiecki rozpoczął swoje wystąpienie w trakcie wizyty nowosądeckim Newagu. Polityk odwiedził firmę w drodze
powrotnej z krynickiego forum.
- Cały program pojazdów szynowych, program rozwoju transportu publicznego, ma
tutaj swoje, na pewno mocno bijące, serce
- stwierdził wicepremier po zapoznaniu się
z osiągnięciami sądeckiej firmy. Wicepremier
wskazał także na znaczenie, takich jak Newag
przedsiębiorstw, zarówno dla gospodarki całego kraju, jak i regionu. - Wierzę głęboko, że
powinniśmy doprowadzić do reindustrializacji Polski, właśnie takiej, jaką tutaj widziałem.
Ponowne odrodzenie różnych elementów polskiego przemysłu, ale właśnie z takim nasyceniem polskiej myśli technologicznej - podkreślił Mateusz Morawiecki. Wyraził także nadzieję,
że w przyszłości firma będzie eksportować

swoje produkty nie tylko do Włoch, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Wicepremier wspominając o koncepcji równomiernego rozwoju Polski wskazał na konieczność rozbudowy polskiego przemysłu
kolejowego. Obiecał także wsparcie dla firmy
w kwestii badań, rozwoju i inwestycji.
Mateusz Morawiecki odniósł się również do
wielkiego programu rozwoju polskiego kolejnictwa, zapowiadając inwestycje na wielką
skalę. Dodał, że ma świadomość białych plam
na polskiej mapie kolejowej sięgających jeszcze zaborów oraz zapewnił, że polityka rządu
zmierza do naprawy tej sytuacji oraz do odtworzenia istniejącej wcześniej sieci kolejowej.
– W 1989 roku było blisko 35 tys. km linii kolejowych, w tym roku jest 19 tys. km. Chcemy
część z tych linii odtworzyć, część zmodernizować, i na pewno firmy kolejowe będą bardzo ważnym elementem całej strategii rozwojowej tego przemysłu. - zapowiedział.
(TB)

FOT. NEWAG

Wicepremier Morawiecki odwiedził Newag
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Nowa gwiazda

Saksofonista z Kobylanki zwycięzcą Eurowizji
W 2016 roku Łukasz Dyczko wygrał II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy we Wrocławiu. W kwietniu tego samego roku zdobył
tytuł Młodego Muzyka Roku 2016 dzięki wykonaniu „Rapsodii na saksofon altowy” Andre Waigneina, co dało mu przepustkę na Konkurs Eurowizji.

Kobylanka jest dumna z sukcesu Łukasza Dyczki. 18-latek pochodzący z tej niewielkiej miejscowości koło Gorlic zwyciężył w 18. edycji Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków.
Ogromnej radości nie kryją przede
wszystkim rodzice młodego saksofonisty Bożena i Roman Dyczko, którzy konkurs śledzili w telewizji.
- To były ogromne emocje, bo zarówno
pianiści byli dobrzy jak i skrzypkowie, dlatego stres nam towarzyszył do samego końca, ale jednak saksofon wygrał ze wszystkimi – cieszy się Roman Dyczko.
- Trzymałam kciuki przez cały czas
trwania konkursu, byłam całym sercem
z nim i na szczęście się udało - dodaje Bożena Dyczko.

Trzeci Polak, który zwyciężył

Śpiewał i grał na akademiach
Miłość do muzyki towarzyszyła Łukaszowi od najmłodszych lat. Najpierw zaraził się
nią od swojego taty.
- Od początku był bardzo umuzykalniony, chyba ode mnie to podpatrzył, bo ja też
troszkę gram na akordeonie - śmieje się Roman Dyczko.
Jego zainteresowanie artystyczne były
też zauważone w Zespole Szkół w Kobylance. Jako uczeń chętnie pomagał podczas akademii szkolnych.
- Od początku wierzyliśmy w jego możliwości – podkreśla dyrektor Zespołu Szkół
w Kobylance Bogusław Wacek. –Niejednokrotnie wspierał nas swoim talentem na
REKLAMA

uroczystościach szkolnych, podczas których zarówno śpiewał jak i grał. Widać było,
że wielki talent w nim drzemie i wielki potencjał, który potrafił dobrze wykorzystać.
Była nauczycielka Łukasza, Katarzyna
Woźniak z Zespołu Szkół w Kobylance, zauważa, że był uczniem bardzo skromnym,
co spotkało się z dużą sympatią uczniów
i nauczycieli
- Był bardzo wrażliwym, sympatycznym
i nieprzeciętnie kulturalnym uczniem, bardzo oddanym muzyce – wspomina. - Cieszymy, że udało mu się zajść tak wysoko.

Ćwiczył po trzy godziny dziennie
Łukasz Dyczko najpierw uczył się gry
na flecie. W 2007 roku rozpoczął naukę
gry na saksofonie w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Gorlicach. Rodzice przyznają, że wiązało się to z wieloma
wyrzeczeniami.
- To było duże poświęcenie z jego strony, to była ciężka praca. Trzeba było ćwiczyć nawet trzy godziny dziennie – opowiada mama, Bożena Dyczko. - Ale dzięki
temu wspinał się coraz wyżej. I tak zaczęły
się pierwsze konkursy i pierwsze sukcesy.

Finałowy koncert odbył się w Kolonii
3 września. Młody saksofonista wygrał rywalizację z muzykami reprezentującymi 10 krajów
m.in. Szwecję, Niemcy, Czechy czy Norwegię. Wykonanie rapsodii przez Łukasza Dyczko urzekło pięcioosobowe jury.
- Jego wygrana to dowód na to, że młodzi
ludzie z małych miejscowości mogą również
osiągać sukcesy i się rozwijać –zauważa Bogusław Wacek. - Pokazał, że warto mieć swoje
pasje i zawalczyć o swoje marzenia.
Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków odbywa się co dwa lata. Łukasz Dyczko jest trzecim Polakiem, który zwyciężył
w tym konkursie. Wygrał 10 tys. euro i możliwość zagrania koncertu z orkiestrą Radia Zachodnioniemieckiego. Obecnie jest uczniem
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest także stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Fundacji „Pro
Musica Bona” oraz Fundacji „Sapere Auso”.
Otrzymał też stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

MONIKA CHROBAK

