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FOT. JOANNA KORZEŃ

Chrystus
zmartwychwstał!
Wesołego Alleluja!
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A TO CIEKAWE

FOT. KINGA NIKIEL

Strażacka palma aż po sufit

19,5 metra ma palma, którą wykonała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z OSP Korzenna. To o metr więcej niż
w ubiegłym roku.
- Niestety nie było dłuższej żerdzi – mówi Dominik Wojtarowicz,
opiekun drużyny. – Młodzieżówka pracowała nad palmą wieczorami od dwóch tygodni. Byłem zaskoczony, że aż tak się zaangażowali.
W poprzednich latach musieliśmy im
pomagać. Teraz całość robili sami.
- Jestem szczęśliwy, że ta tradycja się utrzymuje i młodzi tak
chętnie przychodzą i robią „wiechę”. Przez dwa tygodnie musieli rezygnować z rozrywek – przyznaje komendant OSP, Stanisław
Wojtarowicz.
Palma była na tyle długa i ciężka, że do kościoła niosło ją jedenastu młodych strażaków. We wnętrzu
świątyni też trzeba było sporo kombinacji, aby w końcu ją podeprzeć.

FOT. FB A. CZERNECKI

OBLICZA FACEBOOKA

Artur Czernecki ma – jak zawsze – największą palmę...
REKLAMA

Nie czekaj do czwartku
na wydanie papierowe swojego
ulubionego tygodnika.
Pobierz „Dobry Tygodnik Sądecki"
w wersji elektronicznej z dts24.pl.
Czytaj Twój tygodnik tak jak lubisz,
tam gdzie chcesz.

Dzieło strażaków okazało się najdłuższe w parafii, choć rodzina
Szambelanów ze Stowarzyszenia Pogórzanie przygotowała palmę o długości 18,6 metra, a druhowie z drugiej jednostki, czyli OSP Korzenna
Centrum 10-metrową.
Jednak w tym roku długość i wygląd nie były najważniejsze. Zamiast
tradycyjnego konkursu w Korzennej
zorganizowano przegląd.
- Zaangażowanie parafian bardzo cieszy. Ja kładę jednak nacisk
na to, żeby wszystko było związane z liturgią. Nie tylko sama tradycja jako ozdoba, ale też procesja, uroczyste wejście do kościoła
– mówi proboszcz parafii, ks. Tadeusz Sajdak. – Ponieważ zauważyłem, że pojawiają się przerosty,
czyli konkurencja ambicjonalna,
dlatego jest przegląd, nie ma tej rywalizacji, a tak samo wszyscy się
cieszą i przygotowują.
KINGA NIKIEL

WYJAŚNIENIE
Od dawna wiedzieliśmy, że „Dobry Tygodnik Sądecki” jest najchętniej czytaną
gazetą regionu, ale w najśmielszych snach nie przypuszczaliśmy, że jednym zdaniem na naszych łamach można aż tyle namieszać. Dwa tygodnie temu w naszej żartobliwej rubryce Oblicza Facebooka napisaliśmy: „Radny Grzegorz Fecko
celebruje zioło…”. No i nabroiło się. Kochani Czytelnicy, nie bierzcie każdego żartu
aż tak dosłownie! Radny Fecko z żadnym ziołem nie ma nic wspólnego. On na
tym zdjęciu pije yerba mate, a nie celebruje zioła. Yerba mate to nic złego! Pijają ją m.in. tacy znani ludzie jak papież Franciszek, podróżnik Wojciech Cejrowski, czy prezydent Ryszard Nowak. Pija i Grzegorz Fecko…
(ICZ)
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W tym numerze:
Dominikanin ojciec Wojciech Gołaski z Jamnej
Mariola Pawlak - rok choroby męża, był
o istocie Świąt Wielkiej Nocy
najlepszym w naszym życiu
L str. 5-6
L str. 12-13
Młodzi z Kąclowej chcą pojechać do Panamy.
Wymyślili jak zdobyć pieniądze na wyjazd

Iga Hedwig miała chorym pokazać codzienną
rzeczywistość
L str. 14-15
L str. 8
Joanny Niepokój odrodzenie z depresji, kiedy już
Piosenkarka Majka Jeżowska zaczyna z nową
nic nie chciało się chcieć
energią i optymizmem
L str. 17
L str. 9
Wiedziałem, że założono mi teczkę - twierdzi
Karina Klimek opowiada o swoim gotowaniu,
Ryszard Florek
które jest przyjemną zabawą ze smakiem
L str. 19
L str. 10
Dla grekokatolików drzwi ikonostasu są otwarte Według Stanisława Ptaszka w Wielkim Tyźniu,
próc modlitwy, beło huk roboty
przez siedem dni
L str. 23
L str. 11
REKLAMA

Bilety do kina, płyty CD,
audiobooki, koszulki,
kubki i inne nagrody
możesz zdobyć
w naszych konkursach.
Śledź profil „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego"
na Facebooku, bierz
udział w konkursach
i wygrywaj!
Kod konkursu z biletami
do kina: DTS + druga litera
imienia, np. uczestniczka
Anna: DTS+N.
Kod konkursu z biletami
na koncert w Krynicy:
Especto + imię
w formie zdrobniałej, np.
uczestniczka Katarzyna:
Especto+Kasia

ZNAJDZIESZ NAS NA

REKLAMA
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TOYOTA KOBOS
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 175
T +48 18 441 50 50, kom. 519 535 052
www.toyota-kobos.pl

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które
niesie odrodzenie duchowe, napełni
wszystkich spokojem i wiarą, da siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość...
Jan Duda
Poseł na Sejm RP
Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy będą dla wszystkich
czasem przynoszącym radość, spokój i nadzieję.
Niech świąteczny i wiosenny czas obudzi w nas energię, która zostanie
na codzienne dni, dając każdemu wewnętrzną siłę i optymizm.
Życzę radosnych i rodzinnych Świąt.
Senator RP Stanisław Kogut
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Wielkanoc

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Nasza droga do zbawienia

Ojciec WOJCIECH
GOŁASKI, dominikanin:
Pierwsza niedziela Wielkiego
Postu. Duch wyprowadził Jezusa
na pustynie, aby był kuszony
przez diabła.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu od wieków czytana jest
Ewangelia o wyjściu Pana Jezusa
na pustynię. Na samym początku,
zanim wypowiedział pierwsze słowa nauczania, Pan Jezus wyszedł na
pustynię i spędził tam 40 dni. Nie
bez przyczyny. Chciał w ten sposób pokazać, jaki jest punkt wyjścia
Jego działań. A ponieważ przyszedł
do nas, pokazał, w jakim miejscu się
znajdujemy i skąd musi rozpocząć
pracę nad nami. Nam się może wydawać, że kwitniemy, że wszystko
prosperuje znakomicie, ale Bóg widzi, że tam, gdzie miał być ogród
owocujący dobrymi uczynkami, jest
pustynia. Stąd musi się zacząć trud,
któremu służyć ma Wielki Post.
A jeżeli mamy wykonać realną pracę, musimy znać stan początkowy.
Tę pustynię należy rozumieć
jako puste miejsce po dobrych
uczynkach. Takich, które się nie

narodziły, a nawet pomysł na nie
do głowy nam nie przyszedł – z powodu naszego zubożenia duchowego. Diabeł kusi, żeby Jezus zamienił
tę pustynię na dostatek i obfitość,
dlatego że diabeł chce, aby Jezus
nas porzucił. Gdyby Jezus uległ pokusom diabła i zamienił kamień na
chleb, przyjął wszystkie bogactwa
świata, znaczyłoby to, że nas zostawia. Odrzucenie pokus diabła oznaczało, że Pan Jezus wolał być z nami.
Jest pokrewieństwo między początkiem Wielkiego Postu a jego
końcem. Zaczyna się pustynią,
a kończy Krzyżem i Męką. O krzyżu można powiedzieć, że to jest
pustynia w zintensyfikowanej postaci, bo i jedno, i drugie polega na
braku. Na pustyni nie ma wody,
roślin, jedzenia i wygód, a krzyż
polega na tym samym, tylko w bardziej drastycznej postaci i w większym natężeniu. Nie ma zdrowia,
nie ma dobrego imienia (bo Jezusowi zabrali też dobre imię), nie ma
wolności, nie ma majątku (bo nawet ostatnią szatę z Niego zdarli),
a na koniec odebrane jest doczesne
życie. Cokolwiek można mieć na
tym świecie, zostało Mu odebrane.
Podsumowując – droga Wielkiego

Postu wiedzie od pustyni do jeszcze
radykalniejszego ogołocenia, czyli
do Męki i śmierci Pańskiej.

Druga niedziela Wielkiego Postu,
Przemienienie Pańskie: „Panie
dobrze, że tu jesteśmy”.
Druga niedziela Wielkiego Postu to jest Przemienienie Pańskie
i również od wieków tę Ewangelię
czyta się właśnie wówczas. Chodzi w niej o to, że ciągle jesteśmy
na początku drogi i duchowej pracy, i dlatego musimy zobaczyć cel.
Że mamy dokąd iść, że jest pewna wizja człowieczeństwa, godna tego, aby o nią walczyć. Trzech
wybranych uczniów: Piotr, Jakub
i Jan zobaczyli jaśniejące człowieczeństwo Jezusa. Sam widok Jezusa przepełniał ich szczęściem. Piotr
zaproponował spontanicznie, żeby
zostać na tej górze, bo nie ma potrzeby powrotu. Pan Jezus ukazał
wówczas uczniom na swoim przykładzie po prostu człowieczeństwo
zbawione. Ukazał je po to, aby każdy, kto ma w trudzie dochodzić do
zbawienia - wykorzeniając po drodze swoje wady i zło - nie zniechęcił się, żeby ten trud go w połowie
drogi nie zatrzymał, bo warto się

starać o ten cel ostateczny. Niezależnie od tego, ile to wysiłku kosztuje, tak wielki cel godzien jest
tego, aby o niego walczyć i wejść
do nieba. W opisie św. Łukasza jest
mowa o świetlistym obłoku, który
otoczył Jezusa, Eliasza, Mojżesza
oraz uczniów. Obłok jest znakiem
obecności Bożej, bo ona zawsze jest
otoczona tajemnicą, a to, że obłok
był świetlisty, oznacza, że Bóg jest
zawsze źródłem nauki, która jest
światłem dla umysłu. Rozległ się
głos: „To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”. Pierwsze słowa
były powtórką słów znad Jordanu przy chrzcie Jezusa, ale druga
część „Jego słuchajcie” jest dodana
na Górze Przemienienia i oznacza:
Jezus jest źródłem nauki, która jest
światłem. Światło, którym świecił
obłok, było widzialnym znakiem
światła niewidzialnego, światła
nauki. Jeśli napełnicie światłem tej
nauki swoje umysły, dojdziecie do
celu, a jest nim zbawienie. W zbawieniu zachowana jest kolejność:
najpierw człowiek dowiaduje się,
jak postępować, a dopiero potem
w trudzie uczy się, jak to wprowadzić w czyn. Można zatem powiedzieć, że pierwszą rzeczą zbawioną

w człowieku jest umysł. Najpierw
wiedza, a następnie uczenie się
jej praktykowania. Dlatego, kiedy św. Paweł wymienia elementy
zbroi duchowej, pojawia się tam
hełm zbawienia. Hełm chroni głowę, czyli miejsce gdzie jest pierwsza zbawiona rzecz to jest myśli.
Zbawione są wtedy, gdy przyjmujemy do naszego umysłu światło nauki Bożej. Z umysłu, krok po
kroku, to światło ma przechodzić
na czyny, co nie jest ani szybkie,
ani łatwe. Kiedy człowiek próbuje, ale nie potrafi, wówczas przychodzi diabeł i podpowiada: „Wyrzuć to światło z głowy! Będzie ci
lżej, nie będziesz się tak męczył”.
Nie należy tej pokusy słuchać,
bo wtedy człowiek pozbawia się
światła zbawienia ze swojej głowy. I wówczas jego sytuacja się
pogarsza: Nie tylko nie umie, ale
nawet nie wie, jak żyć. Stąd dopowiedzenie na Górze Przemienienia: „Jego słuchajcie”. Napełnijcie swoje umysły światłem,
a potem cierpliwie uczcie się, jak
to światło przenosić dalej, żeby
w czynach też świeciło.

DOKOŃCZENIE STRONA 7
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY 5
Trzecia niedziela Wielkiego Postu.
Samarytanka podaje Jezusowi
wodę.
W ewangelii trzeciej niedzieli
spotykamy Samarytankę, na pustyni przy studni. Środek dnia, upał,
Samarytanka przychodzi czerpać
wodę. Spotyka przy tej studni Jezusa i już tym samym jest zaskoczona. Między Samarytanami a Żydami był spór religijny, z powodu
którego nie utrzymywali kontaktów. Zdziwienie wzrosło, gdy Jezus
powiedział do niej: „Daj mi się napić”. Od tych słów zaczyna się rozmowa, prowadząca do odkrycia, że
rozmówcą jest Mesjasz, o którym
wiedziała, że miał przyjść i wszystkich zbawić. Pierwsze słowa Jezusa
miały głębsze znaczenie – On pragnął jej wiary. Ugaszenie pragnienia
Jezusa przez Samarytankę to przyjęcie Go jako Mesjasza. Dokonuje
się to przez prawdę. Samarytanka
nie wykazała się przed Jezusem, że
jest nieskazitelna, bez zarzutu. Gdy
w kluczowym momencie rozmowy
Jezus powiedział do niej „Idź i zawołaj swojego męża”, Samarytanka odpowiedziała, że nie ma męża.
Powiedziała tak, choć w rzeczywistości miała kogoś, tyle że on nie był
jej mężem. Przyznanie, że ten ktoś
nie jest jej mężem, wystarczyło,
żeby otrzymać od Jezusa pochwałę. Jezus rzekł: „Dobrze powiedziałaś” i dodał: „to powiedziałaś zgodnie z prawdą. Miałaś bowiem pięciu
mężów, a ten, którego masz teraz,
nie jest Twoim mężem”. Ujawniając nieuporządkowanie życiowe kobiety, Jezus chwali ją za prawdziwość jej słów. Nie nazwała swoim
mężem tego, kto nim nie był. Do
kobiety dociera, że Jezus ją zna, ale
jej nie potępia. Razem z Samarytanką otrzymujemy naukę, że drogą do odkrycia Mesjasza i uczczenia Boga jest prawda. Kobieta nie
zakłamała swojej sytuacji i przez to
znalazła się na drodze do zbawienia. Jezus dodaje, że Ojciec w niebie
chce mieć właśnie takich czcicieli –
czczących Go w duchu i prawdzie.
Daje kryteria prawdziwego kultu
Bożego. To niesamowita rozmowa,
która pokazuje, jaką furtką wchodzimy do zbawienia. Do uczczenia
Boga całym sercem prowadzi furtka prawdy. Niedostępna jest dla nas
furtka nieskazitelności, bo nie jesteśmy nieskazitelni. Jeśli jednak
zwyciężymy pokusę, by przykryć
niepiękną rzeczywistość kolorową
farbą kłamstwa, i nazwiemy rzeczy po imieniu – wówczas zyskujemy pochwałę Jezusa i otwarte drzwi
do kultu Bożego.

Czwarta niedziela Wielkiego
Postu: „Ani on nie zgrzeszył, ani
jego rodzice, ale stało się tak, aby
w nim ukazało się dzieło Boże”.
W tę niedzielę czytany jest niemal cały 9. rozdział z Ewangelii wg
św. Jana opisujący historię uzdrowienia niewidomego od urodzenia. Dokonało się to przez nałożenie na jego oczy błota i polecenie:
„Idź i obmyj się w sadzawce Siloe”. On to zrobił, obmył się i zaczął widzieć. W ten dzień był szabat i to wywołało kontrowersje
między Jezusem a faryzeuszami.
I od tego momentu rozpoczęła się

epopeja uzdrowionego. Możemy
powiedzieć, że został on wezwany
do złożenia świadectwa. Jak to się
stało, że widzi? Widzenie jest dobrem, a uzdrowienie cudem. Ale
faryzeuszom się to nie zgadzało, bo
uzdrowienie dokonało się w szabat, wiec zaczęli go badać. Starali
się uzyskać od uzdrowionego wypowiedź krytyczną o Jezusie. Że ten,
który go uzdrowił jest grzesznikiem
i nie jest od Boga, bo łamie zasady
szabatu. Ale uzdrowiony nie miał
powodów, żeby taki osąd wydać
i wywiązał się spór pomiędzy nim
a faryzeuszami. W pewnym momencie on ich zapytał: „Czy i wy
chcecie zostać jego uczniami”? Oni
mu na to odpowiadają: „Bądźże sobie Ty Jego uczniem, my jesteśmy
uczniami Mojżesza”. I wyrzucili go
precz. O czym świadczy ta historia?

jak to zwykle w Ewangeliach, nasycony szczegółami, z których każdy ma znaczenie. W momencie,
gdy Łazarz poważnie zachorował,
Jezus był daleko. Łazarz mieszkał
w Judei, gdzie atmosfera wokół
Jezusa zrobiła się już niebezpieczna, usiłowano Go pojmać. Wiadomość o jego chorobie zastała Jezusa
w Galilei, gdzie było bezpieczniej.
Po dwóch dniach Jezus wybrał się
do Łazarza. Jeszcze w drodze zawiadamia uczniów o śmierci Łazarza, dodając: „(...) raduję się z tego,
że mnie tam nie było, ze względu
na Was, żebyście uwierzyli”. Gdy
dotarł do Betanii, Łazarz był już od
czterech dni w grobie. Wyszła naprzeciw Niego Marta: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”.
On odpowiedział: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy

wycofać nasze ludzkie opinie; nieaktualne już, bo w tym człowieku
zrodziło się nowe życie. Oczywiście wskrzeszenie fizyczne Łazarza
jest obrazem tego, co Jezus zamierza zrobić z każdym z nas duchowo. I robi. A więc to polecenie jest
uniwersalne: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”.

Szósta niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Palmowa.
Kiedy przyglądamy się Ewangelii wg św. Jana, możemy dostrzec zasadniczy schemat, według
którego jest zbudowana. Widzimy dwa etapy drogi Jezusa na tej
ziemi. Etap znaków oraz etap godziny. Jak one są ze sobą związane? Te znaki oznaczają godzinę.
O co chodzi z godziną? Jest to godzina ofiary za nas, którą uwielbił

W zmartwychwstaniu, w Wielką Noc cała
kumulacja złości została zniweczona.
Rozbita w pył i proch, unicestwiona!
Dlatego jest to tak wielkie święto. To
jest święto zwycięstwa największego
ze wszystkich. Boże zwycięstwo, ale
odniesione nie dla Boga, bo On tego nie
potrzebował, ale dla nas
Jeżeli przyjmiemy od Jezusa dobrodziejstwo uzdrowienia (czyli to, co
przyjęła Samarytanka, i co przyjął
niewidomy), musimy być przygotowani, że będziemy przepytywani. Wkroczenie Boga w nasze życie komuś się nie będzie podobało.
Będą nas przepytywać, nasza odpowiedź będzie uznana za niezadowalającą, więc znowu będą pytać… To
właśnie spotkało uzdrowionego. Nie
tylko został uzdrowiony, ale został
w swoim życiu posłany, żeby wobec innych ludzi złożyć świadectwo, niezależnie od tego, czy będzie
się podobało czy nie. Świadectwo
polegało na prostym trzymaniu się
jednego faktu: byłem niewidomy od
urodzenia, a zostałem uzdrowiony,
choć takie rzeczy normalnie się nie
zdarzają. Nikt, kto nie jest od Boga,
nie mógłby czynić takich rzeczy. Jezus pokazał się uzdrowionemu jeszcze raz po tym, gdy faryzeusze go
wyrzucili, i zapytał: „Czy wierzysz
w Syna Człowieczego?”. On zapytał: „A kim on jest, żebym w Niego uwierzył?”. Jezus odpowiedział:
„Jest nim Ten, którego widzisz
i który mówi z tobą”. A widział
Go dlatego, że został uzdrowiony.
W tym momencie nastąpiło uzdrowienie już nie ze ślepoty fizycznej, ale z duchowej, czyli z niewiary. Odtąd uzdrowiony już nie
tylko cierpiał, ale wiedział też, dla
Kogo cierpi.

Piąta niedziela Wielkiego Postu.
Wskrzeszenie Łazarza.
Opis wskrzeszenia Łazarza z 11.
rozdziału Ewangelii św. Jana jest,

we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” - pyta Martę. Marta
Mu odpowiada: „Tak, wierzę”. Następuje jeden z dwóch momentów
w Ewangelii, gdy Jezus zapłakał.
Mówi się czasem, że zapłakał nad
śmiercią Łazarza. To jest nieścisłe. Jezus zapłakał nad żalem tych,
którzy opłakiwali Łazarza. A także nad punktem dojścia ludzkiego
życia, jaki jest w naszym zasięgu,
gdy dysponujemy tylko ludzkimi siłami. Gdyż wówczas naszym
punktem dojścia jest grób. Stojąc u grobu Jezus polecił: „Odsuńcie kamień”. Marta rzekła: „Panie
już cuchnie, bo minęły cztery dni”.
Wtedy Jezus mówi: „Marto, czy ci
nie powiedziałem, że kto uwierzy
zobaczy chwałę Bożą?”. Gdy odsunięto kamień, Jezus zawołał: „Łazarzu wyjdź na zewnątrz!”. Wyjdź
z grobu, daję ci moc, abyś przekroczył ten ludzki punkt dojścia.
Ja dam ci zasięg większy, dam ci
siłę, dzięki której dojdziesz dalej
niż tylko do grobu. Taki jest sens
tych słów. I wyszedł zmarły. Twarz
zawiązana chustą, ręce i nogi powiązane opaskami. Jezus powiedział: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Jaki to ma sens
w odniesieniu do powstania z duchowej śmierci i narodzin do nowego życia? Czego znakiem są te
opaski, którymi związany był Łazarz? To są ludzkie opinie o tym
człowieku, gdy jeszcze żył bez łaski Bożej. Otoczył go splot naszych myśli o nim. Aby nawrócony
człowiek mógł w pełni żyć w Kościele, musimy go rozwiązać, czyli

Boga i wyzwolił nas. Potrzeba było
tego aktu, żebyśmy powstali duchowo do życia. O ile na początku Wielkiego Postu skupiamy się
na znakach, o tyle w Wielkim Tygodniu przeżywamy już samą godzinę ofiary, sedno tego, po co Jezus przyszedł. Cały rok kościelny
pracuje na swoje sedno w Wielkim
Tygodniu. Począwszy od Niedzieli Palmowej, gdzie jest kulminacja
rozważania Męki Pańskiej, poprzez
tajemnicę Eucharystii i jej ustanowienie w Wielki Czwartek, przez
wzmacnianie naszej wiary podczas
wielkosobotniej ciszy i czekania na
poranek zmartwychwstania.
Czytanie Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową służy temu, aby
się w tę główną tajemnicę chrześcijaństwa zanurzyć. Zyskać odrodzenie, które jest jej celem. Dla
tego odrodzenia Jezus przyjął Mękę,
a my mamy spożywać jej owoce,
aby przez cały okres Wielkanocny
celebrować nowe życie, zdobyte
dla nas przez Jezusa w zmartwychwstaniu, w którym uczestniczymy poprzez nawrócenie. Nawrócenie nie tylko naszych myśli, ale
nawrócenie, które siłą Bożej łaski
z tej głowy przeszło do serca, a później do czynów i objęło całe życie.
Nawrócenie jest też gotowością poniesienia pewnej ceny razem z Jezusem, uczestnictwa w Jego Męce.

Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego
Niedziela Zmartwychwstania
zaczyna się, jak każda niedziela,
w sobotę w nocy. W Męce spadła
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na Zbawiciela, na Jezusowe ramiona cała diabelska złość. Przypomnijmy sobie, od czego się rozpoczął Wielki Post. Rozpoczął się
od pustyni. Tam przyszedł diabeł
i kusił Go. W opisie św. Łukasza po
odrzuceniu trzech pokus ewangelista zaznacza: „Diabeł odstąpił
od Niego aż do czasu”. Dlaczego
„aż do czasu”? Chodzi oczywiście
o czas Męki. W godzinę Męki diabeł przystąpił ponownie. I wylał
tam na Zbawiciela całą złość, całe
zło, do jakiego kiedykolwiek namówił ludzi. W zmartwychwstaniu, w Wielką Noc cała kumulacja
złości została zniweczona. Rozbita
w pył i proch, unicestwiona! Dlatego jest to tak wielkie święto. To
jest święto zwycięstwa największego ze wszystkich. Boże zwycięstwo, ale odniesione nie dla Boga,
bo On tego nie potrzebował, ale
dla nas. Złość diabelska nie dotykała Boga. Dotknęła Go dopiero tu
na ziemi, gdy przyszedł na nią jako
człowiek. Wystawił się na ten cios,
bo chciał być z nami i nie zgodził
się nas porzucić. I spadła na Niego
cała złość, która przedtem zniewoliła nas. A w zmartwychwstaniu cała ta niewoląca złość została
rozbita. Dlatego zwycięstwo odniesione przez Jezusa jest zwycięstwem odniesionym dla nas. Jest co
świętować. Udział w Męce, udział
w tym zwycięstwie przez łączność
z Jezusem Zmartwychwstałym jest
możliwy przez wiarę. I dlatego
z chwilą Zmartwychwstania rozpoczyna się czterdzieści dni, które będziemy świętować w liturgii.
Czterdzieści dni aż do Wniebowstąpienia, podczas których Jezus ukazywał się uczniom i rozmawiał z nimi. I w tych spotkaniach
wskrzeszał z martwych ich wiarę.
Najpierw Ojciec wskrzesił Jezusa
z martwych, a potem Jezus przez
czterdzieści dni wskrzeszał wiarę uczniów, która w Wielki Piątek
umarła. Po aresztowaniu, umęczeniu i zabiciu Jezusa wiara nikogo poza Matką Bożą - nie przetrwała.
Wiara uczniów umarła. Powiedzieli sobie: to koniec, było wspaniale,
były nadzieje i perspektywy, ale
jest po wszystkim, wszystko skończone. Dlatego trzeba było tę wiarę
wskrzesić, i to właśnie Jezus czynił ukazując się uczniom po Zmartwychwstaniu. Nie bez powodu
Ewangelia nie opisuje ani jednego
spotkania Jezusa po zmartwychwstaniu z Jego Matką. Nie było to
potrzebne, bo Jej wiara nie umarła.
Nie było potrzeby wskrzeszać wiary Matki Bożej. A wiara jest po to,
żeby ożywiała i żeby ją dalej przekazać i by przez to także inni mieli łączność z Jezusem. Mając łączność z Jezusem, mamy łączność
z Jego Zmartwychwstaniem. Nasz
udział w Zmartwychwstaniu dopełni się w dzień ostateczny,
w dzień wskrzeszenia umarłych,
gdy dokona się ciała zmartwychwstanie. Ale już teraz uczestniczymy w zmartwychwstaniu Jezusa,
za każdym razem, gdy zwyciężony zostaje grzech. Za każdym razem gdy tam, gdzie była pustynia
grzechu i obojętności, dojrzewają
i owocują dobre uczynki, świadczące o zwycięskiej mocy Boga.

NOT. (MOL)
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Inicjatywa
Młodzież z Kąclowej marzy, by jechać
na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Jednak koszty z tym związane są
ogromne – od 8 do 10 tysięcy złotych na osobę. To ich nie zniechęciło! Z księdzem wikariuszem wpadli
na pomysł, by już teraz zacząć odkładać pieniądze na ten cel. Wielkanocny kiermasz to ich pierwszy krok,
aby spełnić marzenia.
Pomysł zbiórki podczas kiermaszu wielkanocnego narodził
się wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu.
- To wspaniały pomysł, bo angażuje rodziców jak i młodzież stwierdza Ewa Matuła, bibliotekarka, a zarazem członkini Koła
Gospodyń Wiejskich, które wraz
z młodzieżą przygotowywało kiermasz. - Popieram takie sytuacje,
gdy młodzi mają szansę przekonać się, ile trzeba poświęcić czasu, energii, aby zarobić pieniądze - dodaje. Sama rękodziełami
zajmuje się już od 15 lat. Plecenie wieńców dożynkowych, czy
palm na konkursy nie jest jej obce,
dlatego z chęcią zaangażowała się
w pomoc młodzieży.
Zresztą zarówno rodzice jak
i młodzież zakasali rękawy do pracy. Kąclowskie Koło Gospodyń pomagało wić palmy. To kolejny dobry owoc kiermaszu, bo młodzież
uczyła się podtrzymywania tradycji robienia palm. – Chłopcy zwozili bukszpan i bazie z całej wsi
- opowiada z uśmiechem Ewa Matuła. 15 osób gromadziło się w salce przy kościele i wspólnie przygotowywali ozdoby wielkanocne.
- Podczas składania kwiatów bardzo bolały nas palce,
ale mimo wszystko atmosfera była wspaniała. Wszyscy się

uśmiechali i mieliśmy mnóstwo
wspólnych tematów, czuliśmy,
że to jest nasze, wspólne działanie - opowiada 15-letnia Jadwiga Kuczaj. Gimnazjalista nie miała możliwości wyjazdu na ŚDM
w Krakowie, dlatego marzy, by
tym razem się udało. - Najważniejszym dla mnie jest fakt, iż
oprócz świetnej zabawy będzie
modlitwa i pojednanie, wszyscy
staniemy się wspólnotą. To niesamowite, że jesteśmy z małej
wioski, a mamy możliwość pojechać tak daleko.
Na kiermasz przygotowali
palmy, zające oraz inne ozdoby
wielkanocne. Początkowo mieli obawy, czy mieszkańcy Kąclowej będą zainteresowani kupnem
ozdób. Na próbę wykonali ponad 60 palm i wystawili w przedsionku kościoła. Jak się okazało, w mgnieniu oka wszystkie
rękodzieła znalazły nabywców,
a mieszkańcy dopytywali o dalszą możliwość zakupu. Finalnie w ciągu dwóch tygodni młodzież sprzedała ponad 180 palm
i wszystkie ozdoby. To spora cegiełka na wyjazd do Panamy.
- Spotykaliśmy się regularnie, praca była intensywna tłumaczy Barbara Kmak, mama
15-letniego Łukasza, który zapisał się na wyjazd. - Zrobiliśmy aż
3000 tysiące kwiatów z krepiny.
Prace podzieliliśmy między sobą
i wieczorami w domach przygotowywaliśmy ozdoby i palmy
- tłumaczy.
Rodzice nie tylko pomagali przy kiermaszu. Co miesiąc
wpłacają po 300 zł, bo wyłożenie
8 tys. zł jednorazowo przerasta ich możliwości. – Jest to spore przedsięwzięcie, jednak mam

Zrobili 3000 kwiatów z krepiny,
180 palm wielkanocnych,
zające i inne ozdoby. Wszystko
sprzedali od ręki
REKLAMA

FOT. NATALIA SEKUŁA

Kiermasz pierwszym krokiem do Panamy

Ksiądz Jacek Chmura, Barbara Kmak, Jadwiga Kuczaj, Łukasz Kmak i Patryk Gucwa
nadzieję, że podołamy i mój syn
pojedzie – dodaje mama Łukasza.
Patryk Gucwa ma 16 lat i na
co dzień uczy się w Gimnazjum
w Kąclowej. Uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i był zachwycony atmosferą. - Bardzo mi się tam podobało,
szczególnie cieszyłem się z możliwości poznawania ludzi z innych
krajów i rozmowy z nimi - mówi.
To zmotywowało go, aby zapisać
się na wyjazd do Panamy. – Mimo
iż praca przy kiermaszu nie należała do łatwych i wiele musimy
jeszcze dać z siebie, to wiem, że
warto - twierdzi.
Ksiądz Jacek Chmura, wikariusz
Kąclowej, jest dumny z młodzieży.

- Cieszę się, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i Tydzień Misyjny poprzedzający te wydarzenia teraz przynoszą owoce.
Czasem mówi się, że młodzież niczym się nie interesuje i nie jest
chętna do działania. Jednak nasze przygotowanie do wyjazdu pokazują, że młodzi chcą realizować
marzenia i podejmować działanie,
by osiągnąć założony cel - mówi.
Wikariusz podkreśla również duchowy wymiar przygotowań młodzieży. - Wspólnie się modlimy
o powodzenie naszego pragnienia
wyjazdu oraz modlimy się za tych,
z którymi się spotkamy i którym
będziemy opowiadać, kim dla nas
jest Pan Jezus.

W wyjeździe do Panamy rodzice widzą również szansę na głębsze
zaangażowanie się swoich dzieci
w życie Kościoła, dlatego tak ochoczo pomagają przy przygotowaniach. Mieszkańcy Kąclowej wraz
z proboszczem cieszą się, że parafia będzie miała swoich przedstawicieli podczas Światowych Dni
Młodzieży.
Młodzież nie zamierza poprzestać na kiermaszu wielkanocnym
i już planuje kolejne sposoby gromadzenia pieniędzy na wyjazd.
W najbliższej czasie będą próbowali swoich sił w pleceniu różańców wykonywanych w całości ze
sznurka.
NATALIA SEKUŁA
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Gwiazda

Można zacząć z nową energią i optymizmem
Rozmowa
z MAJKĄ JEŻOWSKĄ
– piosenkarką

urodę, poczucie humoru. Mama
była śmieszką, lubiła się śmiać. Lubiła też rozmawiać z innymi, miała
dobrą pamięć do szczegółów, była
osobą towarzyską i bardzo opiekuńczą. Po niej mam też otwartość,
łatwość komunikowania się z ludźmi, gadulstwo. Właśnie wróciłam
z dwunastego festiwalu moich piosenek „Rytm i melodia”, który odbywa się w Radomiu. Dużo dzieci
było z naszych stron, także z Nowego Sącza. To niesamowite jak
dzieci się do mnie tulą, jak się fajnie
dogadujemy, tworząc taką rodzinę.
Myślę, że moja mama też miała coś
takiego, że ludzie do niej lgnęli i lubili z nią przebywać.

- Święta wielkanocne z czasów dzieciństwa to dla Pani…
- Przede wszystkim wspomnienia rodziny, której już dzisiaj nie ma, bo moi rodzice nie
żyją. Święta to emocje wspólnego bycia, wspólnych przygotowań
i wspólnego przeżywania. Ja
z siostrą zajmowałam się zawsze
kolorowaniem pisanek. Mama
piekła ciasto drożdżowe, torty,
przygotowywała wszystkie potrawy do kosza i na stół wielkanocny. Cały okres szkoły średniej śpiewałam w kościele św.
Kazimierza na mszach, na rekolekcjach. Uczestniczyłam w tym
duchowym przeżywaniu, więc
święta przeżywałam dużo mocniej niż teraz. Dziś świat pędzi do
przodu, mieszkam w Warszawie
i nie przygotowuję się do świąt już
tak jak kiedyś. Tego w moim życiu dorosłym już nie ma.

- Ten dom rodzinny był w centrum
Nowego Sącza.
- Vis a vis parafii św. Kazimierza i szkoły, do której chodziłam. Wszędzie było blisko.
W drugi dzień świąt na ogół nie
wychodziłam z domu, bo był śmigus dyngus, który nie należał do
przyjemności.
- Było polewanie się wiadrami wody?
- Z wiader w centrum miasta
raczej się nie lano, ale konewki
były. Można było spodziewać się
ataku z każdej strony. Miałyśmy
gumowe jajeczka, które chowałyśmy w kieszeni, żeby w razie czego odwet był w przygotowaniu.
Ale na ogół raczej unikałam śmigusa. Tego dnia albo szliśmy razem
na spacer, albo spotykaliśmy się
z rodziną w domu.
REKLAMA

FOT. Z ARCH. M. JEŻOWSKIEJ

- Nie ma na to czasu?
- Nie ma czasu i nie ma też motywacji. Co innego jak są w domu
dzieci, wtedy to są zupełnie inne
emocje. Dziś spędzam święta z synem, przyjaciółmi. Spotykamy się
bardziej towarzysko. Oczywiście
jemy też tradycyjne potrawy wielkanocne, ale nie ma tego krzątania
się, tego oczekiwania. Wszystko
co się wiąże z dzieciństwem, czy
to święta wielkanocne, czy Bożego Narodzenia, to zawsze zapach
domu. A tego już nie ma….

- Może trochę dlatego, że była Pani
z „lepszego domu”, Pani tato był
stomatologiem?
- W tamtych czasach wszyscy
mieliśmy podobnie. To dzisiaj ta
przepaść między lepiej sytuowanymi rodzinami jest większa. Wtedy wszyscy kupowaliśmy w tych
samych sklepach, to co było dostępne. Mój tato rzeczywiście był
bardzo religijną osobą, bardzo oddaną miastu, udzielał się społecznie, charytatywnie. Był bardzo zaangażowany w to co robił i to na
pewno po nim odziedziczyłam.
Tato wychowywał mnie tak, żeby
być skromnym, nie wywyższać
się, służyć innym. Jeśli mamy lepiej, jeśli mamy możliwość pomagania, to trzeba to robić. Dla mnie

to jest naturalne, w ogóle się nad
tym nie zastanawiam, ten odruch
serca wyniosłam z domu.
- Po tacie odziedziczyła Pani wrażliwość na potrzeby innych, a po mamie?
- Po tacie także na pewno muzykalność - w domu jego rodziców
stał fortepian, mój wujek, który
był księdzem, też grał na fortepianie, a tato śpiewał bardzo głośno w kościele. Zawsze przeżywał
też moje sukcesy, występy na festiwalach. Z tatą czułam duchową więź. Mogłam z nim rozmawiać
o rzeczach wyższych, metafizycznych. Z mamą mówiło się
o sprawach przyziemnych, o koleżankach, o chłopakach, o tym co
w szkole. Po mamie odziedziczyłam

- Święta to wspominana rodzina, ale
też smaki dzieciństwa. Pamięta Pani
takie?
- Za dużo jajek nie jem, ale jak
zbliża się wiosna i Wielkanoc to jajka i wszystkie potrawy z jajkiem mi
smakują, mają wtedy inny smak.
W domu rodzinnym była np. kaczka z rodzynkami i z kapustką modrą, którą bardzo lubiłam. Brakuje mi natomiast smaków, ale nie
z czasów świąt. Mama piekła kruche babeczki, malutkie w blaszanych foremkach, wypełniała je musem ucieranym z białek z płatkami
dzikiej róży, która rosła w naszym
ogrodzie, czasami dodawała też poziomek. Potem już nigdy, nigdzie,
nic takiego nie znalazłam. Była też
zupa nic – słodka zupa z kluseczkami z samych białek. Często prosiłam
mamę o jej przygotowanie. Mama
robiła też cudny rosół z kluseczkami z siekanej wątróbki i pietruszki.
Czasem zdarza się przybliżony smak
znaleźć. Ale przyznaję się, wyjechałam po maturze z Nowego Sącza i dużo podróżowałam po świecie, zasmakowałam różnych kuchni
i kuchnia polska nie jest moja ulubioną. Nie jestem fanką ciężkiego
jedzenia. Może dlatego też nie hołduję tak bardzo tym smakom z dzieciństwa. Pamiętam na przykład, że
mama robiła cynaderki – okropne!
Albo ozory wołowe z sosem chrzanowym - jadłam z obrzydzeniem!
- Teraz nie je Pani mięsa? Z wyboru?
- Oczywiście z wyboru, już szósty rok, choć nie zawsze się udaje.
Uwielbiam salceson…
- Salceson? Naprawdę?
- Tak, w dzieciństwie mama wiedziała, że ze wszystkich wędlin najbardziej lubię salceson. Teraz czasami zgrzeszę i kupię kilka plasterków
salcesonu. Za to nie lubiłam barszczu,

ćwikły, a teraz lubię. Albo uwielbiałam gorące mleko, a teraz w ogóle go nie piję.
- Święta to także czas dla ducha. Coś
jest takiego w tej sądeckiej duchowości, chyba niespotykanej w skali Polski?
- Południe Polski jest bardzo religijne i przywiązane do tradycji. Pamiętam odpusty wokół kościoła św.
Kazimierza, cukiereczki, pianki na
łańcuszkach. Mój tato był religijny i potem to śpiewanie w kościele na pewno było mocną podstawą
na dalsze życie. Nie wiem, z czego
wynika to, że w naszych stronach
ta religijność jest tak silna. Może
z wielopokoleniowych domów podtrzymujących tradycje? Teraz żyjemy szybko i święta traktujemy jak
okres wypoczynku od pracy, od
codziennego zagonienia. Myślimy
o spotkaniach z tymi, dla których
nie mamy na co dzień czasu. Ale to
też jest fajne! Bo na czym polega duchowość, czy bycie dobrym człowiekiem? Żeby kochać tych, którzy są blisko nas i są dla nas ważni,
żeby mieć czas to im okazywać.
Może więc święta mają też ten bardziej przyziemny wymiar, że mamy
wreszcie czas dla siebie, żeby usiąść
przy stole, porozmawiać, dowiedzieć się, co się wydarzyło u naszych bliskich. Myślę, że święta to
czas w ogóle dla ludzi.
- Tym bardziej, że te wielkanocne wiążą się z wiosną, odrodzeniem…
- Z nadzieją, że można za sobą
coś zostawić, smutek, żal, żałobę,
jakieś niesnaski i zacząć nowe życie z nową energią i optymizmem.
- Dla Pani wiosna i ten czas świąt to też
taka dawka pozytywnej energii?
- Pewnie że tak! Wszyscy czekamy na słońce. Na tę serię barw, zieleni, które cieszą oko i podnoszą na
duchu. Po tych miesiącach szarości
dostajemy kopa do działania, nagle
mamy ochotę przenosić góry. Wiosna to dla mnie akurat też początek
sezonu wytężonej pracy, bo zaczynają się koncerty, wyjazdy, plenery itd. Jestem majową dziewczyną,
urodziłam się w maju, maj kojarzy
mi się z Nowym Sączem, z konwaliami. Zawsze czekam na wiosnę.
Wtedy naprawdę lepiej się czuję!
- Po maturze spędzała Pani jeszcze
Wielkanoc w Sączu?
- Choćby dwa lata temu spędzałam święta z siostrą. Zastanawiam
się, może na te święta też wpadnę
do Nowego Sącza?

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Kulinaria

Gotowanie jest przyjemną zabawą ze smakiem
ŚWIĄTECZNE PRZEPISY PANI KARY

Karina Klimek gotowała od dziecka.
Teraz prowadzi własny program kulinarny w Regionalnej Telewizji Kablowej i udowadnia, że przygotowywanie
posiłków może być przyjemnością.

Składniki:
1 kg karkówki wieprzowej
3 ząbki czosnku
1 łyżeczka słodkiej papryki
2 łyżeczka pieprzu ziołowego
1 łyżeczka ulubionych ziół
2 łyżki oleju
sól, pieprz

Przygotowanie:
Czosnek zgnieść lub drobno posiekać,
wymieszać z przyprawami i olejem. Karkówkę można lekko ponacinać i dokładnie
FOT. Z ARCH. K. KLIMEK

Nigdy nie skończyła żadnej
szkoły związanej z gastronomią,
nawet o takiej nie pomyślała. Ale
od dziecka lubiła gotowanie. Próbowała odtwarzać przepisy z książek kucharskich i nie sprawiało
jej większych trudności. Kulinarnej sztuki uczyła się też podpatrując swoich rodziców i dziadków. Przyznaje, że jako dziecko
była wybredna.
- Wiele potraw, które były dla
mnie kiedyś nie do przejścia, teraz bardzo trafiają w mój gust.
Czasami mam wrażenie, że musiałam dorosnąć do pewnych
smaków - przyznaje.
Dziś jej zainteresowania kulinarne zdecydowanie wiążą się
z miłością do smacznego jedzenia.
- Przyrządzam głównie to, co
sama lubię i chętnie bym zjadła
– mówi.
Inspiracji dostarcza jej internet. Chętnie przegląda blogi kulinarne, gdzie można znaleźć wiele
ciekawych przepisów. Najczęściej
znajduje recepturę, a następnie
testuje. To trochę metoda prób
i błędów, bo przecież nie zawsze
wszystko wychodzi. Cześć znalezionych przepisów modyfikuje
lub z kilku składa jeden i próbuje,
co jej wyjdzie w wersji końcowej.
Czasami całkiem zmienia znalezioną propozycję.
- To chyba się po prostu ma
w sobie. Albo się lubi eksperymentować w kuchni, albo nie.
Ja zdecydowanie należę do tej
pierwszej grupy – uśmiecha się.
Jej historia z programem kulinarnym rozpoczęła się przypadkowo. Miała przygotować reportaż o dniu czekolady. Postanowiła,
że po prostu pokaże, jak można
w domowy sposób przygotować
czekoladki.
- Zaczęłam przekopywać internet w poszukiwaniu prostego przepisu, takiego do zrobienia dla każdego. I poszliśmy na
żywioł. Okazało się, że poszło tak
dobrze, że pomyśleliśmy wraz
z kolegami, że może warto by
było wzbogacić ramówkę RTK
właśnie o program kulinarny.
Dosyć szybko nagraliśmy pierwszy odcinek, gdzie pojawiły się
propozycje śniadaniowe. Teraz
staram się pokazywać dwa przepisy: jeden wytrawny i jeden

PIECZEŃ Z KARKÓWKI

słodki. Właśnie w tym miesiącu miną dwa lata jak działamy. Mówię „działamy”, ponieważ nie byłoby programu, gdyby
nie Paweł Leśniak, który zarówno nagrywa jak i montuje moje
kulinarne wynurzenia, nadając
im odpowiednią formę. To nasze
wspólne dzieło – mówi.
Programem „Pani Kara gotuje”
stara się łamać stereotypy.
- Wielu osobom gotowanie kojarzy się z godzinami spędzonymi
w kuchni nad parującymi garami,
tymczasem jest wiele prostych
dań, które są nie tylko szybkie do
przygotowania, ale i zachwycają
smakiem – przekonuje.
Dlatego pokazuje, jak przy użyciu kilku nie bardzo wyszukanych

produktów można stworzyć ciekawe danie. Właśnie takie są jej
przepisy, proste, kilku składnikowe, łatwe do wykonania.
- Umówmy się, im więcej
składników i im bardziej skomplikowana receptura, tym większe prawdopodobieństwo, że coś
pójdzie nie tak, a to nie jest efekt,
o który mi chodzi. Cieszę się, że to
trafia, że są osoby, które korzystają z prezentowanych przepisów. Może kogoś zachęciłam do
tego, żeby coś upichcić. To byłoby naprawdę miłe.
Zachęcamy naszych Czytelników do spróbowania. Świąteczne
przepisy Kariny Klimek prezentujemy obok.
ALICJA AUGUSTYN

wsmarować marynatą. Mięso włożyć
w rękaw do pieczenia i odstawić do lodówki na kilka godzin a najlepiej na całą noc.
Karkówkę piec w rękawie ok. 1 godz.
w temp. 180-200 stopni. Pod koniec
pieczenia można ją wyciągnąć z rękawa
i piec chwilę bez przykrycia, żeby skórka
się zrumieniła, ale ten zabieg nie jest konieczny. Upieczonej karkówki nie kroimy
od razu. Pozwólmy jej „odpocząć”, aby
nie straciła soczystości. Tak przygotowaną karkówkę możemy podawać zarówno na zimno jak i na ciepło z ziemniakami i buraczkami z chrzanem.

MAZUREK Z ORZECHAMI
Składniki:

Przygotowanie:

Ciasto kruche:
200 g mąki pszennej
25 g cukru pudru
100 g zimnego masła
pół łyżki kwaśnej śmietany 18%
1 jajko
szczypta soli

Masło pokroić na mniejsze kawałki, dodać
mąkę i cukier. Siekać aż powstanie rodzaj
kruszonki, wtedy dodać jajko i śmietanę. Wyrobić jednolite ciasto, uformować
je w kulkę i schłodzić w lodówce 30- 60
minut. Schłodzone ciasto rozwałkować
i na papierze do pieczenia uformować na
przykład kształt pisanki lub wyłożyć nim
tortownicę, nie zapominając o zrobieniu
ok. 1 cm brzegów, żeby później nadzienie się nie wylewało. Ponownie schłodzić
uformowane ciasto (ok. 30 min). Całość
ponakłuwać i piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni aż się zarumieni. Po
upieczeniu wystudzić.
Składniki na masę kajmakową umieścić
w garnku i gotować na bardzo małym
ogniu ok. 30 min, co jakiś czas mieszając.
Kiedy masa będzie już gęsta i jeszcze gorąca, wylać ją na kruchy spód i ozdobić
orzechami według uznania.

masa kajmakowa:
160 ml śmietany kremówki 30%
140 g brązowego cukru
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
do dekoracji:
garść ulubionych orzechów lub
mieszanka
Spróbujcie się pokusić o użycie solonych orzeszków ziemnych. Wspaniale przełamią słodycz masy kajmakowej. Ja osobiście uwielbiam
połączenie słonego
i słodkiego.

Smacznego!

REKLAMA

Mieszkańcom Gminy Bobowa oraz ich bliskim
i gościom życzę radosnego przeżywania Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Niech świąteczny
nastrój zapanuje we wszystkich domach i skłania
nas do zadumy nad odradzającym się życiem,
budzi nadzieję i wzajemną życzliwość.
Wacław Ligęza
Burmistrz Bobowej
Z okazji Ś
Świąt Wielkanocnych naszym Klientom i Partnerom
składamy życzenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas
był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który
doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań
właściciele i pracownicy Zakładów Mięsnych Leśniak

REKLAMA

KRS: 0000375906 nr konta: 38 1240 4748 1111 0010 3801 2715
bezpłatny program do rozliczenia PIT-u na: www.okazdedziecko.pl
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Religie

Nie ma miejsca na pokutę i smutek
Rozmowa z ks. JANEM
PIPKĄ - proboszczem
parafii greckokatolickiej
w Krynicy-Zdroju

- Wielki Piątek wiąże się natomiast z wystawieniem w centrum świątyni płaszczenicy…
- To płótno z wizerunkiem złożonego do grobu Chrystusa. Nawiązuje do tego, że Jezus został owinięty
w całun i na nim odbiło się jego ciało.
Podczas tego nabożeństwa chodzimy
z płaszczenicą dokoła cerkwi. Po powrocie do świątyni umieszczamy ją
w specjalnym grobie, który przygotowany jest przez parafian. Jest bogato zdobiony kwiatami. Po tym nabożeństwie następuje długa adoracja
Grobu Pańskiego. Wierni na kolanach
idą przez cerkiew przed ikonostas, aby
tam ucałować rany Pana Jezusa.
- Wielka Sobota to już preludium do wielkiej
radości związanej ze zbliżającym się dniem
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
- Tak, to już ten moment wychodzenia ze smutku i żałoby w stronę
radości. Przed czytaniem Ewangelii
zmienia się na ołtarzu obrusy z ciemnych na jasne. W tym dniu święcimy
REKLAMA

FOT. WACŁAW BUGNO

- Wielki Tydzień to czas refleksji, skupienia
i przede wszystkim duchowego przygotowywania do zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. A Wielki Czwartek to początek
Triduum Paschalnego, pamiątki ustanowienia najświętszego sakramentu i kapłaństwa. Jak się ten dzień celebruje w Kościele
Greckokatolickim?
- W tym dniu sprawujemy uroczystą liturgię. W katedrach jest obrzęd
obmycia nóg przez biskupa, natomiast
w kościołach parafialnych odbywa się
liturgia Bazylego Wielkiego z nieszporami. Czyta się dwanaście Ewangelii, w tym oczywiście Ewangelię Męki
Pańskiej. To nas różni od katolików,
którzy ją przypominają w Niedzielę
Palmową. Każdą z Ewangelii czyta się
w innym ornacie. Nabożeństwo trwa
ponad dwie godziny. To jest przede
wszystkim zaduma nad słowami Pana
Jezusa. Tłumy przychodzą do kościoła na nabożeństwo, aby się wsłuchać
w Słowo Boże.

pokarmy, są prawie te same jak w Kościele Katolickim. Święcimy przede
wszystkim jajka, sery, masło, kiełbasę, mięsne strawy, czy chrzan.
- Jak Kościół Greckokatolicki obchodzi
samą Wielkanoc?
- Liturgia Paschy sprawowana jest
o szóstej rano. Najpierw rozpoczynamy procesją przy dźwiękach dzwonów. Trzykrotnie obchodzimy cerkiew. Wyśpiewuje się w tym czasie
pieśń, że Chrystus Zmartwychwstał.
Kapłan następnie otwiera świątynię krzyżem, uderza nim i drzwi się
otwierają. Krzyż jest symbolem klucza otwierającego nam niebo. Później wyśpiewuje się pieśni pełne radości oraz czyta się słowo na Paschę
Jana Złotoustego, wielkiego Ojca Kościoła Wschodniego, który piękne
przemawiał, pozostawiając po sobie

wiele kazań i pouczeń. Podczas Paschy poświęca się też chleb pszeniczny
Artos, na którym widnieje wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego,
a który przez cały tydzień jest wyeksponowany w cerkwi. Podczas Liturgii Zmartwychwstania wierni całują
ten chleb, który leży przy ikonie. Po
tygodniu wierni zabierają sobie po
kawałku do domu. Albo go spożywają albo pozostawiają do wysuszenia. Wierzą, że chroni ich domostwa.
Kiedyś jak młodzi szli na wojnę, to
mama ten chleb im dawała, żeby
zabezpieczał ich przed śmiercią. Jak
sam kiedy szedłem na maturę, brałem sobie taki kawałek do kieszeni
marynarki.
- Jak ten dzień świętuje się w rodzinach?
- Śniadanie wielkanocne jest bardzo uroczyste tak jak u katolików.

Dzielimy się święconym jajkiem,
składamy sobie życzenia. Nie gotuje się w tym dniu, przez cały dzień
spożywa się święconkę. Rodziny idą
w tym dniu w procesji na cmentarz,
aby podzielić się ze zmarłymi bliskimi radością zmartwychwstania.
Każdy grób jest przeze mnie uroczyście poświęcany.
- Wielkanoc jako jedno z najważniejszych ze świąt chrześcijańskich to przede
wszystkim duchowe przeżycie…
- Jest to moment, w którym dokonuje się zbawienie człowieka.
W naoczny sposób rodzi się nowe
życie dla wszystkich ludzi, gdzie
Chrystus zwycięża siłę zła, przemienia cierpienie i obdarowuje nas
radością i nadzieją. Dlatego podczas świątecznych nabożeństw wyśpiewuje się, że Chrystus pokonał

Przez
siedem
dni drzwi
ikonostasu
są otwarte
na oścież dla
wszystkich.
To ma
symbolizować otwarte
bramy nieba
dla każdego
śmierć. W tym czasie jest na przykład zakaz klękania. Bo pozycja klęcząca jest symbolem pokuty. Nie
ma miejsca na pokutę i na smutek.
Bardzo eksponuje się, że życie jest
mocniejsze od śmierci. Świętowanie trwa od Niedzieli Wielkanocnej
do Wniebowstąpienia. Przez siedem
dni drzwi ikonostasu są otwarte na
oścież dla wszystkich. To ma symbolizować otwarte bramy nieba dla
każdego. Nie ma miejsca na smutek
czy przygnębienie. W tych nabożeństwach jest tyle życia. Wierni to
bardzo przeżywają, tryskają energią i pięknem. To się naprawdę czuje.
Widać, że są przemienieni i szczęśliwi. To pokazuje, że każda modlitwa
i spotkanie z Bogiem wyzwala człowieka i nadaje życiu głębszy sens.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK
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Prawdziwa historia

Rok choroby męża, był najlepszym w naszym życiu
Zygmunt był człowiekiem, który nigdy nie panikował. Był bardzo
pogodny i wstając rano nie odczuwałam, że żyje pod presją choroby.
On nie czekał na koniec. Po prostu
podejmował swoje obowiązki, jakby tej śmiertelnej choroby z nim nie
było. Nie zachowywał się tak, jakby koniec mógł jutro nastąpić. Miał
plany, odległy horyzont, raczej rozpoczynał, a nie zamykał w pośpiechu już rozpoczętych działań. Miał
świadomość, że to może w każdej
chwili nastąpić, ale nie chciał prowokować choroby, żeby się to stało dziś czy jutro.

Rozmowa z MARIOLĄ
PAWLAK

- Pracujesz na co dzień z ludźmi chorymi, nie wiedziałaś, że złe
wiadomości przychodzą zwykle
niespodziewanie?
- Wiem. One są zwykle tak zaskakujące, że powalają z nóg. To
był strzał z boku, tym mocniejszy,
że trafiał w człowieka zapracowanego i zagonionego wśród bieżących spraw.
- Mąż wrócił od lekarza i powiedział:
mam raka?
- Było trochę inaczej. Dostałam
telefon, że muszę szybko wrócić do domu, bo Zygmunt źle się
czuje. W szpitalu w Krynicy zrobiono mu badania, a USG brzucha nie pozostawiało wątpliwości. Lekarz powiedział: Pan ma
bardzo dużego guza na nerce. Tak
się zaczęła nasza droga przez chorobę. W Mielcu wycięto mu guza,
ale szczegółowe badanie, tzw. PET
wykazało, że rozsiew nowotworu jest bardzo obfity. Od razu stało się jasne, że zostało nam bardzo
niewiele wspólnego czasu.
- Co to znaczy dla śmiertelnie chorego
człowieka „niewiele czasu”?
- Lekarze mówili o kilku tygodniach, ale mąż od momentu diagnozy, żył z chorobą rok
i trzy miesiące.

FOT. Z ARCH. M. PAWLAK

- Jak to jest, kiedy na Twoich oczach
umiera ukochany mężczyzna, a Ty
nic nie możesz zrobić, nie możesz
mu pomóc?
- Wiadomość o chorobie spadła
na nas dosyć nieoczekiwanie, bo
Zygmunt nigdy nie chorował, nic
Mu nie dolegało. Nie należał do
ludzi, którzy muszą się regularnie badać. Czerstwy, młody facet
– 53 lata, mężczyzna w tzw. sile
wieku - z licencją pilota szybowcowego, wysportowany, bo dzieci mobilizowały nas do wszelkiej
aktywności. W wolnych chwilach
pracujący rekreacyjnie jako rolnik
w naszym gospodarstwie.

- Pierwsza reakcja, kiedy słyszy się wyrok śmierci, odroczony na kilka tygodni?
- Pierwsze jest zawsze przerażenie. Ale zaraz potem przychodzi
moment otrzeźwienia, konieczności działania, no i przede wszystkim myśl, że może właśnie nam się
uda. Bo czasami ludziom się udaje. Dowiedzieliśmy się, że w leczeniu raka nerki specjalizuje się Szpital Rydygiera w Krakowie i tam mąż
był prowadzony. Udało się na pewien okres ustabilizować chorobę
przez leki celowane. Ale było też
jasne, że poza tymi lekami nic więcej nie możemy zrobić, bo choroba
była bardzo zaawansowana. Rak do
pewnego momentu w zasadzie nie
daje objawów, aż do czasu, kiedy
zaatakuje narządy miękkie, istotne dla życiowych procesów: nerki,
wątrobę, płuca…
- Popadliście w zwątpienie?
- Odpowiem tak. Jakiś czas temu
pojawił się w naszym życiu duchowny, jezuita ojciec Mirosław

Jajko. I kiedy dowiedział się o tej
chorobie, częściej z nami był i dużo
rozmawialiśmy. Dzięki mądremu
duchowemu wsparciu przeprowadził nas przez tę chorobę. To ważne,
kiedy otrzymuje się takie wsparcie,
bo osoby wierzące mogą w trudnych momentach stracić nie tylko
nadzieję, ale niekiedy i wiarę. Myśmy ani przez moment jej nie stracili. Byliśmy dobrze usposobieni do
życia i gotowi przyjąć wszystko, co
ono nam niesie.
- To duchowo, a medycznie?
- W pewnym momencie lekarz
prowadzący przyznał, że medycyna nic więcej nie może już zrobić.
Na moje pytanie, a co ja mogę zrobić, odpowiedział: Być z mężem.
I tak zrobiłam. Zaczęliśmy poświęcać więcej czasu sobie i dzieciom.
I ten rok – ostatni rok życia Zygmunta – to był najpiękniejszy rok
naszego trzydziestoletniego małżeństwa. Wiedzieliśmy, że mamy
mało czasu. Może nie rzucaliśmy się

sobie na szyję, ale byliśmy ze sobą
w taki naturalny, spokojny sposób,
w jaki powinno żyć małżeństwo na
co dzień.
- Choroba zdominowała Wasz dzień powszedni? Dominowała w rozmowach,
w nadopiekuńczości: nie rób tego, bo
jesteś chory…
- Nigdy tak nie było, choroba
była jakby obok. Zygmunt niemal
cały czas pracował, był sprawny fizycznie i intelektualnie, prowadził
samochód. Wykonywał wszystkie
zadania, które należały do niego to
tej pory i myślę, że to mu bardzo
pomogło w przejściu tego trudnego czasu. Zygmunt przez całe życie
był dzielny i odważny. I taki też był
w chorobie.
- Jak się żyje pod presją szybko uciekającego czasu, ze świadomością, że
na horyzoncie widać kres? Zrywasz się
rano i panikujesz, bo bliski jest koniec?
- Myślę, że to bardzo indywidualna sprawa każdego chorego.

- Jest coś takiego jak porządkowanie
spraw: w tej teczce jest to, a inne dokumenty w tej szufladzie?
- Nie było takiej potrzeby. Myśmy byli udanym małżeństwem,
razem pracowaliśmy i nawet jeśli
prowadził oddzielną firmę i sprawy
społeczne, to nie było tak, że ja nie
wiem, co robi mój mąż. O wszystkim mnie informował: Kochanie
wyjeżdżam na chwilę…
- Mówiliście do siebie „kochanie”?
- Rzadko, nieprzesadnie. Mój
mąż był oszczędny w…
-… środkach wyrazu?
- Właśnie. Pewnie jak większość
mężczyzn. Ale nie kaktus. Poza
tym zawsze dało się odczuć, że on
ciepło o mnie myśli. Kiedy mówił
o mnie – niekoniecznie nawet
w mojej obecności – odczuwało się,
że jest między nami ta magia i chemia, która nie wygasa przez trzydzieści lat. Przypomniała mi się zabawna historia. Zygmunt miał do
odebrania jakąś budowę w Wałczu
i zapytał, czy bym z nim nie pojechała, bo na dłuższej trasie cierpła mu noga – zaatakowane już
były kości. I pojechałam z nim na
trzy dni, a był to… nasz pierwszy
wspólny wyjazd bez dzieci, czyli od
28 lat, kiedy się urodziło najstarsze
z piątki naszych dzieci. To było niesamowite i takie inne. Pierwszy raz
nie musieliśmy skupiać uwagi wyłącznie na dzieciach – nie rób tego,
idź tam, zrób tamto… To był czas
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wyłącznie dla nas. Pojechaliśmy
do Inowrocławia, Torunia, Częstochowy, Krakowa. Może to śmiesznie zabrzmi, ale był czas na spacer,
pójście na lody. Nawet kwiaty od
męża dostałam, a w Ciechocinku
poszliśmy na dancing!
- I mówiliście sobie, że to Wasz ostatni taniec?
- Zwariowałeś? Temat choroby
i śmierci nie był obecny w naszym
życiu. Może to nawet w Ciechocinku planowaliśmy, że na wakacje
pojedziemy do Włoch. Na te wakacje, które dopiero przyjdą. Ale mąż
zmarł w grudniu.
- Żyliście z chorobą męża nie zauważając jej?
- Na tyle, na ile było można, staraliśmy się dać chorobie do zrozumienia, że ją ignorujemy. Ani razu
nie rozmawialiśmy, że coś w naszym wspólnym życiu jest ostatnie. Mieliśmy plany, byliśmy pełni
nadziei i wierzyliśmy, że wydarzy się cud, który pozwoli chorobę pokonać.
- I były takie momenty, które wyglądały, że stanie się cud.
- Tak, to było w czerwcu ubiegłego roku. W wynikach badań było
niemal zupełnie czysto. Czyli, że
leki zadziałały, spowodowały zahamowanie choroby. Była nadzieja, że
wszystko będzie się cofać.
- Euforia?
- Raczej dystans i olbrzymia nadzieja. Nie skakaliśmy pod sufit,
ale dostaliśmy olbrzymi zastrzyk
optymizmu, zapału, nowej energii.
Nawet zaczęliśmy snuć długoterminowe plany inwestycyjne, choć
zwykle planowaliśmy nie dalej niż
na rok. Przełom nastąpił w listopadzie. Zygmunt złamał nogę, która
nie chciała się zrastać i wtedy stało

się jasne, że coś jest nie w porządku. Okazało się, że po chwilowej
poprawie choroba wróciła do stanu pierwotnego. Może lek przestał
działać, może organizm się na niego uodpornił?
- To był trudny moment?
- Przełomowy. Po raz pierwszy pojawiły się słowa: „co by było
gdyby…?”. Zygmunt nigdy nie powiedział „gdybym umarł”. Mówił
raczej „gdyby się coś popieprzyło”. No więc gdyby coś się popieprzyło, to dacie sobie radę. Starsze dzieci są samodzielne, młodsze
radzą sobie w szkole, firmę przejmie Piotrek – generalnie rozdzielił nam zadania i naszkicował scenariusz życia na najbliższe pięć lat.
Nic dziwnego – zawsze był motorem napędowym rodziny, wytyczał
plany, które myśmy realizowali. Ale nie dlatego, że musieliśmy,
tylko dlatego, że one były fajne.
On je układał pod nas, a w realizacji był wymagający, konkretny
i konsekwentny do bólu. No więc
to, co nam zaproponował jako
ostatni wariant, też jest fajne i da
się zrealizować.
- Realizujcie ostatnią wolę Twojego
męża, jego testament?
- Ani przez moment nie nazwałam tego testamentem. Ale
opowiem coś innego. Zaraz po
pogrzebie – którego rozmiary
przekroczyły nasze najśmielsze
wyobrażenia, bo musiała przyjechać policja, żeby kierować ruchem na ul. Nawojowskiej – wiele osób opowiadało mi, że śnił im
się Zygmunt. A mnie się nie śnił
i czułam się jakaś odrzucona i nawet miałam żal: to ja Ci poświęciłam duży kawałek swojego życia,
zdrowie, energię, a ty mnie nie
chcesz odwiedzić w snach? Byłam
rozżalona. I przyszedł Sylwester,

Wiedzieliśmy, że mamy mało czasu.
Może nie rzucaliśmy się sobie na szyję,
ale byliśmy ze sobą w taki naturalny,
spokojny sposób, w jaki powinno żyć
małżeństwo na co dzień

trzy tygodnie po pogrzebie. Siedzieliśmy całą rodziną w domu,
a po fajerwerkach położyłam się
do łóżka. Nie wiem czy spałam, ale
poczułam jak biała chmura podąża w moim kierunku. Nie było to
straszne, raczej przypominało bajkowego duszka Kacperka. Poczułam, że to jest Zygmunt. Nie napawało mnie to lękiem, było bardzo
miłe. I ta chmura objęła mnie, otuliła całą, a ogromne napięcie jakie towarzyszyło mi od pogrzebu,
opuściło mnie. Poczułam absolutny spokój i odprężenie, takie jak
w chwilach, kiedy Zygmunt mówił: „Nie martw się, bo kto da
radę, jak nie my?”. Obudziłam się
wypoczęta jak nigdy wcześniej.
- I to wszystko bez tabletek?
- Przez cały trudny okres choroby i umierania mojego męża nie
potrzebowałam tabletek uspokajających. To dzięki niesamowitej
opiece duchowej wspomnianego
już ojca jezuity Mirosława Jajko.
Wszystkie obrzędy poprzedzające pogrzeb zawsze kojarzyły mi się
z czymś bardzo smutnym i przygnębiającym. Nie wiem dlaczego.
Skoro jako katolicy wierzymy, że
właśnie skończyła się czyjaś ciężka
ziemska wędrówka i przeszedł do
lepszego świata, to skąd ten ogromny smutek?
- Chcesz powiedzieć, że zorganizowałaś
mężowi wesoły pogrzeb?
- Sam się zorganizował. Oczywiście nie był radosny, ale na
pewno nie miał atmosfery przytłaczającej smutkiem, jaka zwykle
na pogrzebach bywa. Tutaj było
inaczej. Nie chcę powiedzieć żeśmy tańczyli, ale dzięki niezwykłej osobowości księdza Mirka już
podczas różańca w domu czuło
się spokój i ciepło zamiast przygnębienia. Spotkanie na wspólnej
modlitwie sprawiło, że poczuliśmy się odprężeni i spokojniejsi,
mimo trudnej psychicznie sytuacji. Poczuliśmy się bliżej siebie.
Dzień później była msza w naszym domu, podczas której każdy – a przyszło mnóstwo ludzi –
mógł coś powiedzieć o Zygmuncie.
Ale nie były to patetyczne mowy
ku czci, tylko nasze bardzo osobiste rozmowy o zmarłym i słowa

Ani razu nie rozmawialiśmy, że coś
w naszym wspólnym życiu jest
ostatnie. Mieliśmy plany, byliśmy
pełni nadziei i wierzyliśmy,
że wydarzy się cud, który pozwoli
chorobę pokonać
kierowane do niego. Pogrzeb też
był wyjątkowy. Te tłumy i 210 intencji mszalnych uzmysłowiły mi,
jak ciepło i serdecznie Zygmunt
był odbierany przez ludzi, którzy
swoją liczną obecnością chcieli mu
okazać szacunek i podziękowania
za to, jaki był za życia.
- Jak się pożegnałaś z mężem?
- Nie było ostatniej rozmowy. Ostatnie trzy doby spędziłam
w szpitalu. W nocy z niedzieli na
poniedziałek stan się bardzo pogorszył i była konieczna operacja.
Sam podpisał zgodę, a ja mu powiedziałam tylko: „Kochanie, będę
tu czekać na Ciebie, aż wrócisz
z operacji”. I tak się stało. Spałam
na krzesłach pod gabinetem ordynatora chirurgii. Była 3:30 w nocy,
więc nikogo nie gorszyłam. Kiedy
go przywieźli, był zmęczony narkozą, ale otworzył oczy, kiedy mówiłam mu, że wszystko się udało i teraz będzie już tylko dobrze.
Odpowiedział: „Super” i spokojnie spał. Kiedy spojrzałam na zegarek okazało się, że to pora odwieźć dzieci do szkoły. Uznałam,
że skoro się tak ładnie wybudził
i uśmiechnął, to znaczy, iż będzie
dobrze. Wzięłam go za ręce, które
miał w gipsie od samoistnych złamań, i chwilę potem pojechałam
do domu. Ledwie tam weszłam dostałam telefon ze szpitala, że muszę
wracać. Kiedy dojechałam, Zygmunt już nie żył. Bardzo się bałam tego momentu. Wiedziałam,
że on nastąpi, a ja sobie psychicznie nie dam z tym rady. Ten trudny moment został mi oszczędzony, a dzieci – zamiast, jak co dzień
zawieźć do szkoły – zawiozłam do
szpitala. Zygmunt już nie żył. Pożegnaliśmy się, tak jak umieliśmy,
przytulając się wszyscy.

- Co wtedy pomyślałaś?
- Że jestem bardzo wdzięczna
Bogu i losowi za ten nasz ostatni rok. Z jego perspektywy rozumiem fragment modlitwy „Od
nagłej, niespodziewanej śmierci,
zachowaj nas Panie”. Myśmy obydwoje wiedzieli, że musimy się
rozstać. Mieliśmy czas, żeby bez
patetycznych słów powiedzieć
sobie tak wiele. Przez całe życie
wiedziałam i czułam się przy nim
bezpieczna i kochana, a w tym
ostatnim roku nie musiał mi nawet tego mówić. Po prostu byliśmy razem. Może poświęcaliśmy
sobie trochę więcej czasu, może
zwolniliśmy trochę w pracy.
I chociaż przez ten rok nie padło
coś w stylu „jestem ci wdzięczny/wdzięczna za całe życie”. Po
prostu wiedzieliśmy o tym i byliśmy razem.
- Pół roku później…
- To jest trudne poukładać sobie
życie od nowa. Nie wiesz, ile drobnych rzeczy wiąże się z osobą, która odeszła. Nagle nie wiesz, gdzie
leżą klucze do regulacji pieca, bo
nigdy nikt poza tą osobą tego nie
robił. Takich rzeczy są setki. Istnieje tysiące drobiazgów, za które
jeszcze bardziej kochasz tę osobę,
bo wcześniej tego wszystkiego nie
musiałam wiedzieć. Bo to po prostu
było zrobione. Pół roku po śmierci Zygmunta mogę powiedzieć, że
kocham go jeszcze bardziej za to,
że nie zostawił po sobie życiowego
bałaganu, że wszystko miał uporządkowane. Ile razy idę na cmentarz, tyle razy myślę, że dopiero teraz chciałabym mu powiedzieć, jak
bardzo go kocham.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego przynoszą nadzieję, obdarzają pokojem, napełniają ufnością.
Niech nadchodzące święta Wielkiej Nocy pełne będą nadziei i wiary. Życzymy, by spotkanie ze Zmartwychwstałym
Chrystusem było jak mocne źródło dobra, które niesie się innym.
Burmistrz Starego Sącza
Jacek Lelek

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Zielińska

Zastępca Burmistrza
Kazimierz Gizicki

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam najlepsze życzenia,
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
Józef Leśniak
Poseł na Sejm RP
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Ludzkie losy

Dostajemy tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć
Czy największy dramat jaki może spotkać
matkę - ciężka choroba i śmierć dziecka,
może jednocześnie spowodować, że setki innych chorych dostaną szansę na życie? Co kieruje człowiekiem, który pomimo wielkiej osobistej tragedii, wciąż jest
w stanie cieszyć się drobiazgami, doceniać każdą chwilę, a przy tym walczyć
o to, aby inni również mogli maksymalnie wykorzystać dany im czas? Dorota
Hedwig zna odpowiedzi. Poznała je dzięki córce Idze.
Ta niezwykła historia rozpoczęła
się 30 lat temu, kiedy to młoda, ambitna i pełna planów na przyszłość
kobieta, mistrzyni świata juniorów w
kajakarstwie górskim, urodziła swoje pierwsze dziecko – córeczkę Igę.
Osiem miesięcy później w rabczańskim szpitalu Hedwigowie usłyszeli
diagnozę, która na zawsze zmieniła
ich życie. Diagnoza brzmiała - mukowiscydoza i oznaczała odroczony

w czasie wyrok śmierci. - Bardzo
dobrze pamiętam ten czas – wspomina dzisiaj Dorota Hedwig. - Byłam wtedy bardzo młoda, miałam
niespełna 19 lat. Niewiele wiedziałam o samym życiu, a już na pewno nic o chorobie, z którą przyszło
się zmagać mojej córeczce. Zresztą
trudno było w tych czasach zdobyć
jakieś informacje na ten temat. Teraz, z perspektywy czasu, myślę, że
nawet dobrze się stało, że ta wiedza
nie spadła na mnie od razu.

Rozpaczliwie chciałam pomóc
Choć Hedwigowie mieli świadomość, że ich córka jest bardzo poważnie chora, przez pierwszych 12
lat mukowiscydoza nie zagrażała bezpośrednio życiu Igi. – Oczywiście Iga
brała leki, miała inhalacje i fizjoterapię, ale staraliśmy się żyć w miarę
normalnie, jak przeciętna rodzina.
Urodziło nam się trzech zdrowych

Taka była właśnie rola Igi – pokazać
codzienną rzeczywistość chorych i tym
samym utorować drogę dla zmian,
które poprawią ich sytuację i dadzą im
gwarancję dłuższego i lepszego życia
REKLAMA

synów, a potem córka Julka, która jak się okazało, także cierpi na
mukowiscydozę.
Choroba nie dawała jednak za
wygraną i około 12. roku życia stan
zdrowia Igi zaczął się systematycznie pogarszać. Dziewczynka wraz
z mamą coraz częściej odwiedzały rabczański szpital. Wizyty te stały się punktem zwrotnym w życiu Doroty Hedwig i zadecydowały
o jej przyszłej drodze. – W szpitalu
spotykałam młodych ludźmi, którzy podobnie jak moja córka, chorowali na mukowiscydozę – wspomina Dorota Hedwig. – Widziałam,
jak bardzo cierpią, jak powoli odchodzą, jak nie ma dla nich żadnej
nadziei. Nie mogłam się z tym pogodzić i rozpaczliwie chciałam pomagać, nawet nie tyle samej Idze,
jej stan zdrowia nie był wtedy jeszcze taki ciężki, ale innym chorym.
I pomagała w różny sposób, także
poprzez systematyczne poznawanie
nowinek dotyczących metod leczenia mukowiscydozy, w tym niestosowanego wcześniej w Polsce przeszczepu płuc. Wiedza ta przydała się
rodzicom, kiedy stan Igi tak bardzo się pogorszył, że przeszczep stał
się jedyną alternatywą dla ich córki.
Ostatecznie doszło do niego w Wiedniu, a Iga była pierwszą chorą na mukowiscydozę osobą z Polski, która

dostała szansę na dłuższe życie z nowymi płucami. Stała się także w ten
sposób swoistą prekursorką i ambasadorką tej metody leczenia w Polsce. – Dzięki przeszczepowi Iga dostała trzy wspaniałe lata życia, a jej
przykład pociągnął za sobą kolejne
przeszczepy w naszym kraju.

Od czasu, gdy pierwszy raz
usłyszałam diagnozę
Aby móc skutecznie walczyć
o chorych, Dorota Hedwig czynnie
zaangażowała się w prace Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Podejmowane przez nie działania
znacząco wpłynęły na sposób leczenia i rehabilitacji osób cierpiących na
tę nieuleczalną chorobę. – Oczywiście wciąż jest w naszym kraju dużo
do zrobienia, ale sytuacja zdecydowanie poprawiła się od czasu, kiedy
po raz pierwszy usłyszałam tę diagnozę. Moja druga córka Julka, jest
leczona zupełnie inaczej i teraz w
wieku 14 lat jest w o wiele lepszym
stanie zdrowia, niż była w jej wieku Iga. Julka to żywiołowa, pełna
energii nastolatka, którą od rówieśników odróżnia tylko fakt, że musi
robić inhalacje i poddawać się fizjoterapii. Jest bardzo wysportowana,
a ostatnio zdobyła wspólnie z koleżankami złoty medal na Mistrzostwach Polski w cheerleadingu.

Mimo że Iga ostatecznie przegrała walkę z mukowiscydozą i odeszła w wieku 23 lat, Dorota Hedwig
kontynuuje rozpoczętą przed laty
pracę, choć już nie jako prezes towarzystwa. – Po 14 latach kierowania towarzystwem, zdałam sobie
sprawę, że muszę poświęcić więcej
czasu swojej rodzinie. Mam czworo
dzieci, wnuki, chcę uczestniczyć w
ich życiu. Ale o sprawach chorych
nie zapominam i towarzystwo zawsze może liczyć na moją pomoc
i wsparcie.

Bezwarunkowo ufałam Bogu
Przez ponad dwadzieścia lat Dorota Hedwig towarzyszyła córce na
każdym etapie jej walki z chorobą. Pożegnała nie tylko swoje własne dziecko, ale także wielu innych
młodych ludzi, których przedwcześnie zabrała mukowiscydoza. Była
świadkiem ich cierpienia, bólu,
walki o każdy oddech i o każdy samodzielny krok. Skąd zatem człowiek bierze siły do walki w obliczu
nawet największych przeciwności losu?
Dorota Hedwig nie żadnych wątpliwości, że w jej przypadku była to
bezwarunkowa wiara w Boga i przekonanie o boskiej obecności i opiece. – Zawsze byłam wierząca, ale
dopiero choroba Igi spowodowała,
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FOT. Z ARCH. D. HEDWIG

Nawet kiedy było naprawdę źle,
cały czas czułam obecność Boga
w moim życiu i to właśnie dodawało
mi sił i odwagi do stawiania czoła
codziennym wyzwaniom

Iga Hedwig
że naprawdę otworzyłam się na
Boga. Wiem, że dostąpiłam łaski
polegającej na braku wątpliwości i na bezwarunkowej ufności
pokładanej w Bogu. Nawet kiedy
było naprawdę źle, cały czas czułam obecność Boga w moim życiu i ona właśnie dodawała mi sił
i odwagi do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Ale rozumiem ludzi, którzy wątpią, walczą z Bogiem czy buntują się. Każdy

człowiek ma przecież prawo przeżywać takie krańcowe sytuacje na
swój własny sposób i ja tego nigdy
nie oceniam. Jestem jednak przekonana, że osobom wierzącym jest
łatwiej, mogą powierzyć się wielkiej sile, a to daje wielką moc pokonywania przeciwności losu.

Zamierzam uzupełnić pamiętnik Igi
Siły i odwagi dodawała Dorocie Hedwig także postawa jej córki

Igi, która nawet w najtrudniejszych
momentach potrafiła zachować radość życia i wykorzystywać każdą
daną jej chwilę.
– Córka pisała pamiętnik, który
zatytułowała „Moje życie jest cudem” i ten tytuł doskonale oddaje jej stosunek zarówno do samego życia, jak i choroby i śmierci.
Życie miało dla niej sens, chciała je maksymalnie wykorzystać
i zrobiła to. Pięknie przeżyła swoje

życie i dała przykład także innym
ludziom, nie tylko śmiertelnie chorym. Zamierzamy uzupełniać ten
pamiętnik o kolejne wpisy, aby
pokazać jak wiele udało się osiągnąć od czasu odejścia Igi. Powstały dwa ośrodki do przeszczepu
płuc w Zabrzu i Szczecinie, ośrodek dla dorosłych w Sosnowcu i dla
400 dzieci w Dziekanowie Leśnym.
A to przecież nie koniec zmian.
Dzisiaj, na Zachodzie ludzie chorzy na mukowiscydozę dożywają
nawet 50 lat. Chcemy, aby podobnie było także i w naszym kraju.
Pamiętnik Igi rozszedł się w tysiącach egzemplarzy i jak mówi
Dorota Hedwig, bardzo jej pomógł
w walce o poprawę warunków leczenia chorych na mukowiscydozę. – Mnóstwo ludzi przeczytało pamiętnik mojej córki, także w
Ministerstwie Zdrowia. To była
prawda o życiu z mukowiscydozą widziana oczami osoby, która
wie, co to znaczy walczyć o każdy oddech. Takie świadectwo ma
wielką moc i myślę, że taka była

właśnie rola Igi – pokazać codzienną rzeczywistość chorych
i tym samym utorować drogę dla
zmian, które poprawią ich sytuację i dadzą im gwarancję dłuższego i lepszego życia. Aż do momentu, kiedy w końcu znajdzie się
lek na tę straszną chorobę.

Wszystko ma swój głębszy sens
Ile człowiek może w życiu znieść?
Dorota Hedwig jest przekonana, że
dostajemy tyle, ile jesteśmy w stanie
udźwignąć. Że wszystkie sytuacje
mają swój głębszy sens, choć być
może w danym momencie nie jesteśmy świadomi, na czym on polega
i czemu dane wydarzenie miałoby
służyć. I, choć jak każdy człowiek,
ma wiele różnych pytań i wątpliwości, jednego jest absolutnie pewna:
życie jest cudem i jest warte przeżycia. Każde życie, także to pełne bólu
i cierpienia. Wiedziała o tym Iga,
a jej pamiętnik stanowi świadectwo
wiary, nadziei i pogody ducha, nawet w obliczu śmierci.
TATIANA BIELA

REKLAMA

Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego
Ośrodka SSzkolno-Wychowawczego oraz podopiecznych Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu

KRS 0000213810 NIP 734 27 39 019 REGON 492008658
KREDYT BANK 88 1500 1559 1215 5002 3997 0000
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Odrodzenie

Już mi się nie chciało chcieć

Joanna Niepokój, lat trochę ponad 40, mąż, trójka dzieci, nowy
dom, dobra praca. Pełnia szczęścia.
Pozornego szczęścia.
- Patrząc wstecz nadal mnie to
dziwi. Prowadziłam i prowadzę
absolutnie normalne i spokojne życie. W pewnym momencie, tak mi
się wydaje, ta normalność, powtarzające się takie same obowiązki i brak czasu dla siebie sprawiły, że gdzieś znikłam ja jako osoba
– wspomina.

W czarnej mgle
Depresja była jak czarna mgła,
w której nie wiadomo kiedy i z jakiego powodu się znalazła. Aśka nie
przeszła jakiegoś traumatycznego
przeżycia. Nie było punktu zwrotnego, tragedii, która by ją złamała.
Ot, z dnia na dzień gdzieś zginęła jej
radość życia.
- Wstawałam, bo musiałam zająć się dziećmi, ale czasem budziłam się o 3. w nocy i już do rana nie
mogłam spać. Nie miałam ochoty
wychodzić z domu. Szłam do pracy,
bo przecież kredyt jest do spłacenia, ale nie czułam żadnej radości.
W kontaktach z innymi starałam
się nie dać po sobie poznać, że coś
jest nie tak. Po pracy ogarniałam
sprawy domowe, ale nie miałam
najmniejszej ochoty na kontakty
z ludźmi – wspomina.

Płacz bez powodu
Zaczęły się pretensje do bliskich,
że jej nie wspierają, że wszystko jest
na jej głowie. Ale przede wszystkim
pretensje do siebie.
- Byłam ponura, zła i sfrustrowana. Miałam pretensje do siebie, że jestem taka beznadziejna
i nie daję sobie rady, a inne kobiety sobie radzą. Za każdym razem,
gdy patrzyłam na siebie, widziałam osobę, która jest do niczego.
Brzydka, głupia, nielubiana, nieudolna – opowiada.
Mąż starał się jak mógł, wspierając ją w codziennych obowiązkach,
ale ona ciągle miała mu za złe, że to
za mało, że jej nie rozumie, że ona
jest nieszczęśliwa.
- Mąż się martwił. Pytał, krzyczał, groził, prosił... Ale tego nie
da się wyjaśnić. Nie da się wytłumaczyć… No bo jak wyjaśnić
sytuację, że codziennie wieczorem płaczesz bez powodu? Że masz
zmienne nastroje, pretensje, czasem absurdalne?

Nie chciało się chcieć
Znajomi się odsuwali, zniechęcało ich jej opryskliwe zachowanie,
nieuzasadnione trzaskanie drzwiami, sarkazm i niechęć do rozmów.
Może w codziennym pędzie życia
nie zauważyli niepokojących sygnałów. Ma jakieś głupie humory
– myśleli. Nie przypuszczali, że to
nie humory, a depresja. Tymczasem pętla się zaciskała. Ona czuła się coraz bardziej beznadziejna.
Odsuwała się od wszystkich. Otoczenie się irytowało i odsuwało się
od niej. Więc tym bardziej czuła,
że jest nielubiana i niepotrzebna.
Trudno przewidzieć, do czego
z czasem mogłoby to doprowadzić,

O swojej depresji dziś
mówi otwarcie. Bo trzeba
przełamywać tabu

FOT. Z ARCH. J. NIEPOKÓJ

Aśka była zawsze uśmiechnięta,
z poczuciem humoru, taka co to tylko konie kraść. Nikt ze znajomych nie
zauważył, w którym momencie z tryskającej życiem kobiety zmieniła się
w przygaszoną, rozdrażnioną osóbkę.
Myśleli – ot, ma swoje humorki. Tymczasem czarna mgła depresji otaczała
ją coraz bardziej.

gdyby nie siostra. Siostra Anna
jest lekarzem. Obserwując Aśkę
stwierdziła, że jej zachowanie normalne nie jest i zmusiła ją do pójścia do specjalisty.
- Poszłam, żeby dała mi już
spokój. W ogóle nie przypuszczałam, że to może być depresja. Nie
miałam myśli samobójczych, ale
sądzę, że gdyby moja siostra nie
zareagowała tak szybko i zdecydowanie, to różnie mogłoby być.
Dla mnie najgorsza była spirala negatywnych myśli prowadząca do coraz głębszego poczucia, że
jestem do niczego, że nic nie robię
dobrze, że wciąż mi nie wychodzi
i że już mi się właściwie nie chce
chcieć.

chora. Jest diagnoza. Można „to”
leczyć. Już nie musiała udowadniać, że poradzi sobie ze wszystkim sama. Przez rok chodziła na
terapię.
- Psychoterapeuta rozmawia
i w tej rozmowie nagle wypływają takie tematy, o których nigdy
byśmy nie sądzili, że są istotne.
A to one leżą u podłoża depresji.
I to siebie musimy zmienić, żeby
z depresji wyjść. Ja dostałam bardzo ważny komunikat, że to ja jestem ważna. O siebie muszę dbać.
Ale dbać mądrze. Zapewnić sobie
czas dla siebie. Przewartościować potrzeby i nie zwalać winy
na innych.

Ona to ona
Ja jestem ważna
Trafiła do psychiatry. Zrobił
wywiad i stwierdził: To depresja.
Lekka, ale trzeba działać. Zapisał leki i doradził kontakt z psychologiem. A jej… kamień spadł
z serca. Poczuła ulgę. To nie ona
jako Aśka jest beznadziejna i nieporadna. Tylko zwyczajnie jest

Odrodziła się. Wyszła z czarnej mgły niezrozumiałej rozpaczy.
- Terapia pomogła mi poukładać wiele rzeczy. Na pewno usprawniła funkcjonowanie
w rzeczywistości. Przyjęłam to, co
mam i nie czuję się nieszczęśliwa.
To już dużo, jak sądzę. I częściej się
uśmiecham.

O G ŁO S Z E N I E

Znów czuje, że ona to ona,
ta Aśka. Spogląda w lustro i jest
zadowolona.
- No, może z wyjątkiem moich
brwi...., ale jutro coś z tym zrobię – żartuje.

Trzeba przełamać tabu
O swojej depresji dziś mówi
otwarcie. Bo trzeba przełamywać
tabu. Bo chętnie idziemy do lekarza z grypą, ale gdy szwankuje coś
z psyche, uznajemy, że to nic poważnego, że trzeba sobie radzić
samemu. Bo może nawet łatwiej
przejdzie przez gardło: mam HIV
niż mam depresję.
- Ludzie się wstydzą. Jak psychiatra, to znaczy, że coś jest ze
mną nie tak. A trzeba iść do lekarza. Od razu! Bo depresja jest podstępna i zła. Lekarze są po to, żeby
pomagać. A serotonina czyni cuda.
Im szybciej tym lepiej – przekonuje.
Sama jest tego dowodem.
- Ja wygrałam. Już jej nie mam.
Jestem szczęśliwa.

JOLANTA BUGAJSKA
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Firma Aspen zatrudni osoby
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do sprzątania obiektu
handlowego w Nowym Sączu przy ul.
Węgierskiej 170. Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy.
Wymagana książeczka sanepidowska. Kontakt tel.661-991-560 lub
661-991-285.

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI
pomoc w sprawach
trudnych, zadłużenia,
licytacje komornicze, podział
majątku, zbycie i zakup
udziału w nieruchomości.

Kontakt 789102786
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia pogody ducha,
wiary w ludzi, umiejętności dostrzegania piękna
otaczającego świata, wiosennego optymizmu
pracownikom, pacjentom, mieszkańcom Sądecczyzny
składa
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu
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Ważny temat

Wiedziałem, że założono mi teczkę
- Taka „notatka z podróży”?
- Coś w tym stylu. Czasem połączona z dostarczeniem zamówionego
przez funkcjonariusza zagranicznego prezentu. Zabawna – z dzisiejszego punktu widzenia - musi być
zawartość tego, co zgromadzono w
moich teczkach przechowywanych
w IPN. Dzisiaj w internecie można
znaleźć tysiąc razy bardziej szczegółowe dane o wszystkim, co kiedyś
wydawało się wielką tajemnicą, a co
miało służyć rozwojowi technologicznemu naszego kraju.

Rozmowa z RYSZARDEM
FLORKIEM - prezesem
firmy Fakro
- W zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej pojawiła się informacja, że
Ryszard Florek był tajnym współpracownikiem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Szeroko, choć nieoficjalnie, komentuje się tę informację i wiele osób zadaje
sobie pytanie, czy był Pan tajnym współpracownikiem SB?
- A kim jest tajny współpracownik?

- Miał Pan świadomość, że w zasobach IPN
może istnieć Pana teczka? Był Pan zaskoczony informacją, że widnieje tam Pańskie nazwisko i to w charakterze tajnego
współpracownika?
- Wiedziałem, że założono mi
teczkę, ale nie budziło to mojego
najmniejszego niepokoju, bo na nikogo nie donosiłem. Miałem świadomość, że zawartość moich teczek była związana z wywiadem
naukowo-technicznym.
- Podpisał Pan deklarację współpracy z SB?
- Nie.
- A jaki dokument Pan podpisał, skoro SB
traktowała Pana jako współpracownika?
- Podpisałem zobowiązanie do
zachowania w tajemnicy rozmowy
z funkcjonariuszem w urzędzie paszportowym. Natomiast żadnych zleceń
od niego nie otrzymywałem i żadnych
zadań nie realizowałem.
- W jakich okolicznościach doszło do
rozmowy z funkcjonariuszem wywiadu naukowo-technicznego? Starał się
Pan o zgodę na wyjazd na Zachód i powiedziano Panu: „jedź, ale w zamian
REKLAMA

FOT. Z ARCH. R. FLORKA

- To osoba, która podpisała deklarację
współpracy ze służbą bezpieczeństwa, pisała donosy, raporty i najczęściej brała za
to gratyfikację finansową.
- No więc odpowiadam z całą odpowiedzialnością: nigdy na nikogo nie
donosiłem, nie żądano ode mnie donosów na kogokolwiek i nie czerpałem żadnych korzyści majątkowych
z tego typu działalności.
oczekujemy…”. No właśnie, czego
oczekiwano?
- Za pierwszym razem dostałem paszport bez żadnego problemu. Wyjechałem do Niemiec, bo
byłem prezesem AZS-u Politechniki Krakowskiej. W tamtych czasach można się było starać o wyjazd
na zagraniczne praktyki, a to była
duża atrakcja. W Niemczech, jako
bardzo młody człowiek podejmowałem różne prace, zawsze na budowach. To było bardzo fajne doświadczenie. Jako student inżynierii
lądowej chłonąłem każdą możliwą
wiedzę, bo Niemcy były na zupełnie innym poziomie rozwoju technologicznego. To nie tylko dla studenta była wielka gratka. Nie było
żadnych kontaktów. Dopiero gdy
chciałem drugi raz wyjechać, zaczęły się problemy. Złożyłem wniosek
o paszport i otrzymałem odmowę.
Bez uzasadnienia. Potem dostałem
wezwanie z urzędu paszportowego,
a urzędnik zasugerował mi, że dostanę paszport, jeśli podpiszę klauzulę poufności. I podpisałem. Uważałem, że wtedy, w mojej sytuacji,
było to najlepsze rozwiązanie dla
mnie i narodu polskiego.

- Jakie sprawy miały pozostać poufne? Czego SB od Pana oczekiwało? Oto
paszport - niech Pan jedzie do Niemiec,
ale w zamian niech Pan przywiezie jakąś tajemnicę?
- Funkcjonariusz urzędu paszportowego wiedział, że niebawem
będę inżynierem i znam język niemiecki. Podkreślał wielokrotnie, że
mogę zrobić coś dobrego dla kraju.
Nie wymagał ode mnie niczego konkretnego. Mówił, żebym po powrocie pisał o tym, co zobaczę. No więc
kupiłem sobie powszechnie dostępny plan Hannoveru, na którym były
zaznaczone m.in. zakłady przemysłowe. Spisywałem z niego potem
jakieś ogólne informacje, do których każdy miał dostęp. Jako student
budownictwa oglądałem nowe budynki, rozwiązania architektoniczne
i konstrukcyjne. Zbierałem te informacje głównie z myślą o własnej firmie, którą w przyszłości chciałem
założyć. Jaka to była tajemnica? Pozyskiwałem wyłącznie informacje techniczne, nigdy osobowych. Urzędnik
chciał, żebym pisał obszernie, to pisałem. Pewnie był rozliczany z ilości
opowieści o innych krajach, jakie mu
kładziono na biurku.

- Jest Pan ciekaw zawartości swoich teczek? Wybierze się Pan do IPN, żeby je
przeglądnąć?
- Ale po co? Już powiedziałem, że
notatki studenta na temat technologicznych zdobyczy Niemiec z lat 70.
XX wieku, mogą się dzisiaj kwalifikować co najwyżej na materiał do kabaretu, w porównaniu z tym, co każdy
może znaleźć w Internecie. Ale nie będzie to kabaret moralnego niepokoju.
Pisanie tego typu notatek ani wówczas nie budziło, ani dzisiaj nie budzi
we mnie żadnych moralnych rozterek. Nikogo nie krzywdziły, nie przyczyniały się do niczego złego. Do IPN-u się nie wybieram, ale – na szczęście
– każdy, kto jest ciekaw tych notatek,
może mieć do nich dostęp przy przebrnięciu przez odrobinę formalności.
Życzę dobrej lektury. Mówię to jednoznacznie: nigdy na nikogo nie doniosłem. Nie pisałem o nikim, ani o żadnych sprawach dotyczących Polski. Po
pobytach w Niemczech nie wspominałem np., że chodziłem do polskiego
kościoła w Hannowerze. To było miejsce skupiające emigrantów, może nawet ludzi jakoś związanych z opozycją w kraju, więc domyślałem się, że
mogę wówczas otrzymać zlecenie,
którego na pewno bym nie wykonał.
Dlatego pisałem tylko ogólnikowe relacje z perspektywy inżyniera budownictwa, które ponoć państwu polskiemu były do czegoś potrzebne.
- Skończyły się studenckie czasy, skończył się PRL…
- I skończyła się moja historia
z wywiadem naukowo-technicznym.
Nie było ciągu dalszego.

- Miał Pan miał świadomość, że te sprawozdania są archiwizowane i kiedyś
mogą trafić do publicznej wiadomości?
- Oczywiście! Przecież nie wyrzucali tego do kosza. Dziś wiemy, że
nazywa się to teczką, chociaż wtedy
bardziej traktowałem to jako „akta
paszportowe”.
- Ryszard Florek - tajny współpracownik
SB, pseudonim „Andrzej”.
– A co ja zrobię, że bezpieka
w PRL-u miała takie procedury
i każdemu musiała nadać jakiś pseudonim? Na temat zakwalifikowania
mnie jako tajnego współpracownika już się wypowiadałem: na nikogo
nigdy nie donosiłem, żadnej deklaracji współpracy nie podpisywałem!
- Jest Pan spokojny, że jak ktoś przeglądnie te teczki, to nie przeczyta w nich
czegoś w stylu: „uprzejmie donoszę…”.
- Nigdy nic takiego nie napisałem. Nie współpracowałem z SB. Nie
należałem do PZPR. Śpię spokojnie.
- W 1993 r. służby PRL-u w pewnym sensie do Pana wracają…
- To samo środowisko zaatakowało Fakro w latach 1993-1996. Ludzie z niedawno minionej epoki, będący jeszcze na stanowiskach m.in.
w Urzędzie Kontroli Skarbowej, prokuraturze i sądach przyszli do naszej
firmy po haracz. Taka zalegalizowana forma mafii. Zaoferowali „pomoc
i ochronę” w zamian za 10 procent,
tylko już nie pamiętam - zysku, obrotu, czy udziałów? To w sumie
mało ważne. Oczywiście, nie zgodziłem się na taką propozycję, więc
przez dobrych kilka lat zamiast zajmować się rozwojem firmy, poświęcałem czas bezustannie nękającym
nas kontrolom. Czy to nie dziwne,
bo skoro byłem domniemanym tajnym współpracownikiem, to przecież z ich strony nie powinno mi się
stać nic złego. Nieważne. Generalnie kosztowało to Sądecczyznę kilka tysięcy miejsc pracy, które mogły
powstać, gdybyśmy się normalnie
rozwijali.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Opinie

Refleksyjnie, księże prałacie...
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Z

bliża się kulminacja najważniejszego wydarzenia
w świecie chrześcijańskim.
Triduum Paschalne, czas Męki
Pańskiej. Fundamentalne święto w kalendarzu katolickim - Misterium Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Warto zatem sięgnąć
po Pismo Święte i jeśli czas pozwala, poczytać ze zrozumieniem
Ewangelie wg św. Jana, Marka,
Mateusza a zwłaszcza Łukasza. To
księga wiecznie otwarta, która
ukazuje nam fascynujące wydarzenia. Oczywiście, jeśli ktoś szuka i pragnie poznać historię wiary,
historię Kościoła. A z tym niestety najlepiej nie jest wśród katolików w Polsce, którzy owszem
uczestniczą licznie w tym okresie
w drogach krzyżowych, gorzkich
żalach, rekolekcjach ale często
w bierny sposób.
W czasach głębokiej komuny,
kiedy, o ironio, na krótko powróciła religia do szkół podstawowych, naprawdę się jej uczyliśmy i przygotowywaliśmy się do
pierwszej komunii św. Ze ściany
udekorowanej godłem państwowym niemo przyglądali się temu
towarzysz „Wiesław” Władysław
Gomułka i premier Józef Cyrankiewicz. Parafia św. Kazimierza
jeszcze nie istniała, więc pierwszą

komunię przyjmowaliśmy w kościele św. Małgorzaty. Moja Szkoła Podstawowa nr 6 była specyficzna, bo nie dość, że pierwsza
koedukacyjna w królewskim Nowym Sączu, to jeszcze była szkołą ćwiczeń dla sąsiadującego Studium Nauczycielskiego.
W wieku pacholęcym, a było
to jeszcze przed II Soborem Watykańskim, obowiązkiem rodzinnym było służenie za ministranta. Z opanowaniem języka
łacińskiego miałem spore kłopoty, więc zostałem zdegradowany
do „dzwonkowego” podczas majówek. Oczywiście miało to miejsce w popularnej kaplicy szkolnej
pw. św. Kazimierza. Przed Wielkanocą po Popielcu też bardziej
z obowiązku rodzinnego, aniżeli
z wewnętrznej potrzeby duszy,
co niedzielę należało uczestniczyć
w gorzkich żalach. Trafiała mi wtedy do uszu żałobna pieśń ze słowami: „Jam Cię wyzwolił z mocy faraona” . O co tutaj chodzi? Gdzie
Góra Oliwna, Jerozolima, gdzie faraoński Egipt? Mój Boże! Jakie to
wszystko wtedy było pogmatwane
i niezrozumiałe. A do tego jeszcze
ze wspomnianego obowiązku była
konieczność uczestniczenia w Niedzieli Palmowej.
Nieco w rozgrzanym młodością „arbuzie” w czasach licealnych zaczęło się coś układać za
sprawą nauczyciela religii ks. Józefa Gucwy. A rewolucja myślowa przyszła, kiedy ks. Gucwa udał
się na biskupstwo, a w jego miejsce nastał w 1969 r. ks. Stanisław
Czachor. Miał stworzyć parafię
św. Kazimierza i tak został moim

To przecież pasjonująca historia, pełna
niespodziewanych i zadziwiających
skojarzeń, zwłaszcza jeśli przywoła
się obecną rzeczywistość i tę kalkę
współczesną nałoży na dzieje religijne
REKLAMA

Obﬁtych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
anocnych
Burmistrz Miasta
sta Gorlice Rafał Kukla

długoletnim proboszczem. Ksiądz
Czachor młody, energiczny coś
tam chciał poukładać nam w głowach. Komu ułożył temu ułożył,
ale w każdym razie mocno się starał. Nie był wtedy tak rozpolitykowany. Dawał jednak wskazówki dotyczące interpretacji Pisma
Świętego, nie mówiąc już o tym,
jak się prowadzić w życiu.
Po latach, czego człowiek nie
dowiedział się na katechezie czy
w kościele podczas kazań i mszy
św., na własną rękę szukał sięgając po książki dotyczące historii Kościoła, czy ewangelie
i listy apostolskie. Tak dla siebie, by więcej wiedzieć i w pełni
uświadomić sobie, w co człowiek
wierzy i dlaczego. To przecież
pasjonująca historia, pełna niespodziewanych i zadziwiających
skojarzeń, zwłaszcza jeśli przywoła się obecną rzeczywistość
i tę kalkę współczesną nałoży na
dzieje religijne.
Pamiętam, że na lekcjach religii w szkole podstawowej przewijał się wątek symboliczny – to
wstrętni Żydzi zabili Jezusa. Któż
w tym wieku dociekał okoliczności śmierci Chrystusa? Kto zabił?
Dlaczego? Wiadomo, Żydzi i już!
Teraz, kiedy w Polsce intronizuje się Pana Jezusa na Króla Polski,
REKLAMA

Rewolucja myślowa przyszła,
kiedy ks. Gucwa udał się
na biskupstwo, a w jego
miejsce nastał w 1969 r.
ks. Stanisław Czachor
a wcześniej uczyniono to z Matką Boską, znając historię widać,
że jednoznacznie społeczeństwo
przyjęło, że królują nam Żydzi.
Czy wszyscy Polacy to przyjęli, to
już inna sprawa, bo przecież kibole na wielu stadionach sportowych, a i nie tylko kibice, nie są
bynajmniej filosemitami.
Wraca też zasadnicze pytanie gwoli prawdy historycznej
i w oparciu o Ewangelię wg św.
Mateusza: Kto zabił Jezusa? „Wówczas to zebrali się arcykapłani
i starsi ludu w pałacu najwyższego
kapłana imieniem Kajfasz i odbyli
naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili – tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu”.
Chodziło o święto Paschy, zaś Wysoka Rada nosiła nazwę Sanhedryn.
Jednak w myśl prawa rzymskiego

rada nie mogła skazywać na śmierć
na terenie Judei. W Wielki Piątek Jezus stanął przed Sanhedrynem. Tego samego dnia prokurat
rzymski Piłat, zdaniem św. Mateusza, uwolnił na życzenie Żydów
złoczyńcę Barabasza a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Nie każdy pewnie też wie,
że baranek paschalny to pamiątka
święta Przaśników, jak najbardziej
żydowskiego rytuału Paschy, która przypominała wyjście Izraelitów z Egiptu.
Tyle refleksji opartych po części na dyskusjach prowadzonych
przed laty z ks. prałatem Czachorem. A propos, przypominam ks. prałatowi: Co z książką
na temat islamu obiecaną przed
zeszłorocznymi świętami Wielkiej Nocy?
Alleluja!
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Podróże

Ziemia Święta, ziemia podzielona
- W Ziemi Świętej da się „spotkać” Jezusa? Czy
to jest jakaś weryfikacja wiedzy o jego życiu?
Teoretycznie większość Polaków z Biblią ma do
czynienia od dzieciństwa...
- Jak najbardziej. Będąc tam możemy dosłownie dotknąć tych miejsc: Grobu Pańskiego, miejsca, w którym zatknięty był krzyż w skale Golgoty, w Betlejem
miejsca narodzin, miejsca gdzie trzej królowie złożyli swoje dary, możemy przejść
Drogę Krzyżową, pomodlić się na Górze
Oliwnej. Myślę, że dodaje to materialną
wartość do duchowego wymiaru wiary.
Dla osób wierzących jest to aspekt wzmacniający wiarę.

FOT. Z ARCH. JUSTYNY KOZIEŁ

- Które z tych miejsc zrobiło na Tobie największe wrażenie?
- Cztery dzielnice starego miasta. Niesamowite, że na tak małej powierzchni mieszają się tak różne kultury. Jeśli ktoś wiele nie podróżował, a chciałby zobaczyć, co
oznaczają naprawdę różnice kulturowe,
to wystarczy odwiedzić to miejsce. Każda
dzielnica pachnie innymi przyprawami, są
inaczej ozdobione sklepiki, ludzie inaczej
się ubierają, mają inny sposób rozmowy ze
sobą. Jednocześnie te dzielnice nie są zamknięte. Chrześcijanin może się swobodnie poruszać po dzielnicy muzułmańskiej.
Przechodząc z jednej dzielnicy do drugiej,
można poczuć jakby w jednym momencie
spacerowało się po Istambule, a za chwilę po Rzymie.

Justyna Kozieł w Kaplicy Golgoty
Sądeczanka JUSTYNA KOZIEŁ trafiła do Izraela w okresie świątecznym. Chłonęła jak gąbka atmosferę miejsc, po których stąpał Jezus Chrystus.
- Dziś coraz częściej Bliski Wschód kojarzy się
z szeroko pojętymi konfliktami, falą imigracji.
Mimo to postanowiłaś się tam wybrać. Dlaczego?
- Lubię weryfikować miejsca, o których
krążą dziwne, zazwyczaj złe opinie. Przekonałam się już wiele razy, że to jaki obraz danego państwa nam przedstawiają,
to nieprawda. Kiedy poleciałam do Iranu,
sporo osób się dziwiło, mówiło, że jest tam
niebezpiecznie. Okazało się, że w żadnym
innym kraju nie czułam się tak bezpiecznie. Mało kto mi w to wierzy, a z drugiej
strony każdy, kto tam był, to potwierdza.
Kiedy byłam w Jordanii, każdy taksówkarz
czy przewodnik mówił: Proszę, powiedz
ludziom w swoim kraju, że tu jest bezpiecznie, tu nie ma wojny. Turystyka bardzo tam ucierpiała przez konflikty wokół,
a prawda jest taka, że w samej Jordanii nie

ma żadnego zagrożenia. Jedyny rejon, do
którego lepiej nie jechać, to granica z Syrią. Natomiast na granicach Izraela i Palestyny, szczególnie w Jerozolimie, czuć
niepokój. Jest to nieuniknione, kraje te są
w stanie wojny. W życiu nie widziałam tylu
żołnierzy, policji i cywilów z karabinami co
w Jerozolimie. Paradoksalnie w mieście jest
dużo turystów, miasto zwiedza się jak Kraków, tyle że wojsko jest na każdym rogu.
- Co udało Ci się zobaczyć w Izraelu?
- W Izraelu byłam trochę przez przypadek, nie był celem mojej podróży, ale zbliżały się święta, więc postanowiłam spędzić trochę czasu w Jerozolimie. Śmiałam
się z kolegą, że zwiedzając te rejony, zamiast przewodnika można by używać Biblii. Osobiście zwiedziłam całe stare miasto
Jerozolimy, podzielone na cztery dzielnice: chrześcijańską, ormiańską, muzułmańską i żydowską, także tak zwaną Nową
Jerozolimę. Odwiedziłam również część
palestyńską.

- Jaka atmosfera panuje w miejscach szczególnych dla katolików - Grób Pański, Golgota, Betlejem?
- Atmosfera jest dosyć specyficzna. Wynika to z tak zwanego status quo,
który obowiązuje od połowy XIX wieku
w każdym z tych miejsc. Polega na równym statusie każdej ze wspólnot. Dlatego katolicy nie mogą liczyć na wyższość swoich obrzędów, panuje równość
i ustalone kompromisy. Na przykład Grób
Pański nie jest specjalnie oznakowany. Dla
mnie to był szok, przecież dla katolików
jest to tak ważne miejsce! Spodziewałam
się opisów, tabliczek a tak naprawdę ciężko było tam trafić, zorientować się, które
to dokładnie miejsce w bazylice. Poznałam
je po długości kolejki. Katolickie święta
nie są więc obchodzone tak jakbyśmy sobie to wyobrażali. Oczywiście zobaczenie
tych wszystkich miejsc jest niesamowitym przeżyciem.
- Działa na wyobraźnię?
- Zdecydowanie. Ilość osób pielgrzymujących do Ziemi Świętej, mimo trwających
tam konfliktów politycznych, mówi sama
za siebie. Zresztą parę dni, żeby wszystko
zwiedzić, to za mało. Tak jak wspominałam, trafiłam tam trochę przez przypadek.
Celowo też nie chciałam zobaczyć wszystkiego na raz, już po jednym dniu pomyślałam, że chcę tam wrócić na dłużej.
- Co przywiozłaś z Izraela?
- Najładniejszym przedmiotem, który
przywiozłam, jest szopka z drzewa oliwnego
z ziemią świętą, ukrytą w gwieździe betlejemskiej. Zdecydowanie więcej turystów jest
w części starego miasta, tam też jest największy
wybór pamiątek. Ja swoje kupiłam w Betlejem,
nie było tam takiego tłoku. Niektórzy mylnie
twierdzą, że może tam jest jakoś niebezpiecznie albo że trudno się dostać. Sprawdziłam, to
nieprawda. Jednocześnie widać było, że Polacy

są najliczniejszą grupą odwiedzającą Betlejem,
w witrynach wisiały polskie flagi.
- Były spotkania warte zapamiętania?
- Z pewnością pouczające. Wiem, że
powiedzenie „podróże kształcą” jest może
oklepane, ale ja podpisuję się pod nim
obiema rękami. Dzięki rozmowom z Izraelczykami, Palestyńczykami spojrzałam
na toczący się tam konflikt z całkiem innej strony niż jest to pokazywane chociażby u nas w telewizji. Wzruszająca była
historia palestyńskiego wykładowcy, który codziennie przejeżdża izraelską granicę w drodze do pracy, nieraz mając przy
tym spore problemy, choć mija ją przecież codziennie. Opowiadał nam jak marzy
o tym, żeby jego kraj dogadał się z trudnym sąsiadem.
- A jedzenie? Pojawiały się „biblijne” dania?
- Bardzo różnorodne. Tak jak miasto jest
na styku kultur, tak i kuchnia. Jeśli chodzi o żydowską, to potrawy są koszerne.
Tak więc na przykład w McDonaldzie nie
spodziewajmy się takiego menu jak u nas.
Króluje hummus na sto różnych sposobów,
falafel, sałatki z pietruszki, dania z bakłażanem. Mnie osobiście bardzo smakowała
szakszuka - jajka sadzone w sosie pomidorowym z dodatkiem cebuli i czosnku. Na
deser polecam kawę z baklawą - kruchym
ciastem z orzechami i miodem. Aż się rozmarzyłam, uwielbiam baklawę (śmiech).
Na każdym rogu dostaniemy świeżo wyciskane soki, na przykład z granatu. Oczywiście dawne tradycje są widoczne w dzisiejszej kuchni, mieszkańcy dalej objadają
się tam soczewicą, podaje się chleb maca
do dań, można też zjeść latkes - placki.
W samym mieście Jerozolima jednak nie
zobaczymy tych dań serwowanych jako biblijne. Naród żydowski tułał się po świecie, bez ojczyzny, więc ich dzisiejsza kuchnia jest wymieszana z tradycjami z innych
krajów. Jeśli chcielibyśmy znaleźć dania
bezpośrednio nawiązujące do Biblii, to na
pewno znaleźlibyśmy je na stołach podczas Paschy.
- Mówiłaś o mieszance kulturowej, ale czy któraś z nich się wybija?
- Spór toczy się miedzy Izraelem a Palestyną. Chrześcijanie stanowią mały procent
mieszkańców. Dominują języki hebrajski
i arabski. Są miejsca, do których dostęp
mają tylko muzułmanie, to tam usłyszysz
tylko arabski. Zależy, po której stronie
muru stoisz. Po stronie ściany płaczu usłyszysz hebrajski. Kiedy zwiedzałam dzielnice starego miasta z izraelskim przewodnikiem, usłyszałam, że jest to stolica Izraela,
po stronie palestyńskiej, że Palestyny.
Sprawa jest nierozstrzygnięta na dzień dzisiejszy, ONZ nie uznaje miasta jako stolicy
Izraela. Ciekawostką jest to, że jeśli chcesz
wejść na przykład do Kopuły na Skale to
testem na to, że jesteś muzułmaninem jest
zapytanie o Koran po arabsku. Jeśli jesteś
Europejczykiem z dobrą znajomością języka i Koranu, myślę, że dasz radę przejść
tę kontrolę.
- Inaczej patrzysz na życie w Polsce po tej
wyprawie?
- Doceniam to, że żyjemy w bezpiecznym kraju. Dobrze jest wyjeżdżać, bo po
powrocie otwierają się oczy, dostrzega się,
to co się ma.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
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Cierpliwie i z pokorą czekam na powrót
Rozmowa z ARTUREM
SEJUDEM – piłkarzem
i trenerem
- W środowisku piłkarskim Pana nazwisko jest z łatwością rozpoznawalne, tymczasem w ostatnich latach jako
szkoleniowiec pracuje Pan w ligach regionalnych. Ambicje trenerskie sięgają
zapewne znacznie wyżej.
- Przede wszystkim chciałem
pracować jako pierwszy trener,
wziąć odpowiedzialność za prowadzenie drużyny. Najpierw był
to ULKS Korzenna a teraz Olimpia Pisarzowa w lidze okręgowej.
Oczywiście mam swoje plany i ambicje, ale jak na razie skupiam się
na obecnej pracy. Czasami trzeba
cierpliwości i pokory, aby dostać
się na wyższy poziom.
- Olimpia Pisarzowa ma historyczną
szansę awansu do IV ligi, takie osiągnięcie byłoby również promocją dla
trenera.
- W Pisarzowej pracuję od początku obecnego sezonu, czyli
od niedawna. Staramy się solidnie trenować, a czy mamy szansę
awansu? Szczerze mówiąc jakoś
specjalnie nad tym się nie zastanawiam. Naszym celem jest jak
najlepsza gra, czas pokaże, czy
stać nas na wywalczenie IV ligi.
Przed nami jeszcze sporo spotkań, konkurencja też ma swoje cele.
- Nadal kibicuje Pan Sandecji?
- Oczywiście jestem emocjonalnie bardzo związany z tym klubem. Poza tym jestem ogromnie
wdzięczny, że zaczynając swoją przygodę z piłką nożną, mogłem tutaj rozwijać swoje umiejętności. Sporo otrzymałem od
Sandecji i życzę jej jak najlepiej,
trzymam kciuki, aby się jej powiodło w tegorocznych rozgrywkach, bo spisuje się bardzo dobrze.
Nigdy nie zapomnę jak przyjechałem do Nowego Sącz jako zawodnik Motoru Lublin. Kibice przyjęli
mnie wówczas bardzo ciepło, takie chwile pozostają w pamięci na
bardzo długo.
- Ma Pan duże rozeznanie jak wygląda piłka nożna na ekstraklasowym poziomie, czy Sandecja może
realnie myśleć, aby dołączyć do grona najlepszych drużyn w Polsce już
w tym roku?
- Na pewno w tym sezonie jest
ku temu wielka szansa i trzeba
robić wszystko, aby ją wykorzystać. Ekstraklasa byłaby spełnieniem marzeń wielu sympatyków
piłki nożnej w naszym mieście.
Wydarzenie, które przeszłoby do
historii i miałoby wielkie znaczenie dla promocji Nowego Sącza.
Dlatego stawka jest bardzo wielka i jest się o co bić. U siebie Sandecja jest zawsze bardzo groźna,
to jest jej spory atut od lat. Musi
jeszcze częściej punktować na

Na zdjęciu Artur Sejud (pierwszy z prawej) ze swoją aktualną drużyną Olimpia Pisarzowa
wyjazdach i powinno być dobrze.
Zadaniem zawodników i trenerów jest walka o cele sportowe,
do działaczy należą kwestie organizacyjne. Jeśli Sandecja wywalczy ekstraklasę, to na pewno
wielu zmobilizuje to do jeszcze
większego działania.
- Postawił Pan również na pracę
z młodzieżą, szkoląc zawodników
w Akademii Sandecja.
- Jest to dla mnie szansa rozwoju trenerskiego, spróbowanie czegoś nowego i wzbogacenie
warsztatu trenerskiego. Akademia Sandecja to projekt godny
uwagi i solidna podstawa na przyszłość. Ważne, aby młodzi zawodnicy z różnych, nawet małych miejscowości, otrzymywali
szansę zaprezentowania swoich
umiejętności. Czasami obserwuję
zdolnych młodych zawodników,
którzy nie mieli okazji przebicia
się do dobrego klubu. W ostatnich
latach takich sytuacji jest mniej,
ale ciągle się zdarzają.
- Na jakie przeszkody w regionie najczęściej natrafiają młodzi zawodnicy
w realizacji swojej piłkarskiej pasji?
- Bardzo często jest to po prostu brak wiary w swoje umiejętności. Niektórzy z góry zakładają, że nie zdołają się przebić na
wysoki poziom. Można zauważyć pewien strach przed konkurencją. Oczywiście takie podejście jest niepokojące, trzeba
przynajmniej spróbować walczyć
o swoje. Staram się przekonywać
do takiego myślenia na swoim
przykładzie. Pamiętam czasy, gdy
jako młody chłopak trenowałem
w Zawadzie Nowy Sącz. Też mi
się wydawało, że z takiego małego klubu nigdy nie trafię na
najwyższy poziom rozgrywkowy
w Polsce. Jednak przełamałem się,
podjąłem wyzwanie i trafiłem na
odpowiednich ludzi, którzy potrafili mną pokierować. Czasami
szansa na możliwość dostania się
do dobrego klubu może się już nie
powtórzyć.

JACEK BUGAJSKI

Artur Sejud urodził się w 1971 roku
w Nowym Sączu. Jest wychowankiem
Zawady Nowy Sącz, ale już wieku 16
lat przeszedł do Sandecji. Od początku uznawany był za wielki bramkarski talent. W wieku 21 lat przeszedł
do drużyny Karpaty Krosno, a w sezonie 1993/1994 po raz pierwszy zagrał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Polsce. Występował wówczas
w Stali Stalowa Wola. Kolejnym klubem
w jego piłkarskiej karierze była Petrochemia Płock (występująca także pod

nazwą Petro, Orlen i Wisła). W Płocku
grał w latach 1996-2002. Na szczeblu
rozgrywek centralnych reprezentował
następnie Motor Lublin i Górnik Łęczna.
Na zakończenie swojej piłkarskiej kariery grał w niższych ligach: Zawada Nowy
Sącz, Szarotka Uherce i jeszcze w ubiegłym sezonie w ULKS Korzenna. Jako
szkoleniowiec pracę rozpoczął w Górnik Łęczna, gdzie odpowiedzialny był za
przygotowanie bramkarzy. Jako trener
w przeszłości był w sztabie szkoleniowym Sandecji Nowy Sącz (prowadził

także rezerwy tego klubu). Kilka lat
temu trenował także bramkarzy Orkana Szczyrzyc. Jako trener prowadził
również ULKS Korzenna w lidze okręgowej. W lipcu 2016 roku został trenerem Olimpii Pisarzowa. W nowym klubie miał trudne zadanie, bowiem zespół
od kilku miesięcy przeżywał duży kryzys. Obecny sezon z Arturem Sejudem
jako szkoleniowcem zapowiada się bardzo obiecująco, jego podopieczni zajmują pozycję wicelidera (awans do IV
ligi uzyskają dwa zespoły).

Czy nauka w wakacje to dobry pomysł?
Lato to czas, kiedy chcemy odpocząć od nauki czy różnych
obowiązków zawodowych. Podróżujemy, zwiedzamy, relaksujemy się. Mamy wtedy więcej energii i chętnie podejmujemy nowe wyzwania. To właśnie dlatego jest wiele osób, które
uważają wakacje za najlepszy czas na naukę.
- W wakacje mamy więcej czasu i możliwości aby
zrobić coś dla siebie - mówi Małgorzata Stone, dyrektor Szkoły Językowej Perfect English.
- W ciągu roku szkolnego jesteśmy bardziej zabiegani, myślimy o szkole, pracy, obowiązkach rodzinnych. Miesiące letnie idealnie nadają się do tego aby
nauczyć się języka obcego – podkreśla dyrektor Perfect English i dodaje, że niektóre osoby potrafią poświęcić nawet 5 godzin dziennie na naukę.
- To duże wyzwanie, jednak wszyscy, którzy zdecydują się je podjąć, mają potem naprawdę dużą satysfakcję. Taka nauka jest bardzo intensywna, ale zmotywowany kursant jest w stanie w wakacje osiągnąć
postęp językowy taki jak przez cały rok nauki. Codzienny kontakt z językiem sprawia również, że słuchacze
dużo szybciej przełamują barierę komunikacyjną przekonuje Małgorzata Stone.
- Najczęściej wybieranym językiem podczas letnich
kursów jest język angielski, co oczywiście wynika z realnych potrzeb naszych słuchaczy. Od lat w wakacje
prowadzimy jedno-miesięczne intensywne kursy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po trzy lub
pięć godzin dziennie – dodaje dyrektor Perfect English.
Z wakacyjnych kursów językowych często korzystają nauczyciele, dla których wolne od pracy miesiące stanowią doskonałą okazję do podniesienia swoich kompetencji językowych. To również okazja aby poprawić
swój angielski przed urlopem za granicą.
W tym roku dodatkowo osoby dorosłe mają możliwość uczestnictwa w kursach dofinansowanych ze
środków Unii Europejskiej dzięki czemu koszt nauki
jest bardzo niski.
AGNIESZKA MAŁECKA
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Tak dawniej bywało

W Wielkim Tyźniu, próc modlitwy, belo huk roboty

FOT. GMINA LIMANOWA

Przez Wielki Póst w kozdy chałpie śpiywanę bely Gorzkie zole i pieśni o Męce
Chrystusa. W niedzielę ludzie starsi co
mieli daleko do kościoła to śli na sumę,
po sumie dostawali na Stacyje Drógi
Krzizowe i jesce na Gorzkie zole.

Staniaław Ptaszek

Przed Palmoworn Niedzielom gospodorze i młode chłopoki wycinali wiyrzbowe pijawice i ryktowali
kyćki i piyknie ik stroili. Kozdy kcioł
mieć nojdłukse i nojładni wystrojone. Po przyjściu z kościoła kozdy
domownik połykoł święconą baźkę,
bo one strzegły przed chorościami. W Wielki Cworek gaździne piekły chlyb. Wiecór na stole kładło się
bochen chleba, przynosiuło się kyćki i z nik robieło się krzizyki i kładło
się na tym chlebie. W Wielki Piontek rycholi swit gazda lebo nojstarsy syn zabiyrali krzizyki do siwoka
i wbijali na rogak stająnek i przy kamieniak miedzowyk. Przybijało się
tyz nade drzwiami chałpy, stajnie
i stodoły. Krzizyki mialy zapewnić
urodzoj, i chronić przed gradobiciem. Pocąwsy od Wielkigo Cwortku, ludzie chodzili stale do kościoła
na nobozeństwa.
Nobozeństwa w Wielkim Tyźniu straśnie wozne i urocyste. We
Wielki Cwortek wiecorem urocysto
Mso św., podcas nie cichną dzwony
i dzwonki na trzi dni. Przeniesienie
Pana Jezusa do ciemnicy i adoracyjo. W Wielki Piontek adoracyjo Krziza, ostatnie Gorzkie Zole.
Downi świyncenie wody i ognia
bywało w Wielką Sobotę rano. Chodzili po nie przewoźnie młode chodoki z chubami uryktowanyrni na
drutak. Jak odpolili od święconygo

W Wielki Piontek rycholi swit gazda lebo
nojstarsy syn zabiyrali krzizyki do siwoka
i wbijali na rogak stająnek i przy kamieniak
miedzowyk. Krzizyki mialy zapewnić urodzoj,
i chronić przed gradobiciem
ognia, huśtali nimi coby im nie zgasły. A przi tym casem się i pobili. Przi
nabiyraniu święcone wody zawse
belo straśnie ciasno. Zawse komusi
stłukli flaskę, skalicyli rękę. Nieroz
myślołek se, cemu to ksiądz nie koze
kościylnemu postawić dwók cebrzycków zomios jednygo? A może
my byli zonadto noremni i kozdy
kcioł być pirsy? Po przyjściu z kościoła świynconom wodom kropiuło się, a świynconym ogniem okodzało się syćkie budynki, zwierzęta,
pore iskierek puscało się do studnie. Chrąniuło to przed pieronami
i chorościami. Trza jesce spomnieć ze
w Wielkim Tyźniu próc modlitwy,
belo huk roboty. A przewoźnie gaździne i trochu dziecka - malowanie
jojek, ryktowanie krzanu, gotowanie kiełbasy, wędzonki no i piecenie
chleba, kołoców i buchta, no i obnieśienie na świyncenie.
Kiedysi we Wielką Sobotę wracało się trzech zdrowyk młodyk
i zawse głodnyk, jus prawie kawalirów. Hań za Górkom siedli se,
by końduś odpocąć, bo do chałpy jesce pół mile. Ten co siedzioł
nojblizy kosyka pado, ciekawe cy
świencone lepse? Drugi - trza by
sprógować.
Trzeci - to sprógujmy. Ani się
obejrzeli a w kosyku ino dno sie

ostało. Do chałpy przinieśli próźny
kosyk i postawili w kącie. We Wielką Niedzielę przed Sumom przisła
gaździno do probosca z prośbom
o poświęcenie pokarmów. Ksiądz:
Wojciechowo dyć waskie syny beły
wcora ze świenconym. Wójciechowo: Aleście Jygomościu tak dobrze
poświęli ze przinieśli próźny kosyk.
Aze Sfiynta - nie robiłak kłopotu.
Za nojsmacniejsą potrawę
w Wielką Niedzielę uznawali trzęsIonkę. Do gotowane syrwotki krajało się po troski syćkik świynconyk
rzecy i to się jadło przed obiadem.
Wozny bel caly Wielki Póst, wozny Wielki Tydzięń, ale ponad syćko
wozne belo docekać Rezurekcyje zaśpiywać „Wesoły nelm dzięń dziś
nastoł..." - i siąś, przi stole - coby se
nareście pojeś.
Pon Jezus zmortwychwstoł, to
momy, nadzieję, ze i my zmortwychwstaniemy i choć do kąta w niebie - ale się dostaniemy, co Panie
Jezu dej kozdemu.
Wesolygo Alleluja!!!

STANISŁAW PTASZEK
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
KSIĄŻKI GAWĘDZIARZA
Z PODLIMANOWSKIEGO PASIERBCA
STANISŁAWA PTASZKA
„SKARBIEC PAMIĘCI”
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry,
pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja
1 rok, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 1300 zł.
Tel. 791386513.
POŻYCZKI RATY! DYSKRETNIE! TANIE!
Zadzwoń 696-161-919 lub przyjdź,
Lwowska 41 Nowy Sącz
GARAŻ w N.Sączu przy ul. Bat.Chłopskich - kupię, 604-936-147.

PILNIE POTRZEBNA POŻYCZKA
-ZADZWOŃ 692-898-096. Biuro
ul. Lwowska 41, Nowy Sącz
Pilnie poszukuje kucharki do pensjonatu okolice Zakopanego z możliwością zamieszkania. Tel. 666 478 331
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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Pasje

Kiedy słyszę muzykę, otwiera się inny świat
Rozmowa z GOSIĄ
SARATĄ – wokalistką,
studentką wokalistyki
jazzowej w Rzeszowie
- Kiedy poczułaś „bluesa” do jazzu?
- To było dość dziwne (śmiech).
Będąc w gimnazjum, uczyłam się
matematyki tylko przy muzyce.
Pewnego razu natrafiłam na wybitną wokalistkę jazzową - Nine
Simone i zakochałam się od pierwszego dźwięku. Nina zdominowała
cały mój świat. Odkryłam coś nowego, a jednocześnie czułam, jakbym znała tę muzykę od zawsze.
Zaczęłam zagłębiać się coraz bardziej, poznawać różnych twórców i tak jest do dzisiaj. Za każdym razem kiedy słucham jakiegoś
utworu, odkrywam coś nowego:
frazy, kombinacje harmoniczne
i rytmiczne, a przede wszystkim
emocje.

- Co myślisz mówiąc: jazz?
- Całkowita wolność. Mój sposób na życie. Jazz pozwala wyrazić dokładnie to, co czujesz w danej chwili: improwizować, ponieść
się wyobraźni, zamknąć oczy i po
prostu być.
- W jakich stylach muzycznych czujesz się najlepiej?
- Nie mogę określić jednego
stylu, w którym czuję się dobrze.
Jest ich wiele: blues, swing, bebop,
free jazz, acid jazz czy smooth jazz.
Dobrze też się czuję w klimatach
soulowych i groov'owych.
- Kto jest Twoim największym mentorem muzycznym? Czy to właśnie
Nina Simone?
- Mentorów było, jest i będzie wielu, jednak Nina skradła
moje serce jako pierwsza, dzięki
wrażliwości, pasji, determinacji
i sile, jaką w sobie miała. Ale też

FOT. ANDRZEJ RAMS

- Czyli przez matematykę do jazzu… Słuchanie muzyki pomagało Ci
w nauce?
- Tak, nagle wszystkie odpowiedzi stawały się oczywiste.

wspomnę wspaniałe królowe jazzu, które kształtowały moją świadomość muzyczną. Były to: Ella
Fitzgerald, Betty Carter, Carmen
McRae, Frank Sinatra, Kurt Elling
i Tony Bennett.
- Co uważasz za swój największy
sukces?
- Jest kabaret, którego mogłabym słuchać dniami i nocami - Kabaret Starszych Panów.
Kilka lat temu słuchałam przepięknej interpretacji Lory Szafran
i Bogdana Hołowni. Wykonywali utwór „O Romeo” i wtedy zrodziło się moje marzenie: poznać
tych wspaniałych ludzi i zaśpiewać
z nimi ten utwór. Lata mijały, nic się nie zmieniało, i nagle
w sierpniu zeszłego roku zobaczyłam, że w Zwierzyńcu prowadzą

warsztaty. Zadzwoniłam natychmiast i udało się! Moje marzenie
się spełniło. Zaśpiewałam przy
akompaniamencie znakomitego
pianisty - pana Bogdana Hołowni
mój ukochany utwór „O Romeo”.
Uważam, że to był wielki sukces
i wierzę, że każde marzenie może
się spełnić. Wystarczy tylko zaufać, oddać to Bogu, a wszystko
się może zdarzyć.
- Masz wizje siebie na przyszłość?
- Każdy ma jakieś marzenia,
plany, cele, które chciałby osiągnąć. Ja chciałabym nigdy nie
zatracić tej wolności do muzyki i śpiewać, śpiewać i jeszcze raz
śpiewać.
- Co czujesz, kiedy śpiewasz na dużej
scenie? Towarzyszy Ci stres?

małopolska majówka
W PIJALNI GŁÓWNEJ W KRYNICY-ZDROJU

SPONSOR GŁÓWNY
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Bilety dostępne już od 20 zł
Kasa Kina Cyfrowego Jaworzyna II
ul. Piłsudskiego 19

Pijalnia Główna
w Krynicy-Zdroju

Jazz pozwala wyrazić
dokładnie to, co
czujesz w danej chwili:
improwizować, ponieść się
wyobraźni, zamknąć oczy
i po prostu być
- Na scenie czuję się jak ryba
w wodzie. To jest mój świat,
tam czuję się jak w domu, gdzie
wszystko jest na swoim miejscu.
Nie stresuję się, tylko bardzo cieszę, że mogę śpiewać dla ludzi,
pokazać im mój świat, zabrać ich
w rejs muzycznych uniesień i emocji.
- Czy uważasz, że Nowy Sącz daje możliwości rozwoju od strony muzycznej?
- W Nowym Sączu zaczęło się
wszystko dzięki pani Irenie Górowskiej, która zauważyła we
mnie coś, czego sama nie potrafiłam dostrzec. Jest to osoba, która chyba najbardziej przyczyniła się do tego, że jestem teraz
w tym miejscu. To pełna pasji, oddania i miłości kobieta, która pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowym Sączu – w moim drugim
domu. Tak, uważam, że Nowy Sącz
daje możliwości rozwoju muzycznego. Przede wszystkim trzeba chcieć,
a gdy już chcesz, to znajdą się osoby

i instytucje, które będą cię wspierać i pomagać rozwijać swoje pasje.
- Jesteś osobą odważną i zmotywowaną
do działania. Co motywuje Cię najbardziej?
- Nie ma większej motywacji, niż
miłość do tego, co się w życiu robi.
Oddałam się całkowicie muzyce,
jest dla mnie najważniejsza. Chcę się
uczyć, poznawać ją z każdej strony,
zagłębiać się w jej zakamarki. Kiedy
słyszę muzykę, otwiera się dla mnie
inny świat.
- Gdzie będzie można Cię usłyszeć
w najbliższym czasie?
- Aktualnie wraz z zespołem pracujemy nad naszą pierwszą autorską
płytą. Koncertujemy w całej Polsce.
Pod koniec kwietnia będzie można
nas usłyszeć w Mazowieckim Instytucie Kultury, a wszystkie nasze koncerty i wydarzenia można śledzić na
mojej stronie internetowej i profilu
facebookowym.

ROZMAWIAŁA: JOANNA KORZEŃ
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ZNAMY REGULAMIN I HARMONOGRAM BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2018
Prezydent Ryszard Nowak ogłosił regulamin i harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Tym samym ruszyła trzecia edycja budżetu obywatelskiego,
która wprowadza wiele zmian w porównaniu do poprzednich dwóch edycji.
Podobnie jak w latach poprzednich,
mieszkańcy będą mogli rozdysponować
2 mln złotych na zadania, które ich zdaniem powinny być realizowane w Nowym Sączu. Nowością jest podział środków. Kwotę przeznaczoną na budżet
obywatelski podzielono na pięć części.
Jedna z nich, w wysokości do 400 tys.
złotych, przeznaczona jest na sfinansowanie zadań o charakterze ogólnomiejskim, a wiec takich, których beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Nowego
Sącza. Zadania te mają mieć charakter wyłącznie "miękki" (nie inwestycyjny),
a wiec na przykład kulturalne, oświatowe,
promocyjne, sportowe czy tez zadania
z obszaru profilaktyki zdrowia czy ekologii.
Pozostałe cztery części BO, także
w wysokości do 400 tys. złotych każda,
przeznaczone będą na zadania dzielnicowe, zarówno o charakterze "twardym"
(a wiec np. budowa lub modernizacja infrastruktury), jak i "miękkim". Obszar Nowego Sącza podzielono na cztery dzielnice w skład każdej wchodzi -7 osiedli.
Dzielnice mają zbliżoną liczbę mieszkańców i pokrywają się z okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych.
Kolejna nowość to obniżenie wieku
osób zaangażowanych w przygotowywanie projektów do BO. Wnioski do budżetu obywatelskiego mogą składać
mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Obniżono również limit wieku w przypadku

Harmonogram BO 2018
Luty – marzec 2017
Opracowanie regulaminu, procedur, zarządzeń prezydenta
Kwiecień 2017
Kampania informacyjna
4 maja – 30 czerwca 2017
Nabór projektów
Od momentu wpływu wniosków
do 1 września 2017
Weryfikacja projektów
4 września 2017
Ogłoszenie listy projektów
5 – 29 września 2017
Kampania informacyjno-promocyjna
30 września – 7 października 2017
Głosowanie
9 – 16 października 2017
Sporządzenie listy zadań do realizacji
Ogłoszenie wyników głosowania

głosowania na poszczególne projekty. Głosujący ma osiągnąć 16 lat w bieżącym roku, a wiec urodzić się przed
1 stycznia 2002 roku. Musi także posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na
terenie Nowego Sącza w dniu rozpoczęcia głosowania.
Kolejna zmiana w stosunku do ubiegłego roku to głosowanie wyłącznie
w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl. Mieszkańcy głosować będą
na dwa projekty: jeden ogólnomiejski
i jeden dzielnicowy, bez względu na to,
w której "dzielnicy" mieszkają.
Wyniki głosowania widoczne będą na
bieżąco na stronie internetowej. O kolejności na listach do głosowani zdecyduje

nie losowanie, ale kolejność wpływu do
urzędu poszczególnych projektów. To
kolejna zmiana w regulaminie.
Ponadto prezydent Ryszard Nowak
przychylił się do propozycji przedstawionych przez przedstawicieli mieszkańców
i uwzględnił większość zaproponowanych rozwiązań. A są to:
- Rezygnacja z list poparcia do złożonych
projektów. Przypomnijmy, w trakcie dwóch
poprzednich edycji każdy z wnioskodawców
musiał do złożonego wniosku dołączyć listę
poparcia minimum 30 osób.
- Wprowadzono zapisy, które regulują sytuacje w przypadku nierozdysponowanych
środków.
- Ponadto prezydent Ryszard Nowak przychylił się do propozycji poszerzenia składu

Zespołu Weryfikującego o dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu
miasta.
W kwestii dotyczącej głosowania,
które w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego będzie możliwe tylko droga
elektroniczna, na wniosek mieszkańców zmniejszono liczbę SMS z kodem
weryfikującym, który należy wprowadzić do formularza głosowania w celu
potwierdzenia oddania głosu, z pięciu
do trzech.
Bez zmian pozostała frekwencja jeśli
chodzi o głosowanie. Aby było ważne
udział musi wziąć minimum 3000 osób.
W przypadku mniejszej frekwencji środki przeznaczone na budżet obywatelski
pozostają w budżecie miasta.

22 projekty rewitalizacyjne z szansą na dofinansowanie!
Przygotowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza Gminny Program Rewitalizacji został w całości przyjęty
i zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Oznacza to, że opracowane w jego
ramach 22 projekty rewitalizacyjne
mają szansę na uzyskanie dofinansowania na ich realizację. O szczegółach
przedsięwzięcia i dalszych jego etapach podczas spotkania z przedstawicielami sądeckich mediów mówili
prezydent Ryszard Nowak i dyrektor
Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek.
- Otrzymaliśmy pismo z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, w którym
czytamy "Z przyjemnością informację, że w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku oceny Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Nowego Sącza na lata 2016-2022
został przez Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadzony
do Wykazu programów rewitalizacji uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WM na lata 2014
- 2020. Uzyskanie wyżej wymienionego wpisu umożliwia wnioskowanie o dofinansowanie projektów
wpisanych na listę przedsięwzięć
podstawowych" - poinformował
prezydent Ryszard Nowak.

Prezydent podkreślił, że
Nowy Sącz jako jedno z pierwszych miast złożył przygotowany Gminny Program Rewitalizacji. - Chciałbym zaznaczyć,
że byliśmy jednym z pierwszych
miast, które taki program złożyły
i uzyskały 100% akceptację. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które
zostały złożone mają realną szansę
na uzyskanie dofinansowania. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego,
że pula pieniędzy jest ograniczona i pewnie nie wszystkie wnioski
zostaną dofinansowane, ale cieszy
mnie to, że nasz pierwotny program został przygotowany w bardzo dobry sposób, bardzo wysoko
oceniony i szybko otrzymaliśmy informacje, że został wpisany na listę wniosków, które mogą ubiegać
się o dofinansowanie - powiedział
prezydent Ryszard Nowak. - To
dla nas wielki sukces, że możemy
pracować już nad konkretnymi projektami. Pula jaką dysponuje Urząd
Marszałkowski to 140 milionów do
podziału na 7 miast. Miejmy nadzieję, że Nowy Sącz skorzysta
z tej kwoty w sposób znaczący dodał prezydent.
Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek zwróciła szczególną uwagę na rolę

mieszkańców w przygotowaniu programu. - Wielkie podziękowania dla mieszkańców, którzy
zaangażowali się bardzo intensywnie we współpracę z Urzędem
Miasta. Mieszkańcy bardzo licznie
brali udział w konsultacjach i odpowiedzieli licznie na zaproszenie prezydenta, które dotyczyło

składania wniosków rewitalizacyjnych. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji przygotowanych
przez parafie, firmy, instytucje
i zarządy osiedli - powiedziała
Alina Marek.
Ostatecznie w programie
rewitalizacji znalazły się 22
przedsięwzięcia rewitalizacyjne

i decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego rekomendująca cały program jako dobry
i spójny. Wszystkie organizacje,
których projekty znalazły się w
programie mogą wnioskować
o środki finansowe na ich realizację. Wnioski można składać do 31 maja.
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Budżet obywatelski Sącza
Od wtorku działa strona poświęcona III edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza.
Projekty będzie można zgłaszać
od 5 maja. W tegorocznej edycji
budżetu obywatelskiego nie brakuje zmian. Nie trzeba już będzie
zbierać list poparcia pod projektami. Mogą je zgłaszać już 16-latkowie. Nie będzie także losowania projektów.

Planetarium w Chełmcu
W pobliżu chełmieckiej pływalni ma powstać nowoczesne,

ekologiczne planetarium. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w kwietniu. Gmina chce
zagospodarować 40 arów gruntu niedaleko szkoły. Budynek,
w którym będzie planetarium ma
nawiązywać architekturą do eksploatowanych na terenie gminy
kamieniołomów.

Nowy dworzec MPK
Nowoczesny i funkcjonalny.
Taki ma być budynek nowego
dworca MPK przy ul. Kolejowej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu

REKLAMA

przygotowuje się do realizacji
projektu „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej” ,
w ramach którego, oprócz budowy nowego dworca, zaplanowano
także zakup nowoczesnego taboru
autobusowego. Szacowana wartość projektu to ponad 61,5 mln
zł. Zadanie zostało zaplanowane
na lata 2017 - 2019.

Life w Starym Sączu
Mieszkańcy Starego Sącza
mogą dowiedzieć się, czym oddychają. Dzięki współpracy samorządu z Krakowskim Alarmem
Smogowym w ramach programu
Life powietrze nad miastem będzie gruntownie przebadane. Poziom szkodliwych substancji mierzy pyłomierz, a specjaliści z KAS
przeanalizują wyniki pomiarów.

Konsultacje o DK 75
W nowosądeckim ratuszu odbyły się konsultacje dotyczące
przebiegu drogi krajowej nr 75
w jej nowej odsłonie. Przedstawiciele firmy CH2M, którzy są autorami tzw. studium korytarzowego
odpowiadali na pytania i sugestie
samorządowców i mieszkańców.
To dopiero początek konsultacji. Będą się one odbywały na każdym etapie inwestycji. Do dalszego procedowania zostaną wybrane
dwa lub trzy warianty.
(DTS24)

14 kwietnia, Krynica-Zdrój, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP („Zdrojowy”) - Droga krzyżowa prowadzona przez Dominikę Figurską
16 kwietnia, godz. 20., Klub Muzyczny Hangar w hotelu Heron - Koncert Wielkanocny
Kwartet Galicyjski
17 kwietnia, godz. 16., Teatr Nowy w Nowym
Sączu – spektakl „Śnieżka. Historia odwrócona w Poniedziałek Wielkanocny”
18 kwietnia, godz. 9., Deptak w Krynicy-Zdrój
- Bezpłatne badania mammograficzne
18 kwietnia, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu - Sądecki Chór Gospel
- Koncert Wielkanocny
19 kwietnia, godz. 19., Sala Balowa Starego
Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju - Koncert
- Zespół Kultury Kresowej „Chawira”
20 kwietnia, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu - Muzyka w kinie i poza
nim – spotkanie z Pawłem Sztompke
(AJ)

AMPLIFON - Z MIŁOŚCI DO SŁYSZENIA
O tym dlaczego warto dobrze słyszeć
opowiada Jadwiga Gorczyca-Malina Laureatka prestiżowej międzynarodowej nagrody
Charles Holland Award raz do roku przyznawanej w Mediolanie najlepszym specjalistom
w dziedzinie audiologii i protetyki słuchu,
Kierownik Oddziału Amplifon w Nowym Sączu ul. Grodzka 5;
Dlaczego słuch jest tak ważny?
Słuch jest jednym z najważniejszych
narządów zmysłów. Niedosłuch poważnie zaburza proces komunikacji. Starając się ukryć swoje trudności, osoby niedosłyszące stopniowo odizolowują się
i zamykają w sobie pozbawiając się radości życia. „Przyczyny takiego zachowania
mogą być różne. Jednym z objawów niedosłuchu są trudności w rozumieniu mowy,
dlatego też osoby z niedosłuchem często
proszą o powtórzenie tego, co ktoś powiedział. To dość krępujące” – opowiada nam
Jadwiga Gorczyca-Malina.
„Nie warto ignorować problemów ze słyszeniem, gdyż prowadzą do odosobnienia
i depresji. Nie warto czekać, by było za
późno! – kontynuuje rozmówczyni – W 80
procentach przypadków, ubytki słuchu
mogą w pełni być zrehabilitowane. Niestety
jednak, wiele osób odczuwa opór i nie decyduje się na podjęcie aktywnych działań
w walce z niedosłuchem. Zamiast szukać
pomocy, raczej izolują się od otoczenia
i wycofują z codziennego życia”.
Objawy niedosłuchu
„Osłabienie słuchu postępuję powoli
i stopniowo. Największe kłopoty odczuwamy jednak z rozumieniem mowy, co
ujawnia się na przykład przy oglądaniu

TV, kiedy to w znaczny sposób pogłaśniamy odbiornik. Niestety, stopniowo
pogłębiający się niedosłuch sprawia, że
przyzwyczajamy się do niego i nasz poziom słyszenia interpretujemy jako właściwy. Bardzo ważne, żeby w odpowiednim
czasie trafić do specjalisty. „Przy długotrwałym uszkodzeniu ośrodek słuchu
w mózgu „zapomina”, jak dawniej brzmiały niektóre dźwięki, głosy czy melodie. Są
one odbierane nie tylko ciszej, lecz zależnie od typu ubytku, utrwalają się w formie
zniekształconej, czy fałszywej. Jeśli zwlekamy z rozpoczęciem rehabilitacji zbyt
długo, może być za późno i wtedy nawet najnowocześniejsze aparaty słuchowe też nie pomogą. Co prawda, aparaty
słuchowe wzmocnią słyszenie dźwięków,
ale mózg będzie miał trudności z ich interpretacją, nie będzie rozumiał.” – tłumaczy
Jadwiga Gorczyca-Malina.
„Naprawdę nie warto zwlekać. Dzięki aparatom słuchowym wielu moich

Pacjentów może cieszyć się pełnią życia.”- kontynuuje Specjalistka.
Pani Alicja ma 76 lat i zdecydowała się
na aparat, gdyż niedosłuch jej przeszkadzał
w codziennym funkcjonowaniu. „Miałam
silne zapalenie oskrzeli po grypie i nagle
zaczęłam tracić słuch w prawym uchu.
I tak trafiłam do Gabinetu Amplifon i Pani
Jadwigi. Ujęła mnie jej serdeczność i empatia, pełne zrozumienie dla mojej sytuacji
i cierpliwość. Najpierw zbadała mi słuch, a
potem dobrała aparat. W końcu rozumiem
co do mnie mówią i poruszam się swobodnie wśród ludzi. Nie muszę nastawiać telewizora Bóg wie jak głośno. Wcześniej czułam się wyłączona. Nie rozumiałam tego,
co ktoś do mnie mówi i uśmiechałam się,
bo nie wiedziałam, jak reagować.
Teraz idę do sklepu i rozumiem wszystko, co ekspedientka do mnie mówi. Nie
boję przechodzić przez ulicę, bo słyszę,
z której strony nadjeżdża samochód. To są
proste rzeczy, ale bardzo ważne.” – mówi
Pani Alicja.
Ks. Prałat Arkadiusz, lat 89, również
zdecydował się na aparaty słuchowe, bo
nie mógł w należyty sposób wypełniać
swoich obowiązków. Pani Protetyk Słuchu Jadwiga Gorczyca-Malina z Gabinetu Amplifon, doradziła mi, że będzie dla
mnie lepiej, jeśli zdecyduję się na aparaty
do obydwojga uszu, gdyż w obu uszach
mam niedosłuch. Wytłumaczyła, że dzięki
temu będę dużo lepiej rozumiał, a nie tylko słyszał. Miała rację. Teraz nie wyobrażam sobie jak bym miał słyszeć inaczej.
Aparaty pomagają mi nie tylko w konfesjonale, gdy wsłuchuję się w szepty, ale
i w każdej innej sytuacji.

Emilka to jedna z moich najmłodszych
pacjentek. Ma 8 lat i gdyby nie specjalny dodatkowy system wspomagający
słyszenie nie mogłaby tak dobrze funkcjonować w szkole. Mówi Mama Emilki:
„Hałas w klasie nie przeszkadza już w kontakcie Emilki z nauczycielem. Emilka ma
możliwość bezpośredniego odbioru telewizji z wyeliminowaniem zakłócających
dźwięków otoczenia takich, jak remont
w bloku, czy hałasy zza okna. A o Pani Protetyk z Gabinetu Amplifon i jej Asystentce
mogę się wypowiadać w samych superlatywach. Znalazłam tam pomoc i fachową opiekę.
Gdzie przebadać słuch?
W Gabinecie Amplifon, na badanie słuchu można zapisać się bez skierowania.
Dzięki ogólnopolskiej kampanii mają
Państwo możliwość uczestniczenia w bezpłatnym, kompleksowym badaniu słuchu.
Warto dokonać rejestracji telefonicznej pod
nr telefonu 784 416 334 w celu
wyznaczenia indywidualnego terminu,
co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce.
„Zapraszam serdecznie do Gabinetu Amplifon ”- Jadwiga Gorczyca-Malina Kierownik Oddziału.
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