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Młodzi napisali gazetę

FOT. PIOTR DROŹDZIK

DTS lubi eksperymenty i wydania specjalne, ale tak daleko jeszcze się nigdy nie posunęliśmy.
Właśnie oddaliśmy nasze łamy studentom Edukacji Medialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu, a teraz bez lęku oddajmy efekt ich pracy w ręce Czytelników. Dobrej lektury!
Sprawdź, kto jest na naszym zdjęciu » str. 2

REKLAMA
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Druga strona

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY

Nie wszyscy wyjechali
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

rzy każdej możliwej okazji (albo bez okazji), powtarza się z uporem godnym lepszej sprawy, że młodzi ludzie dawno
stąd wyjechali, a jak zostali, to nic im
się nie chce. Podobno Nowy Sącz zostawiono starszakom oraz tym, którzy nie mają ambicji na coś większego
i poważniejszego. Żeby to sprawdzić,

przeprowadziliśmy mały eksperyment. 17 młodych, zdolnych i ambitnych studentów Edukacji Medialnej PWSZ, miało się rozejrzeć wokół
siebie i sprawdzić, co robią ich rówieśnicy? Piją piwo na osiedlowej
ławce? Faktycznie uciekli na zmywak do Londynu? A może czekają,
aż się zwolni etacik na cieplutkiej,
państwowej posadzie? Nic takiego.
Świat wokół nas pełen jest młodych,
zdolnych i ambitnych ludzi, którzy
realizują się na przeróżnych polach
aktywności. Jedni stawiają na biznes, pasją i sposobem na życie innych
jest sztuka i sport. Jeszcze inni pakują plecak (albo całą żaglówkę) i ruszają podglądać, jak wygląda świat,
a to co podpatrzą, może kiedyś im

się przyda tutaj. O nich można dzisiaj przeczytać.
Ale równie ważni (a może ważniejsi) są ci, którzy o nich napisali. Młodzi ludzie stworzyli to wydanie gazety
– od pomysłu, do efektu końcowego, który trzymamy w ręce. Należą
im się gratulacje za wykonaną robotę, nie tylko przy tygodniku zresztą. To świetna ekipa udowadniająca,
że ci, którzy zostali w Nowym Sączu,
sroce spod ogona nie wypadli. Za kilka tygodni pożegnają się z uczelnią z
dyplomem magistra w kieszeni i – jestem przekonany – wielu z nich pojawi się jeszcze w życiu publicznym,
nie tylko na naszej okolicznościowej
okładce. Tylko czekać, aż nas wyproszą z sądeckich gazet i portali.

Na zdjęciu okładkowym, w pierwszym rzędzie od lewej: Gabriela Piwowar, Kamila Pasiut, Joanna Myjak, Magdalena
Paruch, Kinga Nikiel, Alicja Augustyn, Joanna Pych , Łukasz Horowski. W drugim rzędzie od lewej: Małgorzata Nazimek,
Jakub Antoniak (widoczna tylko czupryna), Angelika Makoś, Joanna Korzeń , Klaudia Kulak, Natalia Sekuła, Tomasz
Aleksander, Krzysztof Rosłoński. Na zdjęciu brakuje Anny Głód. Fot. Piotr Droździk.
REKLAMA

Imię i nazwisko: Mariusz Cygnar.
Urodziłem się: w 1971 roku w Szerzynach – miejscowości położonej w rejonie Pogórza Ciężkowickiego. Moją rodzinną miejscowością były Olszyny
niedaleko Jasła, w których spędziłem pierwsze 6 lat swojego życia. Przez
następne 35 lat mieszkałem w Gorlicach, a od 5 lat moim „domem” jest
miejscowość Chełmiec.
Zajmowane stanowisko: profesor nadzwyczajny, a od roku 2015 r. pełnię
funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Przebieg pracy zawodowej: historia mojej pracy zawodowej jest bardzo krótka: po skończeniu studiów odbyłem trzymiesięczny staż w nieistniejącej już
Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik w Gorlicach. Potem były
studia doktoranckie i zaraz po nich podjąłem pracę (dokładnie 1 października 2002 r.) w PWSZ w Nowym Sączu na stanowisku wykładowcy w Instytucie Technicznym. Jest to moja pierwsza praca i mam nadzieję, że ostatnia.
Kiedy byłem studentem: dużo by można o tym opowiadać! Nauka, ale także fantastyczne życie studenckie! Czasy były zupełnie inne. Przyznam się,
często za nimi tęsknię. Może dlatego, że było więcej luzu, mniejsza gonitwa
za dosłownie wszystkim, jak to ma miejsce obecnie. Z pewnością każdy powie tak samo, niczego tak dobrze się nie wspomina jak bycie studentem.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: przyznaję się, że nie pamiętam. Można mieć różne skojarzenia dlaczego…, ale to na pewno nie dlatego (śmiech).
Lubię jeść: jestem tradycjonalistą, więc niczym nie zaskoczę, polska kuchnia przede wszystkim. Mój ulubiony zestaw to rosół lub zupa grochowa
oraz schabowy z czymkolwiek. Z jedzeniem chyba jest tak jak z życiem, im
prostsze tym lepsze.
Po godzinach: obecnie trudno znaleźć wolny czas, ale to nie oznacza, że go
nie mam, przepraszam „nie mamy”. Wolny czas spędzam z żoną pod warunkiem, że ma go również w tym samym czasie. Jeżeli jestem sam, często
słucham muzyki.
Mój samochód: jak każdy mężczyzna mam swoje wymarzone auto, czyli dosyć często nieosiągalne ze względów finansowych. Taką, moją „mrzonką”
jest Mercedes 300SL Gullwing. Może kiedyś, w przyszłości... Kto wie? Podobno marzenia się spełniają! Obecnie jeżdżę najmniejszym samochodem
osobowym tej samej marki.
Ostatnio czytałem: nie jestem zagorzałym czytelnikiem literatury pięknej, ale
od czasu do czasu podkradam mojej żonie już przeczytane przez nią książki.
Jestem w trakcie czytania „Dziewczyny z pociągu” autorstwa Pauli Hawkins.
Na bezludną wyspę zabrałbym: szczerze mówiąc to raczej nie wybrałbym
się na bezludną wyspę. Gdybym jednak musiał, to odpowiem przewrotnie:
nie zabrałbym niczego niepotrzebnego.
Złości mnie: najbardziej czego nie lubię (a tym samym mnie złości) to pewnych zachowań ludzi, którzy starają się mówiąc wprost „rzucać kłody pod
nogi”, a takich niestety nie brakuje.
Śmieszy mnie: występy kabaretowe, które mogę oglądać w nieskończoność.
Cieszy mnie: możliwość współpracy z wieloma życzliwymi ludźmi, dzięki którym wspólnie możemy wiele zrobić dla uczelni, którą kieruję. Jestem
przekonany, że mając możliwość otaczania się osobami mądrzejszymi od
samego siebie, sukces jest w zasięgu każdego.
MAGDALENA PARUCH

FOT. Z ARCH. M. CYGNARA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA
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Młodzi odnoszą sukces

Od DJ-a do milionera?
- Kiedyś szalony, 16 - letni DJ Assimo, dziś
24 - letni ułożony pan Jakub?
- Właśnie mam trochę przeczucie, że przez „szybki kurs dorastania”
i wyprowadzkę z domu w młodym
wieku, nie miałem kiedy się porządnie wyszaleć. Nie oznacza to oczywiście, że teraz codziennie chodzę
na imprezy, ale dawniej nawet, jeśli byłem w każdy weekend w klubie, to po to, by pracować do samego rana. A czy jestem ułożony? Chyba
tak, bo widzę jak wygląda teraz życie moje, a niejednego z rówieśników.
Ale drzewa jeszcze nie zasadziłem ani
nie miałem okazji wybudować domu
…(śmiech)
- Twoja przygoda z ,,wielkim światem”
zaczęła się po wyjeździe na studia. Opowiedz o tym.
- Kiedy piłkarz zdobędzie bramkę, to pyta się go jak wypoczywał
przed meczem i co jadł na śniadanie,
a kluczowe nie są dni, tylko lata treningów. Swoją przygodę zacząłem w
rodzinnej miejscowości - Bereście,
koło Krynicy-Zdroju. Już w gimnazjum zacząłem zabawę z radiem internetowym. Wprawdzie wówczas
nie miałem zbyt wielu słuchaczy,
ale rozbudziło to we mnie ciekawość
świata. W liceum pisałem artykuły do lokalnej prasy oraz prowadziłem audycje w Radiu Nowy Sącz. Byłem również DJ’em i sporo grałem na
imprezach klubowych, a nawet zostałem wicemistrzem Podkarpacia
w tej dziedzinie.
- Jednak zdradziłeś konsolę na rzecz
marketingu…
REKLAMA

FOT. Z ARCH. J. BIELA

JAKUB BIEL całe życie słyszał, że jest
za wcześnie… Za wcześnie na radio, za
wcześnie na bycie DJ’em. Udowodnił, że
nie jest za wcześnie na sukces.

- Przyszedł czas na studia w Krakowie i…jeszcze w trakcie matur
dostałem się do Grupy Onet. Tam
to dopiero miałem pomysły! Podczas sprzedawania reklam pytałem
właścicieli firm, kiedy była np. bitwa pod Grunwaldem i jeśli zgadli,
to dostawali 1410 zł rabatu. Z tego,
co wiem, to do teraz funkcjonuje
taka promocja. Dzięki moim pomysłom kariera szybko się potoczyła i
wylądowałem w Solgazie.
- Przez 12 lat firmę Solgaz- sprzedającą
AGD, nikt nie znał. Po przyjściu 20-latka usłyszał o niej świat, obecnie sprzedaje swoje produkty w 20 krajach. Jak
to zrobiłeś?
- Bardzo bym chciał, żeby wystarczyło przyjście z magiczną różdżką i w sekundę mały biznes rozrasta się na pół Europy, ale
niestety tak nie jest. Przed zakupem, klient musi poznać naszą firmę, zaufać jej i w ogóle wiedzieć,
że istnieje. W tym pomagają internetowe akcje. Robiliśmy to, co
kosztuje mało albo wcale, m.in.

korzystaliśmy z marketingu w czasie rzeczywistym.
- Coś może nic nie kosztować i przynosić zysk?
- Podczas Euro 2016 mieliśmy
jamnika, który wskazywał, kto wygra mecz. Nawet, kiedy położyliśmy
kiełbasę pod flagą Szwajcarii i sałatę pod naszymi symbolami narodowymi to wiedział, co wybrać. Takie
nagrania wrzucaliśmy do sieci przed
każdym meczem i niektóre z nich, za
darmo, na Facebooku trafiały do więcej niż miliona osób, a później zaczęły pokazywać je największe telewizje
i portale w kraju. Innym razem wysyłałem walentynki do dziennikarek,
które kiedykolwiek napisały o firmie,
a raz kobiecie w ciąży, do której spóźniał się kurier, przywieźliśmy obiad
do domu. Była przeszczęśliwa.
- Używasz liczby mnogiej, a przecież dzięki Tobie firma zyskała rozgłos? Czy aby nie
jesteś za skromny?
- Trochę jestem narcyzem i chwalipiętą, ale jeśli chodzi o rozkręcenie
Solgazu, to już zostałem za to odpowiednio nagrodzony, zarówno w
samej firmie, jak i poza nią. Często
opowiadam na konferencjach, spotkaniach czy uczelniach o tym, jak
promować biznes, i na które trendy postawić, po drodze trafiło się też
kilka nagród. Nie widzę potrzeby koloryzowania tego, bo wciąż czuję, że
dużo przed nami. Widzę też ile pracy przede mną.
- Nie tęsknisz za swoją konsolą, nocnym
życiem, radiem?
- Bardzo! Teraz zdarza mi się skomentować coś dla stacji radiowej,
albo wypowiedzieć się do kamery
i zamiast stresu daje mi to ogromną
satysfakcję. Wiadomo, jeśli mówię o
firmie to nie ma takiej swobody jak

wtedy, kiedy jestem prowadzącym
audycję, ale i tak jest super. Nocne
życie też nie było takie przyjemne
jak się wydaje, bo musiałem odsypiać
całymi dniami, brakuje mi tego czasem. Ale konsolę, przynajmniej taką
małą, to chyba sobie kupię do domu.
Tak dla zabawy.
- Jednak nie rozwiodłeś się do końca ze
starym życiem, stara miłość nie rdzewieje?
- Zdecydowanie… Za niedługo, jak
dobrze pójdzie, to jeszcze usłyszysz
mój głos po drugiej stronie mikrofonu. Póki co nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo nie wiem, czy się uda.
W każdym razie prowadzę pewne
rozmowy. Do DJ-ki, jako takiej pewnie już nie wrócę, bo nie dość, że wypadłem z obiegu, to jeszcze nie mam
czasu na wycięcie całych weekendów
z życia. Jeśli się uda, to będzie to tylko
dodatek do codziennych zajęć, a nie
nowy sposób na życie.
- Jesteś bardzo tajemniczy… Planujesz zaśpiewać w Opolu?
- Mój śpiew słyszany poza prysznicem? Nie wiem, kto by to wytrzymał! Pewnie zdobyłbym niezły rozgłos, ale raczej, jako straszak na małe
dzieci i bohater jednego fragmentu
Fail Compilation na YouTubie.
- Wracając do starych miłości. Niezmiennie z Justyną, Twoją licealną miłością?
- Tak się złożyło. Trochę zmieniłem się od tego czasu, ale jak patrzę wstecz to chyba na lepsze. Swoją
drogą, jeśli tyle wytrzymała ze mną,
moimi suchymi żartami, a wszystko
często na odległość, to coś musi być
na rzeczy.
- Czyli jednak mimo wielu obowiązków
masz czas na miłość?
- Mniej niż bym chciał.
- Świat marketingu to transakcja wiązana, Twój czas za pieniądze.... Jednak dzięki

temu możesz swobodnie podróżować po
całym świecie...
- Tak, to prawda. Dzięki temu
mam możliwość poznawania innych kultur i zwyczajów! Zwiedziłem praktycznie całą Europę, a poza
tym byłem w Turcji, Omanie i Moskwie. Celowo mówię o Moskwie,
a nie Rosji, bo tam na miejscu każdy mówi, że to jak osobny kraj. Widziałem też obrzeża tego ogromnego miasta i wierzę im. A w wakacje
chciałbym samochodem objechać
Bałtyk dookoła. Mało brakło, a zrobiłbym to w długi weekend majowy
miesiąc temu. Jednak ostatecznie
trafiło na San Marino i Rzym.
- Opłaciło się zrezygnować ze studenckiego życia? Co już osiągnąłeś?
- Wiem jedno, niczego nie żałuję! Moim największym sukcesem jest
fakt, iż robię to, co lubię i spełniam
się. A co do nagród to byłem m.in.
nominowany do tytułu Człowieka
Roku w kategorii PR wg magazynu „Brief”. A na konferencji „I love
Marketing”, gdzie słuchało mnie 800
osób, wybrano moją prezentację jako
najlepszą. O mediach opowiadałem
na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, Łódzkim, kard. Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i wielu
innych. Byłem również prelegentem m.in. 320 m pod ziemią, na barce płynącej po Wiśle, czy największej
sali multikina w Złotych Tarasach.
- Mieliśmy również okazję oglądać Cię
w telewizji…
- Wypowiadałem się dla TVN24
BiS jako ekspert ds. nowych mediów
oraz udzielałem wywiadu największym mediom w Polsce: zarówno
telewizjom, radiu jak i prasie drukowanej. Moje wypowiedzi trafiły
do stacji TV w Wietnamie, RPA, Łotwie i innych krajach. Piszę również
do prasy branżowej.
- Dostałeś propozycję zastania wykładowcą na AGH, nie mając wówczas tytułu
naukowego. Czyli jednak pasja i kreatywność ważniejsze od dyplomu?
- Z tą uczelnią ostatecznie nie
było mi po drodze, ale faktem jest,
że nikt nie pytał mnie o dyplom.
Pracowałem przy wielu ciekawych
projektach i do teraz ani razu nie
słyszałem pytania o to, czy skończyłem jakiekolwiek studia. Dzisiaj przede wszystkim stawia się na
kreatywnych praktyków, których
pomysły sprawdzają się na rynku.
Swoją drogą ja też wolałbym uczyć
się jeździć od kogoś, kto spędził
dwa lata za kierownicą niż z kimś,
kto tylko czytał kilkanaście lat
o samochodach.
- Nie zapomniałeś o rodzinnych stronach?
- Skądże! Rodzinę odwiedzam
regularnie, więc nie jest źle. Poza
tym, raz już musiałem się nagle
wyprowadzić z domu rodziców,
kiedy nie było czasu na tęsknoty.
Później ciężko było opuścić Kraków, bo w tym mieście zakochałem się bezgranicznie. Dziś jestem
pod Wrocławiem i również się tutaj odnajduję.

Rozmawiała: NATALIA SEKUŁA
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Młodzi poszukiwani do pracy

Jakie studia w drodze do kariery?
10 czerwca, godz. 10., Tylicz
Master-Ski - Eliminacje Pucharu Doliny Popradu MTB
10 - 11czerwca, godz. 10.,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju - Forum Ewangelizacyjne - Godzina miłosierdzia
11 czerwca, godz. 14., Plac rekreacyjny w Złockiem - Sportowy Dzień Dziecka w Złockiem
11 czerwca, godz. 15., Deptak
w Krynicy-Zdroju - Zakończenie II Krynickiego Rajdu Rowerowego
11 czerwca, godz. 19., Wirydarz klasztoru oo. Jezuitów
w Nowym Sączu – XXI Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie talenty”
12 czerwca, godz. 17., Sala
Widowiskowa MOK w Nowym
Sączu – Młodzieżowy Poniedziałek Teatralny w MOK - teatr Maskarada z Zespołu Szkół
Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu z inscenizacją II części „Dziadów” Adama
Mickiewicza.
15 czerwca - 17 czerwca, Amfiteatr Zapopradzie, Al. Zdrojowa w Muszynie - Święto Muszyńskich Ogrodów
16 czerwca, Deptak w Krynicy-Zdroju - Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Myśliwskiej
„O Róg Wojskiego”
16-18czerwca, Deptak w Krynicy-Zdroju - Piknik Krynicki
16-17 czerwca, Rynek w Nowym Sączu - Festiwal Muzyki
Myśliwskiej
17 czerwca, Deptak w Krynicy-Zdroju - XVI Zlot Zabytkowych Mercedesów - StarDrive
Poland 2017
17 czerwca, godz. 15., boisko
przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku - Festyn Familijny
w Jastrzębiku
18 czerwca, godz. 15., Miasteczko Galicyjskie w Nowym
Sączu – XV Biesiada Karpacka
20 czerwca, godz.17., Galeria
pod Piątką w Starym Sączu
- Wielkie wietrzenie szaf - wymiana ubrań
22 czerwca, godz.18., Galeria
pod Piątką w Starym Sączu Babskie pogaduchy o modzie
i nie tylko…
24 czerwca, godz. 14.30, Rynek w Nowym Sączu - Festyn
Rodzinny inaugurujący akcję
„Bezpieczne Wakacje 2017”.
Joanna Myjak

Inżynierowie, elektronicy, ekonomiści,
a także… pielęgniarki – to aktualnie najbardziej pożądane zawody na sądeckim
rynku pracy. Specjalnie dla Czytelników
DTS zrobiliśmy niewielkie rozpoznanie co warto studiować, aby zdobyć dobrze
płatną pracę?
Przede wszystkim warto zapoznać się z ofertami pracy i już w szkole średniej ukierunkować swoje zainteresowania zawodowe. A dlaczego
warto podejmować studia w zakresie
nauk ścisłych? Dlatego że jeszcze podczas okresu nauki, można skorzystać
z programów praktyk.

Młode talenty w cenie
W Nowym Sączu taką ofertę ma
dla młodych przedsiębiorstwo produkujące pociągi – firma Newag, która proponuje dla studentów III, IV
lub V roku studiów kierunków technicznych program bezpłatnych praktyk, organizowanych w trakcie całego
roku. Praktyki mają zapewnić możliwość zdobywania nowych umiejętności i wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów, wykorzystanie
wiedzy zdobywanej na studiach, pracę w młodym zespole, uczestnictwo
w realizacji innowacyjnych projektów
a dla najlepszych - możliwość rozpoczęcia pracy po zakończeniu praktyk.
- Firmę powinni wspierać wysoko wykwalifikowani pracownicy.
Gdy mamy do czynienia z taką kadrą,
możliwa jest dobra synergia nauki
z biznesem. Zatem różnorodne studia techniczne są bardzo przyszłościowe - uważa dr inż. Marek Babeł z
Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.
Newag poszukuje obecnie przede
wszystkim specjalistów: technologów, konstruktorów, inżynierów
procesu. Wśród aktualnych ofert pracy
w Newagu znajdziemy także: operatorów, elektromechaników, lakierników czy spawaczy. Znajdzie się zatrudnienie również dla specjalistów
m.in. od public relations.
- Jesteśmy również otwarci na
młode talenty, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.
Nasi pracownicy to zazwyczaj absolwenci kierunków technicznych,

takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, transport, elektrotechnika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji - wymienia
Łukasz Mikołajczyk, rzecznik prasowy
spółki Newag S.A.
Firma przyznaje młodym stypendium w wysokości 1100 zł miesięcznie a także oferuje staże w dziale badań i rozwoju. Z programu korzystają
przede wszystkim studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności inżynieria produkcji środków transportu masowego.
Najzdolniejsi praktykanci mogą liczyć na zatrudnienie. Newag liczy, że
oferując młodym taki system praktyk, uzyska w przyszłości nową kadrę pracowniczą.

Warto znać języki obce
Dobrze wykształconych pracowników poszukuje również firma Fakro.
- Dzisiejszy rynek pracy cechuje się dużą dynamiką. W obszarze
rekrutacji w każdej firmie sporo się
dzieje. Jeśli chodzi o Fakro, to aktualnie poszukujemy osób zarówno do
pracy fizycznej jak i biurowej - tłumaczy Beata Martuś-Kołbon, zastępca dyrektora do spraw personalnych
z działu zarządzania kadrami w firmie Fakro.
- Oferty pracy publikujemy m.in.
na naszej stronie internetowej. Poszukiwania kandydatów na stanowiska specjalistyczne obejmują
głównie obszary techniczne. Ponieważ jesteśmy firmą globalną, dużą
uwagę zwracamy na kompetencje
językowe. W tym aspekcie szczególnie ważnym dla nas językiem jest język niemiecki – podkreśla.
Jaki zatem kierunek studiów warto wybrać, aby w przyszłości zdobyć pracę w sądeckiej fabryce okien
dachowych?
- Jesteśmy firmą o profilu produkcyjno-handlowym, a więc w obszarze produkcji poszukujemy specjalistów ds. produkcji, technologów,
konstruktorów, asystentów projektowych. W obszarze handlowym
także poszukujemy pracowników
po kierunkach technicznych, którzy mają „zacięcie” rynkowe i swoje wykształcenie techniczne chcą
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wykorzystać pracując w działach
zarządzania produktami, logistyki
czy szkoleń produktowych – zauważa Beata Martuś-Kołbon.
Firma Fakro stawia także na rozwój
technologii informatycznych oraz kładzie nacisk na języki obce.
- Szybki rozwój biznesu powoduje zapotrzebowanie na wsparcie
w obszarze IT. Mamy dużo projektów informatycznych, a w związku z tym oferty pracy szczególnie
dla programistów i administratorów sieciowych. W przypadku naszej firmy techniczne wykształcenie i bardzo dobra znajomość języka
obcego dają bardzo dużą szansę
zaproszenia do udziału w procesie rekrutacyjnym. A potem już
od przygotowania, postawy, chęci
i motywacji kandydata zależy ostateczny wynik rekrutacji – podkreśla Beata Martuś-Kołbon,

Galeria zawodów poszukiwanych
Sądecki Urząd Pracy również jest
zdania, że sytuacja na rynku pracy
zmienia się niezwykle dynamicznie,
co jest związane z dynamiką rozwoju
przedsiębiorczości na Sądecczyźnie.
- Obserwujemy, że jest za dużo
osób z wyższym wykształceniem
w stosunku do ofert pracy. Sytuacja
na lokalnym rynku pracy jest bardzo dynamiczna. Często bywa i tak,
że ukończone studia nie idą w parze z
podejmowaną pracą zawodową - zauważa Teresa Połomska, wicedyrektor
Sądeckiego Urzędu Pracy.
- Dużo osób staramy się kierować
na staże z późniejszą gwarancją zatrudnienia - dodaje.
SUP szuka ofert pracy przede
wszystkim dla osób z wykształceniem ekonomicznym, technicznym,
dla inżynierów.
REKLAMA

- Możemy podzielić ich na dwie
grupy. W pierwszej znajdują się ekonomiści, szczególnie o specjalności finanse i rachunkowość. Wiele
biur rachunkowych poszukuje pracowników na staże. Poszukiwani są
fachowcy ze specjalistycznym wykształceniem ekonomicznym bądź
technicznym. Brakuje nam inżynierów: budowlańców, architektów
oraz inżynierów ogólnobudowlanych
- mówi Danuta Pacyna z Sądeckiego
Urzędu Pracy.
- Potrzebujemy także elektroników: programistów i informatyków.
Tutaj potrzeba jednak często dodatkowych kursów i szkoleń. Same studia informatyczne często nie są wystarczające, by zdobyć dobrze płatną
pracę. Nie mamy również zarejestrowanych prawników, lub są oni
w trakcie aplikacji. Jest to jednak
szczególna grupa zawodowa. Potrzebujemy bardzo dużo pielęgniarek, zapotrzebowanie na pielęgniarki
z prawem do wykonywania zawodu
jest ogromne.
Jest także zapotrzebowanie na
fizjoterapeutów.
- Kierujemy także na staże fizjoterapeutów. Praca fizjoterapeuty cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. Brakuje nam również
psychologów. Jeszcze niedawno było
ich aż zanadto, obecnie jest ich jak na
lekarstwo. Na ten moment są to podstawowe braki w Sądeckim Urzędzie
Pracy - dodaje Danuta Pacyna.
Wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii można zdobywać w Instytucie Kultury Fizycznej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a z zakresu pielęgniarstwa
w Instytucie Zdrowia PWSZ.

AGNIESZKA MAŁECKA
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„Splot” jako kreatywna szkoła:
czyli splatanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń
Jaki jest obiektywny sposób oceny pracy
szkoły? To pytanie zapewne zadają sobie
nie tylko uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, ale także osoby zajmujące się rynkiem
pracy. Jak oceniają eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie to wskaźnik
EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) jest najbardziej obiektywnym wyznacznikiem, który pozwala oszacować, czy szkoła rozwija
potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia, czy
wręcz przeciwnie. Wysoki wskaźnik oznacza, że szkoła nie tylko potrafi pracować
z bardzo zdolną młodzieżą, ale także zadaje sobie trud szlifowania diamentów, aby
z każdego ucznia wydobyć jego ukrytą wartość. Zespół Szkół Społecznych „Splot”
znajduje się na pierwszym miejscu w Nowym Sączu ostatniego rankingu EWD opublikowanego w „Dzienniku Polskim” zarówno w kategorii gimnazjum, jak i liceum.
Skąd się bierze taki wynik „Splotu”? Wynika on przede wszystkim z otwartości
i misji szkoły - jako miejsca, gdzie sztukę
stawiania pytań ceni się bardziej niż gotowe odpowiedzi. Tak się składa, że zadawanie pytań jest jedną z umiejętności
wspierających twórcze myślenie, która znajduje się w zestawie kluczowych
sprawności najbardziej znanych innowatorów obok obserwowania, eksperymentowania, budowania sieci kontaktów, a wreszcie umiejętności myślenia
skojarzeniowego.
Stymulacją do rozwijania tych umiejętności jest uczenie się w oparciu o wykorzystanie wszystkich zmysłów. Taki

sposób uczenia się zapewniają, między
innymi, szkoły Montessori. Fakt ten poparty jest wieloletnimi badaniami innowacyjnych przedsiębiorców, które opublikowane są w książce „DNA innowatora. Zostań
mistrzem we wdrażaniu innowacji!” autorstwa trzech amerykańskich profesorów.
Zgodnie z nimi znaczna część innowatorów ukończyła szkoły Montessori np. Larry Page i Sergey Brin założyciele Google,
Jeff Bezos twórca Amazon.com, Jimmy
Wales współzałożyciel Wikipedii czy Julia
Child legendarna autorka książek kucharskich i programów kulinarnych. Esencją
takich szkół jest aktywne doświadczanie,

ciągłe stawianie pytań oraz rozwijanie zainteresowań w duchu wewnętrznej motywacji i radości samodzielnego odkrywania
w starannie przygotowanym otoczeniu
edukacyjnym, a nie pobieranie gotowej
wiedzy od nauczyciela.
Niezależnym katalizatorem pobudzającym otwartość na świat i ludzi jest dwujęzyczne rozwijanie zdolności komunikacyjnych i praktyczny kontakt z językiem
obcym poprzez poznawanie innych kultur i tzw. „zanurzenie się”, czyli różnorodne i aktywizujące sposoby pracy na
autentycznych materiałach pobudzające koncentrację, bystrość umysłu oraz

sprawność w rozwiązywaniu rozmaitych kwestii. Dwujęzyczność sprawia
też, że język obcy staje się narzędziem
poznawania wiedzy z innych przedmiotów, a dodatkowo stanowi atut, jakim
jest możliwość kontynuacji nauki w języku obcym w kraju i zagranicą oraz
zapewnia lepsze perspektywy pracy
w przyszłości.
Doskonałym sposobem na łączenie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, czyli przygotowanie się do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości,
jest także udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie licznych
kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie „Splotu” mają taką możliwość w ramach licznych wyjazdów do
szkół partnerskich z sześciu krajów (Austrii, Danii, Finlandii, Włoch, Słowenii i
Hiszpanii) dzięki realizacji projektu KA2
InTime21, którego celem jest rozwijanie
przedsiębiorczości, umiejętności pracy
w grupie oraz kreatywności młodzieży
i nauczycieli w ramach programu Erasmus+. Uczniowie „Splotu” biorą też aktywny udział w wymianach ze szkołami z Izraela i Niemiec. Ponadto, już od
dwudziestu lat, co roku jeden uczeń
wyjeżdża na roczne stypendium do
Thomas Jefferson School w Saint Louis
(USA). Współpraca z rówieśnikami z innych krajów pozwala im spojrzeć na realia z innej perspektywy, uczy szacunku, daje możliwość doceniania inności,
a także poczucie dumy z osiągnięć kraju, z którego pochodzą.
(MR)
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Młodzi z pomysłem

Sądeckie deski, które podbijają świat
W 2017 odbędzie się 14 – 16 lipca,
a więc już za niedługo.

Rozmowa
z SZYMONEM ŚMIAŁKIEM
- współzałożycielem
Alternativ Longboards

Najbardziej cieszy
mnie jak na
imprezach osoby,
które jeżdżą,
podchodzą i mówią:
„O! Super deski!”.
Zadowolenie
użytkowników to dla
nas największy fun
i radość.

- Kiedy zacząłeś swoją przygodę
z longboardami?
- Moja przygoda z longboardem rozpoczęła się 7 lat temu, ale
wcześniej jeździłem na deskorolce
i snowboardzie. Podczas wakacyjnej pracy w Gdańsku zobaczyłem,
że dużo osób jeździ po promenadzie, chciałem spróbować tego samego, szczególnie że wcześniej sporo czasu spędzałem na deskorolce.

- Wspomniałeś o technice Vertical Lamination, na czym ona polega?
- W Technologii Vertical Lamination mamy drewniany rdzeń, który
zrobiony jest z kilkunastu drewnianych listewek, w zależności od tego,
jakie właściwości ma mieć deska,
możemy zmieniać układ drewna w
środku, bądź wybierać spośród różnych gatunków drewna.
- Od początku działaliście na własną
rękę, nie podlegaliście żadnej firmie?
- Nigdy nie działaliśmy pod
szyldem innej firmy. Wszystko od
samego początku staramy się robić sami. Co prawda wycinanie
oraz część procesów na początku
musieliśmy zlecać innym firmom
zewnętrznym, ponieważ nie mieliśmy maszyn do tego przeznaczonych. Jednak jest to bardzo trudne, bo jeżeli ktoś jest nastawiony
na dany typ produkcji, to przestawienie maszyny do wycięcia jednej deski, jest bardzo czasochłonne. Dodatkowo bardzo zależało
nam na elastyczności produkcji,
tak aby jak najlepiej móc dopasować nasz produkt do oczekiwań
naszych klientów.
- Skąd pomysł na nazwę Alternativ
Longboards oraz na logo Waszej firmy?
- Nazwa Alternative Longboards
wzięła się od naszego podejścia do
produktu. Chcieliśmy stworzyć alternatywę dla produktów o kiepskiej jakości, Kochamy to co robimy, dlatego zależy nam na tym,
żeby nasze deski były najwyższej jakości, cały czas udoskonalamy proces produkcji oraz stawiamy na unikalne rozwiązania.

FOT. MAŁGORZATA NAZIMEK

- Czy to pasja stała się pomysłem na
biznes?
- Tak, zaczęło się od tego, że jeździłem bodajże dwa lata na longboardzie i potem na zawodach snowboardowych poznałem Michała,
z którym założyliśmy Alternative'a.
Michał dostał grand z uczelni na badanie technologii Vertical Lamination, ja jeździłem na longboardzie,
i tak od słowa do słowa, po tygodniu wspólnymi siłami zrobiliśmy
pierwsze deski u niego w mieszkaniu. W międzyczasie do projektu dołączył Piotrek, który zajmował
się designem desek.

Ceny longboardów średnio oscylują w przedziale 550-640 zł.
Osoby, które poszukują informacji o konkretnych modelach
desek polecamy oficjalną stronę Alternativ Longboards

- Wasze longboardy słyną z oryginalnych
grafik. Skąd czerpiecie na nie pomysły?
- Nie mamy talentu malarskiego, ani artystycznego. Jeżeli robilibyśmy swoje grafiki sami to nikt
by tych desek nie kupił (śmiech).
Staramy się kolaborować z różnymi
artystami. Wyszukujemy takiego,
który odpowiada nam stylem, następnie piszemy do niego i pytamy,
czy nie chciałby z nami nawiązać
współpracy. Wspólnie planujemy
wygląd desek i dbamy, by tworzyły wspólną całość, ale w większości
dajemy wolną rękę artystom. Oczywiście w całym procesie tworzenia
grafiki udzielamy różnych wskazówek, bo jednak deski longboardowe to specyficzny rodzaj „ płótna”.
Obrazy tworzone są na tablicach,
a następnie zostają pocięte na
kształt odpowiadający danemu modelowi deski, a każda z nich przeznaczona jest do innego rodzaju
jazdy. Stąd wygląd całej grafiki jest
inny niż na poszczególnych częściach przyporządkowanych danym longboardom.
- Co wyróżnia Wasze longboardy na
rynku?
- Grafiki oraz technologie, które
opracowaliśmy. Mamy kilka takich
zastosowań, których nie robi nikt
inny. Podczas produkcji naszych
longboardów wykorzystujemy

komponenty najwyższej jakości,
od podstawy, którą jest drewno,
kończąc na laminatach. Aby zapewnić powtarzalność, większość
procesów jest wykonana przy użyciu maszyn, jednak wciąż potrzeba siły własnych rąk, aby nałożyć
żywicę czy wykończyć krawędzie.
Posiadamy również autorską technologię prasowania warstw desek,
dzięki czemu otrzymujemy jednorodny nacisk na każdą z nich w porównaniu do konwencjonalnych
metod. Z każdym rokiem udoskonalamy swoje deski, wdrażamy
nowe pomysły, by były bardziej
funkcjonalne, odporne na uszkodzenia, a jazda na nich stawała
się coraz przyjemniejsza. Każdy
longboard po zakończeniu procesu produkcji przechodzi ostateczną
kontrolę, której celem jest zapewnienie najwyższej jakości gotowego produktu.

- Jak udało się Wam osiągnąć międzynarodową popularność produkując w tak niewielkim mieście jakim jest
Nowy Sącz?
- Przede wszystkim ciężką
pracą. Tak naprawdę na początku zjechaliśmy całą Polskę, zaczęliśmy w Warszawie, potem
przerzuciliśmy się do Kętrzyna,
a potem z powrotem do Warszawy, a z Warszawy do Nowego Sącza. Staramy się dużo jeździć na
różne zawody zagraniczne. W zeszłym roku spędziłem ponad 1,5
miesiąca na różnych wyjazdach,
zawodach, targach. Staramy się
działać mailowo, współpracować
z magazynami. Mamy team międzynarodowy osób, które jeżdżą
na naszych deskach, staramy się
również kontaktować z jak największą ilością sklepów. Miejsce produkcji nie jest tak ważne
jak mobilność, to ona jest główną siłą napędową. Naszym mottem jest hasło: „Działać lokalnie,
myśleć globalnie”.
- Coraz więcej młodych ludzi interesuje się tego rodzaju aktywnością, wydaje się, że to pewnego rodzaju moda. Czy
zauważyliście takie tendencje w swojej firmie? Większe zainteresowanie?
Sprzedaż?
- Coraz więcej ludzi jeździ, to
prawda, nawet tutaj w Nowym
Sączu. Organizujemy lekcje jazdy
na longboardach. Wraz z Pałacem
Młodzieży z pomocą pana Pawła Niecia oraz pani Mileny Małeckiej-Rogal wyszkoliliśmy w jeździe ponad 30 osób. Organizujemy
również różne zawody. Między innymi w Izdebkach. Jest to największa tego typu impreza w okolicy, odbywa się cyklicznie co roku.

- Co, jako założyciela Alternative Longboards, cieszy Cię najbardziej?
- Ostatnio najbardziej cieszyło mnie ogarnięcie całej papierologii, 3 dni spędzone w fakturach
(śmiech). A tak na poważnie, najbardziej cieszy mnie jak na imprezach osoby, które jeżdżą, podchodzą i mówią: „O! Super deski!”.
Zadowolenie użytkowników to dla
nas największy fun i radość.
- Jakie macie cele na kolejne lata?
- Cały czas staramy się udoskonalać naszą produkcję i coraz lepiej działać marketingowo, między
innymi współpracując z różnymi
markami. Przede wszystkim na razie skupieni jesteśmy na tym, by
ulepszać jakość oraz działać aktywnie właśnie tutaj na lokalnym rynku oraz tym międzynarodowym.
Na razie mamy swoje produkty
w Europie, Azji, powoli przymierzamy się do Kanady, Stanów Zjednoczonych, naszym głównym celem jest obecność na wszystkich
kontynentach.
- Czy pomimo tak ambitnych planów,
jako team znajdujecie czas dla siebie?
- Większość czasu zajmuje produkcja, ale jest to również nasza pasja. Mimo tego udaje nam się czasem
wyskoczyć na deskę, na Wakeboard czyli Kite'a. Od czasu do czasu
uczymy jeździć na snowboardzie,
co też jest naszym hobby. Wszystko,
co związane z jazdą na desce, sprawia nam radość i pozwala na relaks
i odpoczynek.
- Obecnie używasz do jazdy desek własnej produkcji? Jaki styl preferujesz?
- Jeżdżę głównie na własnych
deskach, ale od czasu do czasu zdarza mi się próbować innych, nawet
po to, by mieć porównanie i dzięki
temu udoskonalać nasze produkty. Teraz mam mniej czasu na eksperymenty z jazdą, ale styl, który
przekonał mnie do longboardu, to
downhill czyli taka szybsza jazda
w dół. Jest to dosyć niebezpieczny
styl jazdy, ale można zredukować
ryzyko, jeżdżąc na różne imprezy i zawody, które są odpowiednio
zabezpieczone.

ROZMAWIAŁY:
MAŁGORZATA NAZIMEK
I KAMILA PASIUT
Więcej zdjęć znajdziesz na:

www.dts24.pl

REKLAMA

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

Kontakt 789102786
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Młodzi aktywni

CrossFit, czyli współczesny trzepak
Kuba opowiada, że jego przygoda z CrossFitem zaczęła się zupełnie
przypadkowo, kiedy trafił na zawody
w Krakowie. Oglądając zmagania zawodników, stwierdził, że to jest to, co
chciałby robić. W 45-metrowej piwnicy zgromadził wraz z kolegami potrzebny sprzęt i zaczął ćwiczyć. Rok
później prowadził już pierwsze zajęcia w klubie, a po trzech latach udało mu się otworzyć własny CrossFit
Box w Nowym Sączu. Miejsce istnieje
dopiero od roku, a już uczęszcza tam
około 100 osób.
Kamil mówi, że zawsze ciągnęło go
do treningów, ale brakowało mu kogoś, kto mógłby go motywować. Zaczął chodzić na jakieś zajęcia, ale dopiero kiedy Kuba otworzył Box, Kamil
na dobre zakochał się w CrossFicie.
Dziś ma 21 lat i nie wyobraża sobie życia bez treningów.

Podrzut i rwanie
W czwartkowy poranek, po kilku minutach błądzenia, udaje mi się

Ludzie wyrzucają
z siebie wszystko
w formie wysiłku,
śmiechu, żartów
i tak dalej. To jest
taki nasz trzepak.

REKLAMA

FOT. KINGA NYKIEL

W internecie aż wrze od ironicznych komentarzy typu: „Studiuję prawo, jestem
weganem i... trenuję CrossFit”. Jednak
Nowy Sącz obala stereotypy i udowadnia, że ten sport jest dla każdego. Tak naprawdę niewiele osób wie, na czym polega
CrossFit, ile przynosi radości i ile wysiłku
trzeba włożyć, aby go trenować.

dotrzeć na ulicę Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Kiedy wjeżdżam
pomiędzy wielkie zakłady produkcyjne i hurtownie, myślę, że źle trafiłam. Okazuje się jednak, że nie mam
racji, bo właśnie tu, w jednym z dawnych garaży przeznaczonych na samochody dostawcze, znajduje się cel
mojej podróży. Jest to jedyny w mieście CrossFit Box.
Kiedy wchodzę do środka, okazuje
się, że Kamil Rolka już na mnie czeka.
Zanim pojawi się mój drugi rozmówca, mam chwilę, aby rozejrzeć się po
wnętrzu Boxu. Zaskakuje mnie surowość pomieszczenia, tworząca ciekawy klimat. Przywodzi na myśl amatorską siłownię, zrobioną „na szybko”
w garażu, czy piwnicy, ale pozory
mylą. Po bliższym przyjrzeniu, można dostrzec profesjonalne wyposażenie i dbałość o szczegóły. Moją uwagę
zwraca tablica, na której zapisywane
są treningi i ich wyniki.
Po chwili na miejsce dociera Jakub
Rydwański. Jak na sportowca przystało, współtwórca CrossFit Nowy
Sącz i jednocześnie Head Coach, czyli
główny trener, przyjeżdża rowerem.
Wreszcie dowiem się, czym właściwie jest tak popularny ostatnio sport.
- CrossFit to połączenie dwuboju
olimpijskiego, czyli podrzut, rwanie
i wszystkich składowych ćwiczeń,
gimnastyki: od pompki po stanie na
rękach na drążku, oraz treningów
kondycyjnych, czyli bieganie, wiosłowanie, pływanie – tłumaczy Kuba.

Wyjaśnia też, że CrossFit daje świetne
podstawy do wszelkich innych dyscyplin sportowych i sprawia, że ciało zaczyna funkcjonować tak jak powinno.

Bodźcowanie i współzawodnictwo
Pytam o różnice pomiędzy treningami w Boxie, a siłownią czy fitnessem. Kuba bez wahania stwierdza:
– Bodźcowanie. A na czym polega
bodźcowanie? Na tym, że nigdy nie
wiesz, na co trafisz. Na siłowni wiemy: w poniedziałek klata, biceps,
barki, triceps i jeśli nie zapomnę to
nogi. Jest standaryzacja. Ciało przyzwyczaja się do tego, co ma zrobić
i dlatego progres jest bardzo powolny. U nas przychodzisz na zajęcia
i nie wiesz, co będzie. Dopóki się nie
rozgrzejesz i trening nie zostanie rozpisany na tablicy, to w zasadzie nie
wiesz, po co przyszedłeś.
Kolejnym plusem CrossFitu jest
według Kuby współzawodnictwo.
- Na przykład Kamil jest bardzo dobry
wydolnościowo. Dość często osoby,
które są słabsze, czy na równi z nim,
zaczynają go gonić, albo nawet starają się na jakichś ćwiczeniach wyprzedzić. Zazwyczaj im to nie wychodzi – śmieje się trener.

Punkt spustowy
Następnym korzystnym elementem jest mierzalność. Każdy trening
to wynik, który można kontrolować.
Łatwo sprawdza się swoje postępy np.
czas wykonania danego ćwiczenia.

CrossFit poprawia też mobilność ćwiczącego. Na siłowni mało kto się rozciąga, tutaj jest to podstawa.
Jeszcze jedną istotną rzeczą, która
odróżnia CrossFit od innych treningów, jest tak zwane CrossFit Community, czyli społeczność. - Ja to
zawsze porównuję do trzepaka, na
który się chodziło mając 5, 7, 10,
12 lat. Było takie miejsce pod blokiem, gdzie się wszyscy spotykali
po to, żeby pobyć, powygłupiać się,
porobić fikołki, pobiegać, pobawić
w chowanego - wspomina Kuba. Dokładnie to samo jest u nas. Gros
ludzi po prostu chce wyjść. Jest praca, jest monotonia, ktoś ma siedzący
tryb pracy: przed komputerem, odbija paragony, albo jest na magazynie. Cały czas te same twarze i rozmowy. Tu przychodzisz i jest taki
mega… punkt spustowy. Ludzie wyrzucają z siebie wszystko w formie
wysiłku, śmiechu, żartów i tak dalej. To jest taki nasz trzepak.

Ładowanie baterii
Kamil przyznaje, że zamiast iść po
pracy na piwo, woli przyjść na trening. - Wypocić wszystko i naładować baterie - mówi. CrossFit jest
dla niego jak nałóg. Jednak chłopakowi też zdarzają się chwile zwątpienia.
Opowiada o kilku sytuacjach, kiedy w pracy myślał o zbliżającym się
treningu, ale po jej skończeniu tracił
ochotę na wysiłek fizyczny. Mimo to
nie poddaje się w takich momentach
i z determinacją przyjeżdża do Boxu.
- Jak już tu wejdę, to jest tak jakby
inny świat. Przyjdzie się, jest rozgrzewka i w ogóle… trzeba dać z siebie sto procent.
Twierdzi, że treningi dają mu mnóstwo energii. Ma dzięki nim także sporo znajomych – Takich znajomych,
którym mówiłbym „na pan”, gdyby nie CrossFit. Proszę pana, proszę pani, tak by było – śmieje się,
a jego trener uzupełnia. – Właśnie taki
mamy tu luźny klimat. Kto przyjdzie, to mówię, że nie „na pan”. Ja
jestem Kuba.

Hipsterska moda
Ciekawi mnie, czy Kamil chwali
się tym, że ćwiczy i jak na to reagują

jego koledzy. Chłopak przyznaje,
że czasem zdarzają się docinki na
ten temat, ale to go nie zraża, a nawet wręcz przeciwnie – czuje się
jeszcze bardziej zmobilizowany do
działania.
- Widziałem takiego mema,
gdzie jest obrazek - składają trumnę do grobu i ksiądz pyta: „czy
ktoś chce jeszcze coś powiedzieć?”,
a ktoś na to: „tak, trenuję CrossFit”
– śmieje się Head Coach. – I generalnie o co chodzi? Oczywiście to
jest mega przerysowane, ale jest
tak, że ten CrossFit za nami chodzi.
Kuba uważa, że ludzie naprawdę
chwalą się tym sportem, ale nie „dla
szpanu”, jak się powszechnie sądzi.
Po prostu treningi i ciągła poprawa
wyników sprawiają, że ludzie z radości chcą się podzielić swoją pasją
ze wszystkimi.
Pytam, czym jest CrossFit: sportem, czy stylem życia. Trener przyznaje, że jednym i drugim – Zdecydowanie zmienia też sposób
myślenia. - A czy jest dla każdego? –
Dla wszystkich. Mamy nawet klientów powyżej 65. roku życia. Niedługo uruchamiamy też zajęcia dla
dzieci. CrossFit jest dobrą opcją dla
uczniów i studentów. Łatwo mogą
oni dopasować godziny treningów
do swoich zajęć oraz skorzystać ze
specjalnych zniżek. Jeśli dziewczyny nie chcą ćwiczyć ze wszystkimi,
to mogą wybrać zajęcia dedykowanych specjalni dla nich. Ćwiczenia
są wtedy bardziej skierowane na
pośladki, uda, brzuch, czyli to na
czym dziewczynom zależy, zwłaszcza kiedy zbliża się lato.
Po wizycie w sądeckim Boxie jestem w stanie stwierdzić, że wbrew
internetowym opiniom, CrossFit
to nie tylko „hipsterska” moda,
a ciekawy i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu. Sport ten
z dnia na dzień zyskuje coraz
większą popularność, mimo wiader potu, które wylewają z siebie
ćwiczący.
KINGA NIKIEL

Więcej zdjęć znajdziesz na:

www.dts24.pl
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Młodzi w polityce

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

- Studiował Pan w sądeckiej PWSZ, obecnie robi Pan tutaj karierę polityka… Czyli jednak w Nowym Sączu są perspektywy
dla młodych ludzi?
- Uważam, iż najłatwiej jest zrzucić winę na brak perspektyw, że coś
się nie da. Twierdzę, że wszystko się
da, tylko trzeba chcieć i wiedzieć jak
to zrobić. Mam nawet swoja maksymę: „Jedno jest w życiu pewne, że nic
nie jest pewne, ale wszystko jest możliwe”. Jeżeli czegoś nie dokonałem, to
winię wyłącznie siebie, ale też wiem,
nad czym mam pracować i będę robił wszystko, żeby godnie żyć, założyć rodzinę i nadal mieszkać w naszym pięknym Nowym Sączu.
- Zdobywał Pan wiedzę również
w Krakowie?
Studia magisterskie robiłem zaocznie w Krakowie, bo powiem
szczerze nie potrafiłem wyjechać
z Nowego Sącza. Miałem również bardzo dobrą propozycję pracy w Warszawie, ale skończyło się to weekendowym wyjazdem. Nie wyobrażam
sobie żyć, mieszkać, czy pracować
gdzieś indziej.
- Miłość do polityki zrodziła się na studiach?
- Znacznie wcześniej. Już jako
6-latek interesowałem się polityką.
Wówczas dostałem ulotki wyborcze
z odblaskami i zaciekawiło mnie, jak
ci ludzie prowadzą kampanie wyborcze. Gdy miałem 18 lat, postanowiłem
spróbować swoich sił w wyborach do
Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zaskoczył mnie mój wynik, gdyż
był to drugi wynik na liście, prawie
2 tysiące głosów.
- Jak wyglądała wtedy Pana pierwsza kampania wyborcza?
- Nie było mnie stać na banery, bilbordy, gdyż zaczynałem wtedy studiować. Robiłem wszystko najmniejszym kosztem. Moja kampania była
prosta, sam roznosiłem ulotki po znajomych, po Nowym Sączu i nie tylko…

FOT. Z ARCH. M. KĄDZIOŁKI

Rozmowa
z MICHAŁEM KĄDZIOŁKĄ
– wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Nowego
Sącza

Cieszyłem się, gdyż zwyciężyłem
w mojej komisji wyborczej, w dzielnicy Dąbrówka, pokonując chociażby marszałka Leszka Zegzdę, czy też
posła Andrzeja Romanka. Pomyślałem, że zacznę działać dla mojej dzielnicy, a potem zostałem wybrany najmłodszym przewodniczącym osiedla.
- Dawniej robił Pan karierę w młodzieżówce PSL, dzisiaj jest Pan prawą ręką prezydenta miasta - Ryszarda Nowaka, który jest
związany z PiS…
- Nie wiem, czy jestem prawą ręką,
ale na pewno bardzo dobrze mi się
współpracuje z panem prezydentem
Nowakiem. Cieszę się, że mogę się od
niego uczyć. To mój najlepszy polityczny wzór, na jaki trafiłem dotychczas. Jest wyrozumiały, z drugiej strony ma duże doświadczenie i wiedzę,
którą potrafi skutecznie wykorzystać.
Bardzo lubię z nim rozmawiać, dopytywać się o różne rzeczy.
- Mówi się, że w ostatniej godzinie przesądził Pan o wygranej prezydenta Ryszarda
Nowaka, dowożąc ludzi z osiedla Dąbrówka na wybory…
- Nie wiem nic o dowożeniu ludzi na wybory, takich rzeczy nigdy
nie robiłem. Jednak często docierają
do mnie informacje, że głosy moich
zwolenników zdecydowały o wygranej prezydenta Nowaka. Być może tak

było. Faktem jest, że na moim osiedlu
wygrał ponad 200 głosami ze swoim
kontrkandydatem. Jeżeli dołożyłem
cegiełkę do jego wygranej, to cieszę
się, gdyż za tę prezydenturę nie muszę się wstydzić.
- Jednak dawniej był Pan związany z PSL…
- Zaczynałem w młodzieżówce
w PSL, dlatego że pradziadek, dziadek oraz tata należeli do partii ludowej. To było ciekawe doświadczenie,
bo zbudowaliśmy ponad 100-osobową organizację młodzieżową oraz
miałem okazję podpatrywać innych
polityków, chociażby europosła Czesława Siekierskiego. Doceniam swoje początki i niczego nie żałuję. Uważam, iż każda sytuacja w życiu miała
sens i przełożyła się na to, gdzie teraz jestem.
- Nie tylko partię Pan zmienił, ale także wizerunek. Schudł Pan 30 kg.
- Nie wstydzę się powiedzieć, że
był moment, kiedy wyglądałem tragicznie. Ważyłem ponad 120 kg. Podczas rutynowej wizyty lekarz zapisał
mi tabletki na nadciśnienie. Powiedziałem, że w życiu nie będę ich brał,
bo mam dopiero 28 lat i postanowiłem zabrać się za siebie. Dochodziły
do mnie również słuchy, że jeżeli nie
potrafię zadbać o siebie, to jak mogę
zadbać o miasto, czy swoje osiedle. To

była próba charakteru, bo wiele osób
nie wierzyło, że tego dokonam.
- Jedyną motywacją była troska o zdrowie,
czy także nowa miłość?
- Dziewczyna miała również duży
wpływ. Cały czas pozytywnie mnie
mobilizowała. Wcześniej nie wierzyłem, że bieganie o 5 rano może dać
taki zastrzyk energii. Doceniam to,
ile pracy włożyłem, żeby schudnąć.
Co dziwne, na diecie jem więcej niż
wcześniej, tylko regularnie i zdrowo. Myślę, że mój przykład sprawi, iż
inne osoby pomyślą o swojej sylwetce i wadze. Z drugiej strony pełniąc
funkcję radnego, trzeba się jakoś prezentować, a nie mogłem kupić sobie
fajnego garnituru, bo zwyczajnie nie
było mojego rozmiaru. Teraz wreszcie
mogę iść na zakupy i poszaleć.
- Z rozmiaru XXXL do…?
- Zdarzyło się, że musiałem nosić
XXXL, teraz większość moich ubrań
jest w rozmiarze L. Jestem bardzo
z tego zadowolony. Zawsze doradzam
siostrze i dziewczynie na zakupach.
Sam dużo czasu poświęcam na mierzenie, wybieranie, bo wreszcie mogę
się tym cieszyć.
- Korzysta Pan nadal z usług trenera
personalnego?
- Odłożyłem treningi siłowe na
rzecz biegania. Bardziej mi się to
spodobało. W tamtym roku zrobiłem
życiówkę ze Starego Sącza do Nowego
Sącza -10 km w 38 minut. Za rok chcę
się stać maratończykiem. Zobaczymy,
czy mi się to uda. Jednak we wrześniu
planuję powrócić na treningi siłowe, ale trochę w innej formie. Jestem
w stałym kontakcie z tym samym trenerem personalnym.
- Dba Pan o swój wizerunek, o społeczeństwo, zatem możemy się spodziewać, że
w najbliższych wyborach wystartuje Pan
na stanowisko prezydenta Nowego Sącza?
- Naturalnym kandydatem na to
stanowisko jest obecny prezydent-Ryszard Nowak. Z pewnością, jeżeli
będzie startował, to będę mu pomagał
i go wspierał. To nie jest tak, że pomyślałem sobie, że skoro jestem radnym
to już za chwilę muszę być prezydentem. Ciągle się od niego uczę i staram
się rozwijać. Uważam, iż Nowy Sącz
ma bardzo dobrego gospodarza i nie
ma potrzeby mówić o zmianach.

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta, przewodniczący zarządu osiedla Dąbrówka, co
się za tym kryje?
- Funkcję przewodniczącego w zarządzie porównuję do bycia sołtysem
na wsi, bo jest on osobą, która musi
być maksymalnie blisko ludzi. W wyborach do Rady Miasta miałem nawet
takie hasło wyborcze: „Zawsze blisko
ludzkich spraw”. Staram się działać
prosto: mieszkańcy do mnie dzwonią, wsiadam w samochód i jadę, by
naocznie zobaczyć problem i pozytywnie go rozwiązać. Jak wchodziłem do Rady Miasta, przysięgłem sobie, że dostałem ten mandat od ludzi,
i ten mandat ma być wśród ludzi. Nigdy nie pozostawiam nierozwiązanych spraw.
- Michał Kądziołka jest kojarzony również
z Biegiem Świętego Rocha. Jest Pan inicjatorem tego wydarzenia?
- Nieskromnie powiem, że był to
mój pomysł. Siedzieliśmy w biurze
osiedlowym i zastanawialiśmy, jaką
imprezę zorganizować, z którą będzie
kojarzona nasza ulica. W 2016 roku w
biegu wzięło udział 400 osób, których
wszyscy mieszkańcy dopingowali.
Niektórzy przygotowują się do niego
już pół roku wcześniej. Cieszę się, że
wspólnie możemy pomagać chorym
dzieciom. W tym roku biegniemy dla
Amelki Czarneckiej z Krynicy-Zdroju, która dzień przed Bożym Narodzeniem dowiedziała się, że jest chora na
białaczkę. Będzie to już 7 edycja biegu.
- Wobec tylu obowiązków ma Pan czas na
życie prywatne?
- Obowiązków jest dużo, ale mam
bardzo wyrozumiałą dziewczynę,
która mnie wspiera. Jest również
w zarządzie osiedla Biegonice, dlatego rozumie mnie. Nadajemy na tych
samych falach, więc wspaniale się
uzupełniamy. Przy dobrej organizacji i wsparciu można naprawdę wiele zrobić.
- Na zakończenie ma Pan jakąś radę dla
młodych Sądeczan?
- Nigdy nie wstydźmy się tego,
co sądeckie. Najważniejsze jest mieć
swoje zdanie, nie poddawać się i zawsze wierzyć w siebie. Każdego dnia,
z uśmiechem, robić kolejny krok
naprzód.

ROZMAWIAŁA NATALIA SEKUŁA

REKLAMA

Półkolonia w MOSiR „Sportowa przygoda”

pływanie

wspinaczka
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rowery
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Zgłoszenia – karty do pobrania na www.mosir-ns.pl lub osobiście w kasie pływalni
Pytania można wysyłać na pir@mosir-ns.pl lub telefonicznie - 18 441 83 83 wew. 21
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu

gry i zabawy
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Młodzi na fali

O tym, że aby być żeglarzem, trzeba mieć
zdrową wątrobę oraz o tym jak trudno korzysta się z toalety jachtowej. Ale
przede wszystkim o podróżach, jakie
daje pasja żeglarstwa rozmowa ze sternikiem jachtowym, przyszłym kapitanem
i skipperem SEBASTIANEM PIWOWAREM
- Zaczynałeś od pływania na kanadyjce,
chodziłeś nawet do szkoły mistrzostwa
sportowego?
- Przygodę z wodą rozpocząłem bardzo wcześnie, będąc jeszcze
dzieckiem zapisałem się do Klubu
Hutnik Trzebinia, a jako junior trenowałem w Czechowicach Dziedzicach
w Szkole Mistrzostwa Sportowego.
- Woda to zawsze był Twój żywioł?
- Tak, nad wodą spędziłem całe
dzieciństwo, pływanie wpław, kajak,
kanadyjka, w zimie łyżwy.
- Jak to się stało, że poszedłeś na kurs
żeglarstwa?
- Udało się zamieszkać jeszcze bliżej wody, w tej chwili mam ją dosłownie za oknem i należało to dobrze wykorzystać. Kajakarstwo mam
za sobą, więc przyszła pora na żeglarstwo śródlądowe.
- Od kiedy pływasz po morzach i oceanach,
zapomniałeś o Jeziorze Rożnowskim?
- Życie zaprzedałem Posejdonowi cztery lata temu. Jak napisał Joseph Conrad, czyli nasz Teodor Józef Konrad Korzeniowski „Nic tak
REKLAMA

nie nęci, nie rozczarowuje i nie
zniewala jak życie na morzu”. W tej
chwili przedkładam rejs przed pracę, wiec pewnie z czasem przestanę pracować… Taki jest plan! Robić
tylko to, co się kocha!
- Dzięki żeglarstwu dużo się podróżuje, gdzie już byłeś?
- Sporo, choć pewnie w oczach
podróżnika moja lista wygląda dość
blado. Z cieplejszych miejsc mogę
wymienić Maderę, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Baleary, Wyspy Jońskie, Cyklady i inne. Oczywiście poznałem też
Bałtyk i naszych sąsiadów.
- Gdzie zamierzasz w najbliższym czasie płynąć?
- W tym roku jeszcze odwiedzę Chorwację, a z końcem roku z
Hurghady w Egipcie nad Morzem
Czerwonym popłynę na Seszele na
Oceania Indyjskim. Będzie to bardzo ekscytujący rejs, ponieważ będziemy płynąć po wodach złą sławą
owianych, czyli po Zatoce Adeńskiej, gdzie jak wszyscy wiemy,
dochodzi do częstych ataków somalijskich piratów. W lutym wybieram się na Kubę. Tak więc mało
mam czasu na głupoty (śmiech).
- O co chodzi z tą zdrową wątrobą?
- Jeśli rejs jest wieloetapowy
i często zagląda się do portów, to
wieczorem trzeba zadbać o dobrą

FOT. Z ARCH. S. PIWOWARA

Żeby pływać, trzeba mieć zdrową wątrobę

zabawę i odreagowanie ewentualnych problemów na morzu, czyli
szanty i dobry alkohol. A w marinie, jeśli słychać dobrą imprezę,
to na bank wiadomo, że jest tam
polska załoga. Jeśli jest się w krajach tropikalnych, to wiadomo,
trzeba się na bieżąco odkażać najlepiej od wewnątrz... Wiadomo,
o co chodzi.
- A co z toaletą jachtową
- Tu zaczynają się schody (śmiech). W normalnych

warunkach pogodowych skorzystanie z toalety jest prawie normalne i niewiele się różni od tego, do
czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale
kiedy są trudne warunki na morzu
i trwają dłużej niż dzień, trzeba
jednak zmierzyć się z wyzwaniem.
Ja bym to porównał do ToiToia bujającego się na linie…
- Co trzeba zrobić, żeby pływać po morzu czy oceanie?
- Jeśli chcemy spróbować sił
i zmierzyć się z chorobą morską,

Korzystanie
z toalety
na morzu
porównałbym
do ToiToia
bujającego się
na linie…

wystarczy skorzystać z tysiąca
ofert w internecie i wybrać się
na rejs. Organizator nie wymaga wtedy żadnych umiejętności
i uprawnień. A jeśli myślimy
poważniej o żeglarstwie, polecam zrobić kurs żeglarza jachtowego, który pozwoli nam
nauczyć się podstaw związanych z żeglarstwem. Zrobimy go na śródlądziu np.
w Znamirowicach.
ROZMAWIAŁA GABRIELA PIWOWAR
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Akademickie – uczymy dobrze!

Przebojowa szkoła dla najlepszych
Rozmowa z BOGUSŁAWEM KOŁCZEM
- dyrektorem Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu
- Jest Pan chyba najdłużej urzędującym dyrektorem szkoły w naszym mieście, a więc
pewnie znalazł Pan receptę na dobrą szkołę?
- Istotnie, kieruję szkołą od 1991 roku,
a więc już 26 lat. Najpierw było to nowatorskie i cieszące się olbrzymią sympatią uczniów IV Liceum Ogólnokształcące,
a po nim jego następcy, czyli Gimnazjum,
Liceum i Szkoła Podstawowa, wchodzące w skład Zespołu Szkół Akademickich
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym
Sączu. Po 10 latach budowania szkoły publicznej przekształciliśmy ją w szkołę niepubliczną, dającą jeszcze lepsze możliwości
nauki i perspektywy dla naszych uczniów.
Dobra szkoła, to szkoła budząca zaufanie,
ciesząca się autorytetem, lubiana przez
uczniów. Szkoła jasno określająca swój
profil, dająca pewność dobrego przygotowania do egzaminów i studiów, uczciwa
wobec rodziców i ich dzieci. Uczyć dobrze,
to znaczy szanować uczniów, cieszyć się
wspólnym zdobywaniem wiedzy, szukać
jak najbardziej atrakcyjnych i skutecznych
form jej zdobywania, budować atmosferę
odpowiedzialności za siebie i partnerstwa.
Dobra szkoła daje radość: nauczycielom
z pasją, uczniom z ambicją, czyli wszystkim, którzy ją tworzą.
- Zapewne podobnie powiedzieliby dyrektorzy wielu innych szkół w Nowym Sączu
i Polsce. Czy Pana szkoła rzeczywiście się
od nich różni?
- Żyjemy w czasach reklamy i zwodzenia ofertą. Szkoły także otwierają osoby,
środowiska i stowarzyszenia nastawione na biznes, bez doświadczenia i pasji
w zawodzie. Ja staram się to, co mówię,
potwierdzać praktyką i nigdy nie obiecuję
nic bez pokrycia. Szkoła Chrobrego od 26
lat utrzymuje wysoki poziom i buduje coraz lepszą markę: nasi uczniowie kochają
szkołę, dobrze się w niej czują, zdają świetnie egzaminy. Wygrywamy wszystkie rankingi najlepszych szkół w mieście i regionie,
jesteśmy jedyną szkołą sądecką w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w Małopolsce. Rozwijamy ambitną i pełną pasji
młodzież, cieszymy się z chłonnych wiedzy
gimnazjalistów i kolejnych uczniów szkoły
podstawowej.
- Skąd się bierze sukces?
- Z szacunku dla pracy. I solidnej pracy.
Budujemy szkołę kameralną i bezpieczną.
Przyjmujemy do szkoły niewielu uczniów,
ale staramy się o tych ambitnych, pracowitych, chcących się uczyć. Stwarzamy im
maksymalny komfort zdobywania wiedzy:
małe klasy, wygodne sale, doskonałe warunki nauki, świetną bazę, sprzęt i kadrę.
Mamy bogate doświadczenie w rozwijaniu talentów, wskazywaniu ścieżek indywidualnego rozwoju i wzbogacania wiedzy.
Szanujemy i reagujemy na potrzeby oraz
inicjatywy naszych uczniów. Są dumni ze
swej szkoły, spotykają się ze swoimi nauczycielami regularnie, po latach zapisują do nas swoje rodzeństwo, swoje dzieci i krewnych.
- Czym różni się nauka w szkole niepublicznej od tej w szkołach publicznych?
- Jest lepsza, skuteczniejsza, bezpieczniejsza i jest jej więcej. Korzystamy z wolności i swobody twórczej. Nie boimy się lepszych programów autorskich, innowacji,

dodatkowych zajęć, śmiałych pomysłów.
Wyciągamy wnioski z wielu lat doświadczeń. Niektórzy widzą w nas edukacyjne
i pozytywne szaleństwo, inni przebojowość
i kreatywność. Ale najważniejsza jest solidność, rzetelność i odpowiedzialność za
każdego przyjętego do nas ucznia. Bardziej niż w szkołach publicznych rozszerzamy ofertę, metody i formy. Klasy dzielimy na grupy, każdemu uczniowi dajemy
szansę własnego rozszerzenia przedmiotów (nawet w indywidualnych zajęciach
z nauczycielem-mistrzem) potrzebnych
do matury i na studia, uczymy języków obcych, nawet 12 godzin w tygodniu, w tym
samego języka angielskiego 8 godzin tygodniowo z podziałem na grupy, organizujemy warsztaty teatralne i filmowe, zajęcia
z grafiki i animacji komputerowej, dodatkowe koła przedmiotowe, zajęcia i wyjazdy
sportowe, pracujemy osobno do olimpiad
i konkursów, solidnie ćwiczymy z uczniami testy. Bazujemy na sprawdzonych formach i z nowoczesnymi technikami przekazu, multimediami, w Nowym Sączu
i w terenie, w kraju i na świecie. Lekcje przy
tablicy towarzyszą lekcjom w muzeach,
galeriach, na szlakach. Otwieramy się na
Polskę: Kraków, Wrocław, Warszawę i na
świat. Wyróżniają nas od zawsze niebanalne trasy, uczenie się na Kresach, we Francji
czy Włoszech. Jeździmy do USA i do Ziemi
Świętej, zwiedzamy Grecję, Niemcy, Rosję,
regularnie wyjeżdżamy do Lwowa, Wilna,
Pragi, Londynu i Brukseli. Czytamy Szekspira w Weronie i Goethego w Weimarze.
Byliśmy w Katyniu i Moskwie, w „Kulturze”
paryskiej, w Jerozolimie, Betlejem, Las Vegas i w Hollywood. Jesteśmy aktywni i kreatywni: uczymy się w praktyce, działaniu,
zespole. Nasi uczniowie nie mają kompleksów, zdobywają świat.

- „Szkołę Kołcza” uważa się za szkołę humanistyczną, nastawioną przede wszystkim na
sztukę i kulturę. A uczniowie o innych horyzontach też znajdą tu coś dla siebie?
- Uczymy dobrze i uczymy wszystkich.
Nasi uczniowie mogą rozszerzać wszystkie przedmioty i mają szansę wyboru kilkunastu profili. Świetnie sobie dają radę
na studiach medycznych i prawniczych,
wybierają ekonomię, lingwistykę, w równym stopniu politechnikę, co szkoły artystyczne, nie boją się studiować na najbardziej prestiżowych studiach w kraju i za
granicą. W czasie pobytu w naszej szkole
prócz rozwoju intelektualnego mają możliwość rozwoju duchowego, a to pomaga
w życiu wszystkim.
- Co oznacza „akademickość” w nazwie
Pana szkół?
- Powstaliśmy jako pierwsza szkoła akademicka w Nowym Sączu. Nie tylko z racji patronatów uczelni wyższych i wieloletniej współpracy z WSB-NLU, ale przede
wszystkim ze względu na profil i charakter naszej pracy z uczniami. Uczymy
w partnerstwie mistrz-uczeń, nasze rozszerzone zajęcia i praca do olimpiad to niewielkie, 2-5 osobowe spotkania twórcze.
Kadrę naszej szkoły wspierają uczeni, przyjaciele i goście z wyższych uczelni w kraju. Młodzież uczestniczy w wykładach profesorów uniwersyteckich przybywających
do nas i w ich wykładach na uczelniach

wyższych. Stałym elementem rozwoju
uczniów są sesje naukowe, seminaria,
udział w projektach prowadzonych przez
wybitnych specjalistów z dziedziny nauk
humanistycznych (literatura, prawo), przyrodniczych i ścisłych, wykłady polityków,
spotkania z artystami, przedstawicielami
mediów i twórcami kultury. Zajęcia z naszymi uczniami prowadzą goście obcojęzyczni, native speakerzy, studenci programu Erasmus, fachowcy z najróżniejszych
dziedzin nauki i wiedzy. W naszej stałej kadrze mamy także kilku naukowców.
- Czy to prawda, że Pana szkoła jest szkołą dla bogatych, którzy comiesięcznym czesnym kupują sobie stopnie?
- Nic bardziej mylnego. Uczniowie płacą za naukę, ale czesne skalkulowano w
najniższy i najbardziej uczciwy dla rodziców sposób. Kwota 380 zł miesięcznie pokrywa znacznie zwiększony wymiar zajęć
w tygodniu, niewielką ilość uczniów w klasie, świetną bazę dydaktyczną, a także
maksymalne bezpieczeństwo, jakie tylko można zapewnić dzisiaj uczniom. Nasi
uczniowie strzeżeni są przez kilkanaście
kamer monitoringu, przez profesjonalną
agencję i pracownika ochrony. Ilość godzin
języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego, oferowana
uczniom w grupach kilkuosobowych, warta jest opłat, i tak niższych niż płacą za lekcje prywatne i szkoły językowe uczniowie
w szkołach publicznych. Stawiamy wszystkim uczniom wysokie wymagania naukowe i wychowawcze. Ale wymagamy - jako
kadra - przede wszystkim od siebie. Promujemy pracowitych i zdolnych. Przyznajemy stypendia naukowe i socjalne osobom,
których nie stać na płacenie za szkołę,
zwalniamy z czesnego zwycięzców konkursów i olimpiad szkolnych. Dysponujemy stypendiami z funduszy zewnętrznych.
Młodzież w naszej szkole ceni dyscyplinę,
jest wzorem kultury, budzi podziw swoją
postawą na zewnątrz, godnie reprezentuje szkołę w kraju i za granicą.
- Co nowego w Zespole od września?
- Rozwijamy się stale, szukamy dobrych
i sprawdzonych wzorców, idziemy rozsądnie i świadomie z duchem zmian. Liceum
Akademickie poszerza zajęcia i wszelkie
możliwe profile, Akademicka Szkoła Podstawowa, do której zapisy zaczynają się
kilka lat wcześniej, stale rośnie w siłę i cieszy się sympatią w mieście. Klasy są dwujęzyczne z nauczaniem wybranych zajęć
w języku angielskim, dodatkowymi godzinami przedmiotów podstawowych oraz
grafiki i animacji komputerowej. Uczniowie
klas młodszych rozwijają się twórczo, mają
rozbudowane warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, elementy grafiki i animacji,
naukę gry w szachy, regularne wyjścia do
galerii, muzeów, kin czy teatrów i sprawdzone w praktyce szkolnej elementy pedagogiki Montessori. Jesteśmy szkołą najbardziej bezpieczną, przyjazną i nowoczesną.
Otwartą na świat i pasje. Oferujemy nauczycielom, rodzicom i uczniom wspólną
radość w zdobywaniu wiedzy!

Zespół Szkół Akademickich:
Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Akademicka Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 63, tel. 18 442 31 06,

www. akademickie.info
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Młodzi w drodze

FOT. Z ARCH. J. KOLASY

O Joannie, która wędruje
w stronę bazylii

- Jak zaczęła się Twoja przygoda
z podróżowaniem?
- Zaczęło się od Hiszpanii. Pierwszy
raz pojechałam odwiedzić koleżankę,
która była wtedy na wymianie studenckiej w Almerii, na południu Hiszpanii. Spodobało mi się, ale nie myślałam jeszcze wtedy o wyjeździe. Kiedy
wróciłam na uczelnię, okazało się, że
te wyjazdy są osiągalne dla wszystkich, wystarczy tylko chcieć. Do Hiszpanii poczułam miłość od razu, więc
nie brałam pod uwagę innego kraju.
Dużo słyszałam o Granadzie; między
innymi to, że jest sercem Andaluzji,
więc to był mój pierwszy wybór. Do
Granady było tylko jedno miejsce...
już zajęte, ale uparłam się - zostałam
wpisana na tzw. złotą listę. Poczekałam rok i pojechałam właśnie tam.
- Co zdążyłaś zobaczyć?
- Będąc na wymianie, objechałam całą Andaluzję, większe miasta
i małe wioski - chciałam poczuć

klimat południa Hiszpanii. W sierpniu
ubiegłego roku przeszłam na wskroś
północną Hiszpanię, 700 km na nogach z 10 kg na plecach, żeby poznać
ten kraj w pełni, nie tylko jego południową część. Teraz jestem w Prowansji, na południu Francji.
- Czyli zaczęło się od wymiany na studiach.
Następna wyprawa do Hiszpanii była już
inna. Zapragnęłaś zdobywać świat sama...
- Tak sądzę. Zapragnęłam poznawać i uczyć się innych ludzi, odmiennego spojrzenia na świat, różnych języków. I rzeczywiście, miałam
ogromną potrzebę samotności. Zawsze byłam otoczona ludźmi, wydarzeniami, nie byłam przyzwyczajona do samotności, tym bardziej do
samotnych podróży. Ale zrozumiałam, że ten kto ma problem z samotnością, ma problem do rozwiązania,
bo jest to częścią natury człowieka.
I dobrze jest się z nią zmierzyć.
- Podróżowanie w pojedynkę może być
niebezpieczne. Nie boisz się?
- Kiedyś bardzo się tego bałam,
ale właśnie w samotności, rzucona
w bezkres obcego kraju, stanęłam
z tym strachem twarzą w twarz i trzeba było zdecydować - ogon pod siebie i ucieczka, czy kolejny krok. No

EWELINA KUCZYŃSKA, studiuje w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu. Jest przewodniczącą turystycznego koła naukowego Kuklik (nazwa
wzięła się od żółtego kwiatostanu górskiej rośliny).
Zaznajomiona z turystyką w praktyce dzięki pracy
w biurze podróży, autorka pracy naukowej „Środowisko naturalne jako dylemat współczesnej globalizacji”. Spotykamy się na rozmowę w sercu Parku
Krajobrazowego w Rdziostowie.
- Jak wyglądają kuklikowe wyprawy w góry?
- Na początek za pośrednictwem profilu
koła na Facebooku oraz bezpośrednio wśród
studentów werbujemy grupę chętnych na wycieczkę. Bez względu na to, czy będzie to pięć
czy pięćdziesiąt pięć osób, podejmujemy wyzwanie. Największa frekwencja towarzyszy
zagranicznym wyprawom, np. do Budapesztu. Podróżujemy głównie dzięki PKP, PKS, busom. W momencie gdy grupa jest rozrośnięta,
wynajmujemy autokar. Jako że jesteśmy kołem regularnie reprezentującym uczelnię, poza
murami zawsze bierzemy ze sobą naszą kuklikową flagę. To zaszczyt nieść kuklikową flagę!
Swoją drogą muszę ją wyprać przed kolejnym
rajdem. Miejscem docelowym jest schronisko
PTTK bądź jakaś prywatna turystyczna leśna

Rzucona w bezkres
obcego kraju
stanęłam z tym
strachem twarzą
w twarz i trzeba
było zdecydować
- ogon pod siebie
i ucieczka, czy
kolejny krok

jeszcze francuskiego. Poza tym teatr,
z którym byłam związana w Krakowie i śpiew. Śpiewam praktycznie cały
czas. Zaczęłam niedawno naukę gry na
gitarze, co też mnie pochłania i daje
ogromną satysfakcję. A od niedawna,
nareszcie mogę sama sobie akompaniować. Myślę, że generalnie my jako
Polacy, zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy intelekt i zamiłowanie do nauki. Bardzo się cieszę, że jestem Polką!
- Wychowałaś się w Nowym Sączu. Dobrze
wspominasz to miasto?
- Tak! Kocham Nowy Sącz! Uwielbiam Rynek, zarówno w zimie (uważam, że mamy najładniej oświetlony
Rynek w Polsce), jak i w lecie, z ogródkami i fontanną. Wszędzie, gdzie jestem, opowiadam o najlepszych lodach na świecie, czyli Orawiance,
która naprawdę nie ma sobie równych. Nigdzie nie jadłam lepszych lodów, a każdego, kto mnie odwiedza,
zabieram w to miejsce i to potwierdza.
Bardzo dobrze wspominam to miasto
i uwielbiam wracać do Sącza.

To zaszczyt nieść kuklikową flagę

FOT. WERONIKA MYJAK

Rozmowa z JOANNĄ
KOLASĄ - sądeczanką
zakochaną w samotnych
podróżach

i postawiłam krok, pomimo strachu. Teraz po prostu powierzam się
Opatrzności, ufam, ale też zachowuję ostrożność. Jeśli samemu nie prowokuje się niebezpiecznych sytuacji,
to one często nas omijają.
- Komu zawdzięczasz tę swoją odwagę
i zapał do zdobywania świata?
- Wielu osobom! I tym, których
znam całe życie, na przykład moi najwspanialsi na świecie rodzice, którzy
mimo naturalnej obawy o mnie, zawsze ufali i wspierali, w każdej decyzji jaką podjęłam. Czasem osoby, które
spotykałam w życiu dosłownie na 10
minut i mówiły dokładnie takie słowa, jakie w tym momencie powinnam
usłyszeć, żeby ruszyć. Sądzę, że nie ma
przypadkowych spotkań; to jest jak
system, siatka, im więcej w niej dobra
i miłości, tym bardziej to się rozprzestrzenia i daje dobry owoc. A przede
wszystkim Bóg - dobry, cierpliwy
i uważny, którego lepiej poznałam
właśnie na Camino de Santiago. Uważam, że to właśnie On dobrze nas prowadzi do życia w szczęściu i świetle.
- Która część świata jest Ci najbliższa
i dlaczego?
- Jestem z południa Polski i uważam, że południe każdego kraju jest
najpiękniejsze, tam zawsze ciągnie
mnie najbardziej. Najbliższa mojemu
sercu jest Ameryka Południowa, chociaż jeszcze tam nie byłam, czuję że to
jest miejsce na ziemi, odpowiadające
mojemu temperamentowi i pasjom.
- A jakbyś określiła swój temperament
i swoje pasje?
- Ognisty (śmiech). Mam w sobie
dużo energii, radości i miłości do ludzi, którą chcę się dzielić, a tak właśnie widzę tamtą część świata i jego
mieszkańców. Dlatego chciałabym
ich kiedyś lepiej poznać. Moją pasją jest właśnie poznawanie. W Hiszpanii zapałałam pasją do poznawania
języków obcych. Zaczęło się właśnie
od hiszpańskiego, a teraz uczę się

chatka. Ostatnio byliśmy w Chacie na Magórach dla przykładu. Jest to w sumie moje ulubione miejsce w naszych okolicach. Mogłoby
z nami jeździć więcej osób ale problemem
turystyki górskiej w Polsce jest fakt, że ludzie mają już tyle różnych możliwości dzięki
biurom podróży, opowieściom podróżników
w mediach, że coraz rzadziej korzystają z trochę zapomnianych już górskich wypraw.
- Gdzie planujesz pojechać w najbliższym czasie?
- W ramach koła jedziemy w trasę zwiedzać
Pasmo Łososińskie, czyli teren między Łososiną Dolną a Jeziorem Rożnowskim. Ale już

planuję wakacje na Mazurach, których jeszcze nie widziałam. Będę pierwszy raz w dziko brzmiącej miejscowości Szypry. Jadę tam
z chłopakiem, rodziną i Boną, moim prywatnym owczarkiem „heleńskim”.
- Jak wygląda Twoja turystyka z psem?
- Obserwując to zjawisko, z roku na rok,
skala się zwiększa, nawet w okolicach Czerwonego Klasztoru na Słowacji, mimo że nie powinno się tam spacerować z psem. Dzięki tej
zmianie jest coraz mniej przestrzeni publicznej, gdzie nie można wejść z czworonogiem.
Ale z własnego doświadczenia wiem, że trzeba uważać na potłuczone szkło. Bona w taki
sposób przecięła sobie tętnicę w łapie właśnie
tutaj, w Rdziostowie. Musiałam ją nieść do samochodu i szybko jechaliśmy do weterynarza, żeby założył szwy, na szczęście skończyło się na strachu.
- Co zrobić, żeby ludzie nie śmiecili w lesie?
- Jest to ciężki temat. Denerwuje mnie
taki nieład, sama nie śmiecę i zwracam uwagę, gdy widzę, że ktoś przy mnie to robi. Poza
tym będąc tu w zeszłym tygodniu na spacerze

- Myślałaś kiedyś, jak mogłoby wyglądać
teraz Twoje życie, jeżeli zostałabyś tutaj?
- Nie mam pojęcia, bo więcej dorosłego życia spędziłam w Krakowie,
tam studiowałam i „zrosłam się”
z nim. Ale właśnie dzięki podróżom
zrozumiałam, że jeśli człowiek dobrze
czuje się w środku, z sobą samym, to
będzie się czuł spełniony wszędzie,
w każdym miejscu na ziemi, tak
samo w Nowym Jorku, jak w Nowym Sączu. Kto wie, możliwe, że
właśnie tutaj jeszcze kiedyś spędzę
życie.. tylko oby niedaleko lodziarni (śmiech).
- Masz w planie kolejne podróże?
- Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, ale byłam niedawno
we Włoszech, w Asyżu i moje serce mocniej zabiło do tego języka
i kultury. Więc możliwe, że kolejnym
krajem, który poznam od środka, będzie właśnie Italia. A w dalekich planach oczywiście ukochana, ale odległa Ameryka Południowa.
- Jak wyobrażasz sobie kolejne lata? Wieczna podróżniczka? Czy może odezwie się w
Tobie instynkt rodzicielski? Myślisz, że da
się to pogodzić?
- Jest we mnie ogromne pragnienie rodziny i macierzyństwa. Myślę, że to jest moje ostateczne powołanie - życie rodzinne. Nie widzę
siebie jako wiecznej podróżniczki
i zdobywczyni każdego zakątka świata. Podróże są wspaniałe, ale
wspaniałe jest też sadzenie bazylii
w doniczce na oknie w kuchni i pieczenie ciastek. Ufam, że dobra, mocna ręka prowadzi mnie przez świat
i to ona skieruje to życie na inne tory,
kiedy tylko będę gotowa.

ROZMAWIAŁA JOANNA KORZEŃ
Poradnik jak tanio
podróżować znajdziesz na:

www.dts24.pl

musiałam gasić jedno z palenisk. Ktoś sobie
po prostu zjadł kiełbaskę z ogniska i poszedł
zostawiając żar. Pogoda była wietrzna, stąd
to było dość ryzykowne zachowanie dla lasu.
Niestety ogólnie ludzie nie zawsze szanują
przyrodę i nie zawsze o nią dbają. Czasem nawet o samych siebie idąc w góry w japonkach…
- Z opinii Twoich znajomych można wywnioskować,
że bardzo lubisz twórczość Jacka Kaczmarskiego. Gdy
maszerujesz w górach, jego piosenki grane w słuchawkach ułatwiają Ci przemierzanie dróg i ścieżek?
- Kiedy idę sama, albo z Boną, to tak. Natomiast przy kuklikowych wyprawach milej zawsze z kimś porozmawiać chociażby
o pogodzie. Poza tym jest to mój sposób jako
przewodniczącej na maruderów w podróży.
Twórczość Kaczmarskiego, czy ogólnie takie
klimatyczne granie na gitarze, kojarzy mi się ze
studencką bazą namiotową na Gorcu. Ile razy
tam jestem, wszyscy wieczorem zbierają się przy
ognisku i zawsze znajdzie ktoś, kto gra na gitarze takie właśnie wyższych lotów utwory. (...)
JAKUB ANTONIAK

Więcej przeczytasz na:

www.dts24.pl
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Tu się bawią
sądeccy studenci

1

La Rocca – miejsce, gdzie najczęściej spotykają się studenci po
zajęciach, ale także w czasie ich
trwania. Zaletą jest dobre i tanie jedzenie w tym do wyboru duży zestaw pizz.
Adres: ul. Szwedzka 3

2

Kawiarnia Spóźniony Słowik – idealne miejsce do wyciszenia i posłuchania śpiewu ptaków. Ładny, zielony
zakątek i chyba najlepiej zagospodarowane miejsce na Plantach. Zaletą jest
tam cisza i spokój. Adres: ul. Długosza 10

3

Event club & restaurant-Nowy
Sącz - słynie z nowoczesnej muzyki
i tłumów rozszalałych młodzieńców.
W sobotnie wieczory dzieje się tam najwięcej. Zaleta tego miejsca? Super parkiet do tańczenia i dobre piwo. Adres: ul.
Zdrojowa 32

4

Trzy Korony – wśród studentów kojarzą się z shoppingiem i browarem.
Galeria ta zachęca swoim usytuowaniem w centrum miasta, łączy także drogi wszystkich instytutów. Jest to dobre
miejsce na spędzanie wolnego czasu. Zaletą jest kumulacja większości sklepów
w jednym miejscu. Adres: ul. Lwowska 80

5

Bohema - pomimo że jest to miejsce
usytuowane w piwnicy, ma świetne
wnętrze i dobre jedzenie, a zwłaszcza pizzę. Zaletą jest miła obsługa i klimatyczny wystrój. Miejsce idealne na romantyczne wieczory. Adres: ul. Rynek 13

6

Dom Studenta/Akademik – miejsce
z największą kumulacją studentów z
różnych instytutów. Zalety? Gotowanie obiadów o każdej porze dnia nawet
o godz. 24., i wspólne wieczory z przyjaciółmi. Adres: ul. Długosza 61

7

Kręgielnia Atom – super miejsce na
odstresowanie po ciężkim dniu. Do
tego szczypta rywalizacji i już jest
udany wieczór z kumplami. Zaleta? Niskie
ceny. Adres: ul. Grodzka 5

8

Stadion Sandecja - jest jednym z
tych miejsc, gdzie każdy sądeczanin
jest zgodny, przynajmniej w jednej kwestii: „Nasi muszą strzelić GOLA”.
Zaleta? Duża murawa, super oświetlenie
i dużo miejsca dla kibiców.

9

MOSiR - chcesz popływać, a może
zagrać w tenisa? Tak spędza wolne godziny między zajęciami młodzież. A może lodowisko? Czemu nie! Zaleta? Tanio i pewnie. Wszystko w jednym
miejscu oraz w miarę blisko od centrum.
Adres: ul. Nadbrzeżna 34

10

Jadłodajnia Pod Wierzbą –
jesteś głody? Chcesz tanio
zjeść coś z domowej kuchni, jak u mamusi? W tej jadłodajni podają tanie i pyszne jedzenie. Studenci z Instytutu Języków Obcych zachwalają to
miejsce. Zaletą jest to, że zjesz tam za
grosze. Adres: ul. Paderewskiego 41

11

Kino Sokół – tu mają zawsze
najnowsze filmy. Zaleta? Najtańsze kino w Nowym Sączu
idealne na chudą kieszeń studenta. Możesz w tani sposób zorganizować sobie
wieczór ze swoja drugą połówką lub przyjaciółmi. Adres: ul. Długosza 3

GRAFIKA: KINGA NIKIEL

Oprac. Alicja Augustyn
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Bardzo młodzi

II Festiwal Biegowy Sądeckich Wodociągów
„Woda źródłem sukcesu”

800 uczniów sądeckich szkół rywalizowało w zawodach sportowych zorganizowanych specjalnie na Dzień Dziecka. Impreza wpisała się w kalendarz
obchodów 725-lecia lokacji Nowego Sącza.
Zmaganiom towarzyszyły liczne
atrakcje w tym pokaz w kuli wodnej
REKLAMA

finalistki Mam Talent Anny Filipowskiej. Każdy mógł skosztować czystej wody prosto z saturatora stylizowanego na czasy PRL-u oraz lodów
ufundowanych przez firmę KORAL,
a także wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Aktywnych
Mam. Na odważnych czekały symulatory Małopolskiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Nowym Sączu, a także spotkanie oko w oko z kryminologiem policyjnym. Nie zabrakło także miejsca na naukę chemii na wesoło
w wydaniu pracowników akredytowanego laboratorium Sądeckich Wodociągów. Dodatkową atrakcją były
zdjęcia uczestników festiwalu drukowane na pierwszej stronie specjalnego

wydania ”Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Każde dziecko zakończyło zabawę z pamiątkową gazetą w ręku.
Uczestnicy zgodnie podkreślali, że organizatorom udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Organizatorzy przedsięwzięcia: Urząd
Miasta Nowego Sącza, Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych

w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – Instytut Kultury Fizycznej,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Sączu oraz Spółka Sądeckie Wodociągi. Patronat nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.
(BKBRD)
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Opinie młodych

Felieton zoologiczny, czyli co widział bażant
Jakub Antoniak

D

arz Bór! Witam Państwa ja,
redaktor Bażant. Wyjątkowo
w zastępstwie redaktora Widła w ramach parytetu peselowego,
jako młody, nielegalny imigrant, który dotarł tu na sądecką ziemię z ludzkiej niewoli.
Lądowisko dla helikopterów przy
szpitalu w Nowym Sączu jest dla mnie
domem już od ponad roku. Jedzenia
mam w bród, rzeka Kamienica tuż
pod skrzydłem, do ruchu ulicznego sądeckiej metropolii przywykłem,

Sandecję. Powiem Wam, że mimo że
lata swoje już ma dziewczyna, ale chyba przeżywa drugą młodość. Ostatnio zaczęły do niej przychodzić dwie
nowe koleżanki, Ekstraklasa i Spółka
Akcyjna, ponoć planują razem podróż
do Mielca, tylko po co tak daleko? Ale
kto tam samiczkę zrozumie…
Po przekątnej od mojego lądowiska względem mostu usytuowany jest
Pomnik Ofiar Faszyzmu. Ten pan co
trawę kosi, powiedział mi, że wybudowali go jeszcze w 1978 roku, czyli grubo przed upadkiem komuny.
Zapytałem tego miłego człowieka co
to była ta komuna? On mi odparł, że
to taka unia, tylko bardziej wschodnioeuropejska, tyle że w ramach dotacji ZSRR przysyłało tu buty, ale do
podzelowania…
Rok temu, kiedy dopiero co się tu
sprowadziłem, widziałem pod tym

a i co jakiś czas przychodzi tu zaprzyjaźniony pan i kosi mi lądowisko, dzięki temu łatwiej mi wybierać robaczki
i ślimaczki z trawy, ogólnie sielanka.
W dodatku mam doborowe towarzystwo za rzeką. Pan Koral, zacny sąsiad,
przychodzi czasem na herbatkę. Opowiadał mi ostatnio jak to ładnych parę
lat temu Rada Miejska nie pozwoliła mu rozbudowywać firmy przy ulicy Krakowskiej, ponoć ze względu
na zasłanianie ruin Zamku Królewskiego, a raczej tego, co z niego pozostało. Na moje oko to wredne gryzipiórki były! Jak to dobrze że już tacy
ludzie nie pracują w sądeckim magistracie. Młodzi i prężni radni przecież
wiedzą, że biznesmenów trzeba zachęcać do inwestowania w mieście,
a nie przepędzać ich do Limanowej…
Z drugiej strony mam kolejnego zacnego sąsiada, a w zasadzie sąsiadkę:

pomnikiem spore tłumy młodzieży.
Pan kosiarz wytłumaczył mi, że to
przez taką grę, Pokemon Go. Że tam
był taki punkt, gdzie można było łapać stworki (ponoć jestem podobny
do Pidgeya) i stąd tyle ludzi, bo na
co dzień to nikt tam prawie nie chodzi. Ale przecież ja sam widziałem,
że w rocznicę Powstania Warszawskiego na godzinę W przyszedł tam
jeden człowiek, a obok w Kamienicy w tym samym czasie kąpało
się paru innych, młodych, bardziej
śniadych, pewnie też jacyś imigranci tak jak ja.
Na koniec chciałbym zaapelować
do Ligi Ochrony Przyrody Zarządu
Okręgu w Nowym Sączu o natychmiastową introdukcję! Bo mi się tu samemu nudzi, a sezon lęgowy zbliża się
dużymi krokami…
WASZ GDACZĄCY REDAKTOR BAŻANT

Wyjątkowo
w zastępstwie
redaktora
Widła
w ramach
parytetu
peselowego

Nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodził

D

ostrzega się coraz więcej ludzi,
którzy ukończyli studia wyższe, odsetek takich osób rośnie z roku na rok. Zasada powszechnie znana jest taka, że dopóki tematyka
ukończonego kierunku nie opiera się
na przedmiotach technicznych, resztę dyplomów można odłożyć na półkę dla osobistej satysfakcji - jeżeli się
ją posiada. W tym miejscu nasuwa
się dylemat odnośnie roli wykształcenia. Każdy przeciętny (co nie oznacza,
że gorszy) Polak odpowiedziałby, że

Wiosna, czas na zmiany i pora na to, aby
trochę bardziej o siebie zadbać. Dla jednych to maseczki, wizyta u fryzjera i
manicure. Inni przed latem chcą nieco
schudnąć, aby móc swobodniej czuć się w
bikini. No to co? Dieta i siłownia! Tylko czy
da się namalować piękny obraz na brudnym płótnie? Czy można wyglądać zdrowo, dbając o siebie jedynie powierzchniowo? Nie zamiatajmy śmieci pod dywan!
Porozmawiajmy o odżywianiu.
Z jednej strony zdrowe odżywanie i
moda na bycie fit, z drugiej zaś reklamy
promujące fast food. Co wybrać? Nieraz słyszymy: Naprawdę chciałabym
być szczupła, mieć idealną cerę, włosy
i paznokcie, ale ja nie mam czasu, mam
dużo nauki/pracy, kiedy mam robić
sobie zdrowe posiłki? Jestem tym, co
jem? Czy to oznacza, że jak jem schabowe, to staję się świnią? Obrońcy zwierząt pewnie by nie zaprzeczyli.
Ale nie popadajmy w skrajności
i przejdźmy do sedna.
To jak się czujesz, w dużej mierze zależy od tego, co jesz a wysoko

społeczeństwu niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Reszta zajmuje poboczne stanowiska. Im mniejszy
obszar, tym mniej się zauważa, gdyż
mniej zawodów potrzebnych jest do
codziennego życia. Dlatego dobrze jest
mieć świadomość postępu, nawet jeśli
nie zachodzi on w najbliższym otoczeniu. Edukacja wyższa jest ważna bez
względu na to, czy staniemy sie przydatnym narzędziem dla naszego kraju. Nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie
zaszkodził, lecz jej brak nie raz doprowadził do przykrych skutków. Spoglądając na dany zawód warto spojrzeć na
niego szerzej, gdyż świat nie rozwija się
równomiernie. Trzeba podkreślić, że
edukacja jest bogactwem. W niektórych miejscach będzie stanowić bogactwo duchowe, w innych materialne. Jednak w obydwu przypadkach
powinna być warta uwagi dla każdej,
ambitnej jednostki.

Zdrowe odżywianie jest jak mycie zębów

łatwiej jest jeść fast food i popijać słodkimi napojami. Ale miej świadomość,
że jeżeli tego nie zmienisz, to pociągnie to za sobą szereg konsekwencji. Będziesz tyć i nie będziesz czuć się
dobrze w swoim ciele, będziesz chorować. Ciągle będziesz mieć świadomość, że nie kontrolujesz czegoś
w swoim życiu i codziennie rano towarzyszyć Ci będzie poczucie bezsilności. A potem depresja i być może
inne katastrofy…
A można przecież zacząć dzień od
szklanki wody, na śniadanie owsianka z owocami, a potem dużo kaszy
i warzyw. Spróbuj, czy nie poczujesz
się lepiej. A gdy tak się stanie, już zawsze będziesz tęsknić za tym wspaniałym uczuciem. I nie mów, że i tak
już wszystko jest skażone i że ktoś tam
odżywiał się zdrowo, a umarł na raka.
Twój organizm jest zupełnie inny od
innych. Możesz w życiu albo spróbować się postarać, albo na wstępie
zrezygnować i dać się zniszczyć. Wybór należy do Ciebie.
KLAUDIA KULAK

FOT. JOANNA KORZEŃ

Joanna Pych

nich szacunek. Nadal nie zmienia to
faktu, że wszyscy jesteśmy wykształceni. Subtelna różnica polega na tym,
że jedni pracują w swoim zawodzie,
a drudzy nie. Na szczęście problem często nie leży w ludziach, lecz w możliwości odnalezienia własnego miejsca,
gdyż świat nie rozwija sie jednakowo.
Tam, gdzie jedni protestują, inni cieszą się poważanym życiem zawodowym. Często ludzie nie znajdują się
tam, gdzie powinni, lecz posiadają indywidualne predyspozycje do wykonywania różnych czynności. Edukacja
powinna być źródłem satysfakcji, bez
względu na to, gdzie jesteśmy w danej
chwili. Zadowolenie to powinno wynikać z osobistego spojrzenia na siebie,
jako eksperta danej dziedziny nauki.
Nie wszyscy posiadają jednakową wiedzę na temat potencjału różnych ścieżek zawodowych. Zazwyczaj gloryfikuje się te profesje, które są

Zapomina się, że świat skonstruowany jest w taki sposób, gdzie kształcenie i odpowiednia wiedza prowadzą
do świadczenia usług z dowolnego
zakresu, za które otrzymuje się wynagrodzenie. Im bardziej lub mniej
rozwinięty jest kraj, tym wachlarz
stanowionych usług wzrasta lub traci na znaczeniu. Nie można dać się
zwieść słabemu rozwojowi gospodarki. Tutaj zawsze będą ci bardziej
i mniej wartościowi. Jednak wcale nie
musi to oznaczać, ze poświęcony czas
na kształcenie nie miał żadnego sensu.
Dzięki globalizacji odnajdywanie tego
sensu jest znacznie łatwiejsze, ponieważ rozwój różnych sektorów przedsiębiorstw cały czas wzrasta.
Człowiek tworzy własną hierarchię wartości na bazie tego, czego potrzebuje jego kraj. Im większe jest zapotrzebowanie na ludzi o konkretnym
profilu, tym większy zyskuje się dla

ważne jest, by pełniło funkcję zarobkową. Jaki mógłby być inny powód
podejmowania edukacji akademickiej, skoro uczymy się po to, by móc
wykorzystać późniejsze umiejętności
do pracy i własnego utrzymania. Jednak współcześnie tych, którzy wpadli
na to, żeby zapracować na skrót „mgr”
przed nazwiskiem, jest o wiele więcej,
niż byśmy chcieli. Dlatego nie powinno
się już stosować podziałów na lepszych
czy gorszych. Jedynym słusznym podziałem, jaki nasuwa się w dzisiejszym
państwie to: przydatny i nieprzydatny.
Wśród ludzi zachodzi pewna tendencja do obniżania wartości osób
o zbyt ogólnym wykształceniu. Dzisiaj dostrzega się jedynie dobrze sytuowane jednostki, których zawód
można wymówić najlepiej w jednym
wyrazie. Cała reszta stanowisk, które istnieją, lecz często powstawały
na potrzeby firm - są niezauważane.

przetworzona żywność jest twoim
największym wrogiem. Często nie
zdajemy sobie sprawy, że wiele dolegliwości, które nam dokuczają, biorą się właśnie z tego, że wrzucamy
do swojego organizmu śmieci. Zamiast się nad tym zastanowić i zmienić

dietę, kupujemy tabletki, które przynoszą chwilową ulgę. I zjadamy je codziennie, dalej faszerując się chemią.
Niby wiemy, że trzeba pić dużo wody.
Wszyscy mówią, że to dobrze wpływa
na samopoczucie, no i głowa podobno przestaje czasem boleć. Ale są też
tabletki na ból głowy! A to jest znacznie łatwiejsze. Biorę tabletkę i już nie
boli, a wodę musiałabym pić przez
cały dzień regularnie. Chcemy dbać
o zdrowie, robimy badania. Ale gdy
okazuje się, że wychodzą źle i należałoby zmienić dietę lub styl życia, jakoś
nam się nie chce. Ciągle postanawiamy, że na wiosnę, albo od następnego tygodnia, bo teraz mam dużo pracy… Ale czy zastanawiamy się nad
tym, że lepiej odżywiony organizm
znacznie lepiej funkcjonuje? I że być
może wszystko szłoby w pracy łatwiej, gdybyśmy trochę zadbali o siebie. Pracujemy bardzo dużo, bo przecież trzeba zarobić na to czy tamto...

Tylko pojawia się pytanie, czy będziemy mieli siłę się z tego cieszyć, kiedy
będziemy chorzy? Może warto byłoby pomyśleć trochę o tym, że zdrowia
nie da się kupić. Zdrowie to przecież
nie ciało po operacji, nafaszerowane
lekami. Zdrowe ciało to odporność
i ogromna siła płynąca z wnętrza, która daje moc do pokonania wszystkich trudności życia. A nawet, jeśli już
wiesz, że powinieneś pić wodę i wybierać zdrowe produkty, to jak przezwyciężyć tę tajemniczą wewnętrzną
niechęć, która pomimo tego, że jesteś
świadom wszystkiego, to i tak jakoś
utrudnia Ci zmiany na lepsze?
Myślę, że skoro potrafiłeś nauczyć
się myć zęby, a gdy tego nie zrobisz
to źle się czujesz, to nauczysz się też
choćby picia wody. Potrzeba jedynie
trochę motywacji i silnej woli na początku. A potem to już będzie nawyk,
bo tak właśnie działa nasz organizm.
Nie chce wyjść ze strefy komfortu, bo
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Młodzi z wizją

Sen o nieprzespanej nocy

- Jak zaczęła się Twoja przygoda ze
sztuką?
- Odkąd pamiętam zawsze miałam
pociąg do dwóch rzeczy - do sztuki
i do komputerów. Wtedy było to
takie niegroźne hobby - ot papier,
ołówek, kredki, a w przerwach Paint, edytowanie gotowych skryptów i budowanie stron w HTML-u.
Pierwszy tablet graficzny zakupiłam dopiero w gimnazjum, a w międzyczasie próbowałam rozeznać się
w języku programowania.
- Czy masz już za sobą jakieś wystawy,
konkursy?
- Zajmując się malarstwem czy
rzeźbą, musisz dbać o to, by „ludzie o Tobie wiedzieli”, bo to właśnie
otwiera drogę do zdobycia potencjalnych klientów czy sponsorów.
Jeśli jesteś grafikiem komputerowym to takie wystawy nie są potrzebne, gdyż swoje cele realizujesz
na innym polu - cyfrowym. Najważniejszym elementem jest portfolio, które należy cały czas rozwijać. Jeżeli już masz katalog ze swoimi
pracami, to możesz promować się
przez stronę internetową lub wysyłać je drogą elektroniczną osobom,
z którymi chcesz nawiązać współpracę. Tutaj możesz odnaleźć się zarówno w firmach jak i samodzielnie
jako freelancer.
- Jaki jest Twój największy sukces?
- Osiągając pewne cele niemal
nie zauważamy ich realizacji, bo już

GRAF. MAGDALENA GRYZŁO

Rozmowa
z MAGDALENĄ GRYZŁO
- artystką i studentką
grafiki komputerowej
w Łodzi

dążymy do kolejnych. To, co wydawało się kiedyś wielkim osiągnięciem, dziś zdaje się być tylko błahostką. Może i dobrze, gdyż w ten
sposób pędzimy do przodu i rozwijamy się dalej, podnosząc sobie coraz
wyżej poprzeczkę. Jednak mogę na
pewno powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, iż cały czas podążam
za swoją pasją i cokolwiek by się nie
działo, trzymam się jej kurczowo.
Wbrew pozorom nie jest to łatwe i to
uważam za swój największy sukces.
- Niektóre z Twoich prac swoją tematyką skojarzyły mi się z pracami Zdzisława
Beksińskiego. Inspirujesz się jego twórczością? A może jest ktoś, kto bardziej
wpłynął na Twój styl?
- Aktualnie za cel warsztatowy stawiam sobie prace artystów
zajmujących się ściśle digital paintingiem i concept artem - Frank
Honga, Sandrę Duchiewicz i Wojtka Fusa. Stanowią dla mnie wzór,
do którego chciałabym się zbliżyć jak
to tylko możliwe. Z malarstwa faktycznie bardzo cenię sobie obrazy
Beksińskiego. Nie inspiruję się nim
bezpośrednio, ale bardzo szanuję

i adoruję kunszt. Był mistrzem
swojej dziedziny i miło patrzeć jak
z biegiem lat zyskuje na większym
zainteresowaniu.
- Jak myślisz, czy Nowy Sącz jest dobrym miejscem dla osób mających podobną pasję?
- Nowy Sącz jest bardzo dobrym
miejscem dla osób chcących edukować się artystycznie. Liceum
Plastyczne im. Jerzego Frassatiego jest niejednokrotnie rozpoznawane nawet w Łodzi - moim aktualnym miejscu zamieszkania
- i uznawane za jedno z lepszych
pod kątem przygotowania. Posiada solidną kadrę profesorów i program pozwalający rozwinąć skrzydła i jednocześnie uformować oraz
dalej kształtować posiadane umiejętności. Liczne plenery, warsztaty
i niesamowita atmosfera - bardzo
dobrze wspominam swoje liceum
i honoruję wkład jaki miało w mój
rozwój artystyczny. Pomijając to,
mamy również wiele malowniczych pejzaży wewnątrz oraz wokół naszego miasta, które same
w sobie są inspiracją i niezależnie
od miejsca, w którym jestem - zawsze trzymam je w sercu razem ze
wspaniałymi ludźmi, którzy pomagali mi w utrzymaniu się na wybranej przeze mnie drodze.
- Dlaczego wybrałaś studia poza Nowym
Sączem? Kierowała Tobą chęć zaznania
studenckiego życia czy może coś innego?
- Wiele osób zadaje mi to pytanie - dlaczego tak daleko od domu?
Gdy wybierałam się na studia, moje
miasto nie miało do zaoferowania
konkretnych kierunków artystycznych. Najbliższe miejsca, które mogłyby zagwarantować mi satysfakcjonującą do oczekiwań edukację
pod kątem grafiki komputerowej,

znajdowały się w Warszawie i w Łodzi. Pomijałam kierunki ściśle informatyczne, które miały grafikę tylko jako specjalizację oraz ASP, które
skupiało się na jej warsztatowej części (metaloryty, linoryty, drzeworyty, kwasoryty, itp.) bez większego
uwzględniania technik cyfrowych.
Jest to moja oficjalna i najbardziej
racjonalna odpowiedź na to pytanie
ale prawdę mówiąc powodów było
więcej niż jeden.
- Dlaczego akurat Łódź?
- Nigdy nie byłam w tym mieście i nie miałam ani jednej znajomej
osoby, która by tu mieszkała. Spośród tych bardziej osobistych i subiektywnych motywów przedstawię
jeden: zaskoczyła mnie kontrastowość, prawdziwość i - o dziwo jak
na tak duże miasto - kameralność.
Ciężko nie znaleźć inspiracji patrząc
na jedną z głównych ulic, na których obok nowoczesnego, szklanego, potężnego biurowego budynku
stoi mały, zaniedbany i rozwalający
się domeczek. Przypomina to scenę
z intra filmu animowanego Pixara „Odlot” . W Łodzi jest pełno takich
kontrastów. Ta nietypowa szczerość
architektoniczna niesamowicie mnie
zaintrygowała i zauroczyła.
- Jakie rady dałabyś osobom, które dopiero zaczynają interesować się grafiką komputerową? Jak wyglądają realia
w Polsce w tym zakresie? Czy są realizowane jakieś programy, które ułatwiają lepszy start w tej branży?
- Jeśli już mamy w zasięgu ręki
tablet graficzny to jest coś co sprawnie i efektywnie rozwinie nasze
umiejętności i zagwarantuje rezultaty. Co robić? Przede wszystkim malować, malować i malować,

a w wolnej chwili… malować. To
właśnie pasja sprawia, że pomimo
pracy i poświęconego czasu, jesteśmy zadowoleni i czujemy się zrealizowani. Żeby coś osiągnąć, trzeba ćwiczyć i to niemało. Aktualna
sytuacja grafika komputerowego
w Polsce? Wbrew pozorom nie jest
tak źle. Jeśli mowa o pracy w branży
marketingowej - niemal każda firma potrzebuje promocji. W internecie pojawia się mnóstwo zleceń
z tej dziedziny. Można też podjąć
się pracy stałej. Jeśli chodzi o freelancing - rynek polski jeszcze dojrzewa do tego, jak współpracować
z grafikami, ale wszystko zdaje się
iść w dobrym kierunku. W przypadku gamedevu to w tej chwili Kraków
i Warszawa oferują najwięcej. Co jakiś czas organizowane są różne wydarzenia, na których twórcy prowadzą wykłady traktujące o tym jak
pracują i czego się od nich wymaga.
Mogę wymienić choćby Pyrkon i PGA
w Poznaniu, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi czy WGW
w Warszawie.
- Co byłoby Twoim największym
marzeniem?
- Zazwyczaj staram się nie wybiegać za bardzo naprzód - na swojej ścieżce kładę sobie znaczniki, na
których skupiam się po kolei. Na tę
chwilę marzę o tym, by pracować
z ludźmi, którzy są równie zakochani w swojej pasji jak ja. Chciałabym
podejmować się ambitnych projektów, w których wspólne zaangażowanie będzie doprowadzać do sytuacji, gdzie zadaję sobie pytanie: „Czy
ja dzisiaj spałam?”.

ROZMAWIAŁ: TOMASZ ALEKSANDER

Portfolio Magdaleny Gryzło
znajdziesz tu:

Książki na wakacje, czyli subiektywny przegląd literacki
Planujesz wyprawę w góry, a może
pierwsze letnie dni zamierzasz spędzić leniuchując na plaży? Gdziekolwiek będziesz oprócz, mapy, ubrań,
kosmetyków i rozmaitych akcesoriów, zapakuj do plecaka klimatyczną i pełną emocji lekturę. Nie
wiesz, jaki tytuł wybrać? Oto kilka
propozycji.

Sarah Jio „Dom na plaży” – czyli
miłość, śmierć i tajemnica
Główna bohaterka - Anne Calloway podczas II wojny światowej przez rok pracuje jako pielęgniarka na wyspie Bora-Bora.
Potem zgodnie z oczekiwaniami
stęsknionych najbliższych wraca do swojego, wcześniej zaplanowanego, poukładanego życia
z mężczyzną, którego zna od dzieciństwa. Zostawia za sobą trudne
wspomnienia, jedyną prawdziwą miłość, przyjaźń oraz wiele
spraw, które, choć powinny - nie
zostały doprowadzone do końca. Kiedy będąc już starszą kobietą otrzymuje list od nieznajomej, proszącej o spotkanie, wie,

że powinna się z nią skontaktować i spróbować pomóc jej wyjaśnić zagadkę morderstwa sprzed
lat... Nie jest jednak pewna, czy
chce wracać do miejsca, w którym przeżyła cudowne chwile,
czy potrafi znowu spotkać się
z człowiekiem, którego kiedyś
kochała. Przecież przeszłości,
młodzieńczych wyborów czy wypowiedzianych w gniewie słów
nie da się zmienić.
„Dom na plaży” jest pełną ciepła, uroku i magii historią.
O czym? O miłości, takiej którą każdy chciałby przeżyć, o przyjaźni,
którą weryfikuje czas i dramatyczne wydarzenia oraz
o wojnie
zmieniającej ludzkie
priorytety
i spojrzenie
na świat.
Polecam
ją przede
wszystkim
kobietom.

Edward Piega „Dziedzicząc
miłość cz.1 Mały człowiek
w czasie wielkiej wojny” – czyli
lekcja historii oczami dziecka
Głównym bohater to dziesięcioletni Krzyś, który wraz z bratem Karolem musi wyprowadzić się
z rodzinnego Śląska i zamieszkać
u wujostwa. Razem z przeprowadzką rozpoczyna się dla niego nowe
życie - życie bez matki, która kilka miesięcy później umiera, życie
w obcym miejscu, z rygorem, w duchu wojskowym. Kiedy wybucha
wojna, chłopiec ma rozpocząć naukę w czwartej klasie, ale teraz życie w nękanej alarmami, bombardowanej Warszawie to codzienność.
Walka o przetrwanie, oddzielenie
od rodziny, starcie z gestapowcem, nielegalna praca i przekraczanie granicy między Trzecią Rzeszą,
a Generalną Gubernią. Śpiewanie na
ulicach, w pociągach, rola kuriera.
To tylko niektóre z wyzwań, przed
jakimi staje pierwszoplanowa postać. Historia wybitnie nie wakacyjna, więc dlaczego umieściłam ją
w moim zestawieniu? Wakacje to

czas kiedy wreszcie można na chwilę zwolnić, zatrzymać się i pomyśleć. Docenić to co się ma, dostrzec
coś w innym świetle. Ta książka
pokaże, że warto walczyć o siebie, uczyć się od innych i zawsze
mieć nadzieję. Ta książka na górskim szlaku to zastrzyk dobrej energii. Determinacja i wewnętrzna siła
młodego człowieka zmotywuje do
dalszej wędrówki nawet najbardziej
leniwego
turystę. Da
też coś jeszcze – lekcję
pokory, a jej
nie dostaje
się na żadnym, nawet
najbardziej
prestiżowym uniwersytecie.

Emily Bronte „Wichrowe
Wzgórza”, czyli angielski klasyk
Uczucie, które nie miało prawa
się narodzić, nieustający dreszczyk

emocji, tajemnice, niezapomniane
sceny, dialogi i kultowa ekranizacja tak w skrócie można by opisać
„Wichrowe Wzgórza”.
Misternie skonturowana fabuła z mnóstwem intryg, uczuciami
i decyzjami, które choć na początku wydają się być właściwe, z czasem doprowadzają do wewnętrznego rozdarcia. Zamiast uszczęśliwiać,
ranią. Historia dwójki ludzi, którzy
za miłość musieli zapłacić najwyższą cenę. „Wichrowe Wzgórza” to
jedyna książka napisana przez Bronte. Do jej
przeczytania nie
wolno się
zmuszać.
To jedna
z tych lektur , które albo się
pokocha
albo znienawidzi.
Zapraszam do lektury.
ANNA GŁÓD
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Sądecka porodówka po przebudowie będzie perełką
Więcej łóżek, komfortowe pokoje dla matek z dziećmi, nowoczesna specjalistyczna aparatura. M.in. takie zmiany czekają oddział Ginekologiczno-Położniczy
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Nowym Sączu. Już pod koniec tego roku lub na początku 2018 r., niedaleko nowego skrzydła szpitala i Centrum Onkologii, stanie nowy budynek. Nowy pawilon
ginekologiczno-położniczy będzie połączony specjalną szklaną przewiązką z Centrum Onkologii.

Rozmowa z dr. n. med.
STANISŁAWEM CHOLEWĄ,
z Oddziału Neonatologii
i Intensywnej Terapii Noworodków.
- Ile dzieci rodzi się średnio w miesiącu na sądeckiej porodówce?
- Jest to bardzo zróżnicowane. Na ogół mamy od
ok. 90 do 100 porodów miesięcznie. W ciągu tygodnia mamy przeważnie kilka porodów, ale bywa też,
że nie ma w ogóle. Trudno to wyliczyć. Sporo rodzi
się wcześniaków, którym od razu potrzebna jest pomoc medyczna.
- Już wkrótce oddział ginekologiczno-położniczy
czeka gruntowna rozbudowa.
- Rozbudowa wpisana jest w projekt „Rozwój
Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych" złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.
- Jak to będzie wyglądało?
- Ja mam się zająć tworzeniem segmentów poradni, która ma skupić w sobie wszystko, czego potrzebuje wcześniak. Prowadzimy rozmowy z rehabilitantami, specjalistami, którzy poprowadzą leczenie
noworodków w Nowym Sączu, a nie w Krakowie,
czy Katowicach. Do tej pory matki bardzo często
muszą jeździć właśnie do tych miast. W nowym budynku powstanie kompleksowa opieka dla noworodków. Będzie kompleks intensywnej terapii, kompleks pomieszczeń dla matki z dzieckiem. Projekt
będzie realizowany według najnowszych standardów budowlano-konstrukcyjnych.

- Ile dzieci znajdzie opiekę na nowym oddziale?
- Pomożemy każdemu, które tu trafi. Wstępnie
jesteśmy przygotowani na umieszczenie 22 łóżek
położniczych, fizjologicznych, na potrzeby zwykłej
terapii oraz patologii noworodka. Planujemy stworzyć ok. 6-8 stanowisk interwencyjnych oraz opieki pośredniej. Mamy przestrzeń, mamy finanse,
wszystko to jest ujęte w kosztach budowy. Wiele
będzie też zależało od nowej reformy, którą szykuje NFZ, związaną z siecią szpitali. Nie wiemy na razie, jak będzie ona wyglądała, które szpitale wejdą w jej skład, które nie, jak będzie się kształtowało
dalsze finansowanie. Może być tak, że szpitale prywatne zostaną zamknięte i wtedy będziemy mieć
duży kłopot, bo nagle będzie ponad 200 porodów
i będziemy musieli zaadoptować dodatkowe pomieszczenia. Rozważamy wiele wariantów, jesteśmy na to przygotowani zarówno pod kątem powierzchni, jak i sprzętu.

Andrzej Wójtowicz, ur. 11 maja 2017

Arkadiusz Żarnowski, ur. 6 maja 2017

Emilia Pierzga, ur. 6 kwietnia 2017

Filip Wróbel, ur. 6 maja 2017

Joanna Stec, ur. 5 maja 2017

Karol Dudzik, ur. 8 maja 2017

***
Obecnie Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodków jest ośrodkiem drugiego stopnia referencyjności. Zorganizowano w nim: 4 stanowiska intensywnej terapii, stanowiska wzmożonego nadzoru,
miejsca w odcinku septycznym, miejsca dla noworodków z matkami w systemie rooming-in – łącznie jest
to 35 stanowisk. W placówce wykonuje się diagnostykę obrazową – RTG przyłóżkowe i USG, nowoczesne formy wentylacji, wykrywanie wad rozwojowych,
ocenę stanu rozwojowego wcześniaków. Rocznie
w szpitalu rodzi się około 2100 dzieci.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

Więcej zdjęć noworodków na:

www.dts24.pl

Krzysztof Kogut, ur. 5 maja 2017

Maja Cisowska, ur. 7 maja 2017

Oskar Bryja, ur. 14 maja 2017

syn Jolanty Olchawy ur. 4 czerwca 2017

Basia Sekuła ur. 5 czerwca 2017

córka Doroty Muchy ur. 4 czerwca 2017

Elza Zapała ur. 5 czerwca 2017

Franciszek Szewczyk ur. 3 czerwca 2017

Liliana Klimczyk ur. 5 czerwca 2017

Liliana Pająk ur. 4 czerwca 2017
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Młodzi symfonicznie
Swoją przygodę muzyczną zaczęła mając zaledwie 4,5 roku, Już wtedy była na
tyle uparta, że rodzice musieli zapisać ją
do szkoły muzycznej. Wybrała skrzypce
i już od 14 lat jest z nimi nierozłączna.
JUSTYNA ZAWIŚLAN, obecnie jest w klasie dyplomowej II stopnia w Państwowej
Szkoły Muzycznej Nowym Sączu. Sama
prowadzi też 64-osobowy zespół.
Początki stworzenia Niezależnej
Orkiestry i Chóru Młodzieżowego
sięgają Światowych Dni Młodzieży
2016, kiedy Justyna została poproszona o zagranie w Nowym Sączu koncertu uwielbienia.
- Plan był już zrobiony, kompozycje napisane, ale okazało się, że pojawił się ktoś inny na nasze miejsce
– mówi Justyna.

Wtedy z propozycją wyszedł Mieczysław Zagórowski, który docenił
pracę młodych artystów i poprosił
o zagranie koncertu w Starym Sączu.
2,5-godzinny repertuar, 40-osobowy
skład - orkiestra, chór – tak wyglądały początki tworzenia się zespołu.
- To głównie moi przyjaciele ze
szkoły muzycznej. Orkiestra składa się z uczniów, a chór to zarówno
profesjonaliści jak i amatorzy z pasją – opisuje Justyna.
Minęły Światowe Dni Młodzieży…
co dalej? Teoretycznie projekt dobiegł
końca, czar prysł, wszyscy wrócili do
swoich obowiązków i szkoły. Jednak
nie do końca… o wspólnym koncertowaniu wciąż myślała Justyna i jej
przyjaciel Jonathan Hojdys, którzy
wpadli na pomysł, by wystąpić na

Festiwalu Młodych Talentów organizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu.
Stworzyli własny utwór pt. „Kochać odważnie”. Było to połączenie
linii fortepianowych dwóch piosenek
napisanych przez Jonathana. Jedna
z wokalistek – Karolina Pietrzak napisała linię melodyczną dla wokalu
i słowa piosenki.
- Najwięcej pracy wymagało jednak zaaranżowanie tego wszystkiego, rozpisanie na każdy instrument
i chór. Było to dla mnie ogromnym
wyzwaniem – wspomina Justyna.
Mimo wielu trudności, jakimi było
przede wszystkim zorganizowanie
miejsca na próby dla liczącego 64
osoby zespołu, udało się przejść eliminacje. Motywacją dla Justyny była
mobilizacja i dyscyplina członków zespołu. Śmiało stwierdza, że największą nagrodą było wzajemne wsparcie.
Śmiejąc się dodaje również, że członkowie zespołu jej nie znienawidzili,
choć nie jest łatwo przyjąć rolę osoby rządzącej wśród rówieśników. Bycie jednocześnie szefem i przyjaciółką
wymaga ogromnej dyscypliny.
Co się wydarzyło po eliminacjach? Orkiestra smyczkowa pojechała do Katowic. Był to koncert
Kompozytorów i Aranżerów Instytutu Jazzowego w Katowicach,
gdzie przyjaciel Justyny – Przemek
Kiełbasa, komponuje swoje utwory
i potrzebował kogoś do ich realizacji.
Występ na takiej scenie daje ogromny prestiż i jest o wiele trudniejszy,
ponieważ odbywa się przed wymagającą publicznością, bo oprócz studentów byli tam też profesorowie.
Orkiestra smyczkowa została doceniona i zaproszona za rok.
Przyszedł czas na finał FMT,
z którego Niezależna Orkiestra
i Chór Młodzieżowy wyszli zwycięsko. Najważniejszą nagrodą była
Nagroda Publiczności oraz nagroda specjalna „Szczebel do kariery”,
która kierowana jest do młodych
ludzi w celu mobilizowania do dalszej pracy. Oprócz tego członkowie
orkiestry zdobyli nagrody indywidualne. Justyna otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza za całokształt organizacyjny,
oraz nagrodę Dyrektora I Liceum
REKLAMA

FOT. M. PARUCH

Ma zaledwie 19 lat, a w muzyce… kocha odważnie

Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, którą podzieliła na pół z Kubą
Stawiarskim.
Kolejny konkurs, na jakim zaprezentowała się Niezależna Orkiestra
i Chór Młodzieżowy, to Sądeckie
Młode Talenty, podczas których nie
mieli sobie równych i skradli serca jury, zajmując bezkonkurencyjnie I miejsce.
Tworzenie Niezależnej Orkiestry
i Chóru Młodzieżowego, dały początek marzeniom Justyny…
- Chciałabym przedstawiać
muzykę klasyczną, symfoniczną nie do końca w tradycyjny
sposób. Chcę pokazać, że jest to
muzyka przystępna dla każdego. Brzmienie całej orkiestry jest
czymś pięknym, na naszym terenie nie działa taka młodzieżowa orkiestra, dlatego uważam,
że jest to dobry sposób pokazania młodzieży, jak piękna potrafi być taka muzyka. Bardzo chciałabym dostać się w tym roku na
Akademię Muzyczną w Katowicach na skrzypce jazzowe, później może dyrygentura i kompozycja. Chcę pokazać, że młodzi
ludzie są w stanie zrobić coś pięknego – dodaje.

Chcę pokazać,
że muzyka
klasyczna,
symfoniczna
jest przystępna
dla każdego

Panuje stereotyp, że zawód dyrygenta jest męską specjalnością.
Niewiele widuje się kobiet w tym
fachu, a jednak nie przeszkadza to
19-letniej Justynie tworzyć muzykę i udowodnić, że kobiety mogą
być równie dobre na tym miejscu.

MAGDALENA PARUCH
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Młodzi z historią na ty

Średniowiecze wciąż w modzie

Początki bractwa stanowią fascynację korzeniami historycznymi Ziemi Sądeckiej, która od zawsze była
powiązana z istotnymi momentami w historii Polski. Ich starosądecka przygoda rozpoczęła się w 2014
roku. Dzięki życzliwości burmistrza
Jacka Lelka oraz Centrum Kultury
i Sztuki otrzymali wspaniałą siedzibę w budynku „Galerii pod Piątką”.

Kandydat w lnianych gatkach
Starosądeckie bractwo oparło swój
regulamin na „wyciągu” z reguły Zakonu św. Jana Jerozolimskiego, czyli Joannitów bądź też Szpitalników.
Struktura Bractwa, również oparta
jest na regule zakonu. Wyróżnia się
kilka poziomów, które trzeba osiągnąć, by stać się pełnoprawnym rycerzem lub zostać pełnoprawną damą
dworu. Pierwszym z nich jest poziom
kandydata, który obserwuje wszystko, co dzieje się w bractwie, czasami
wyjeżdża na spotkania czy pokazy.
Kandydat zobowiązany jest do zorganizowania sobie tzw. stroju cywilnego. Składają się na niego: lniane gatki, sznurowane nogawice, koszula
oraz pasek. Jeżeli kandydat zorganizuje sobie strój i odbędzie półroczny
lub roczny staż, będzie uczestniczył
w pokazach, wtedy zostaje awansowany na nowicjusza, stając się tym
samym formalnym członkiem stowarzyszenia ze wszystkimi prawami
i obowiązkami.

Nowicjusz w pikowanej kurtce
Kolejnym stopniem jest nowicjusz - posiada on większe niż kandydat prawa, ale także i obowiązki.
Kandydat musi aktywnie uczestniczyć podczas pokazów w życiu obozowym, powinien także posiadać

FOT. JOANNA BAZIELICH

Ciepłe słoneczne popołudnie. Przy jednej
z uliczek okalającej starosądecki rynek
słychać szczęk oręża. Na piętrze jednego
z budynków ma swoją siedzibę Sądeckie
Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi, które
właśnie odbywa jedno ze swoich cotygodniowych spotkań. Członkowie bractwa stanowią grupę ludzi zafascynowanych historią, a rycerstwo, które łączy
jak rodzina, jest dla nich czymś więcej
niż hobby.

dworu. Do jej obowiązków należy
przede wszystkim utrzymanie dobrych relacji w ramach stowarzyszenia. Dama uczestniczy w pokazach dworskich, ucztach dworskich.
- Często, kiedy jesteśmy zapraszani na tego typu imprezy, to właśnie dama pełni taką funkcję reprezentacyjną. Jeżeli chce się rozwijać
w kierunku bojowym, to z reguły
u nas występuje to pod postacią
łucznictwa – dodaje Radzik.
Starosądeckiemu Bractwu towarzyszy także sokolnik, który w swojej
hodowli posiada kilka sokołów wędrownych, kilka sów, ptaków hodowanych typowo w średniowieczu oraz grajkowie, stanowiący miłe
urozmaicenie pokazów.

Zbroje wykuwane ręcznie
jakieś elementy zbroi np. przeszywany kaftan stanowiący pierwszy element zbroi, który każdy musi mieć.
- Z reguły w średniowieczu stalą okuci byli tylko najbogatsi rycerze, natomiast głównym uzbrojeniem biedniejszych była właśnie ta pikowana
kurtka zwana przeszywańcem, która
oprócz tarczy stanowiła często jedyną
ochronę korpusu oraz rąk - wyjaśnia
Piotr Radzik, wiceprezes Sądeckiego Rycerstwa Zakonu Księżnej Kingi.

Brat w hełmie i pancerzu
Po rocznym lub półtorarocznym
stażu nowicjusz mianowany jest specjalnym glejtem na uroczystym zgromadzeniu na brata.
Brat ma obowiązek skompletowania sobie prawie pełnego rynsztunku
bojowego, na który składają się rękawice, całe nogi płytowe, nagolennice
tzw. bigwanty oraz oczywiście osłony
rąk, osłony dłoni, a także hełm i pancerz na korpus. W bitwach czy pokazach brat może uczestniczyć dopiero
po ukończeniu 18. roku życia, ponieważ są to niereżyserowane kontaktowe walki.
Stopniem wyższym jest starszy
brat, który ma obowiązek przede
wszystkim wyróżniać się wiedzą
historyczną. Musi wiedzieć, czym
się zajmuje i co odtwarza, znać poszczególne elementy uzbrojenia,
historię powszechną rycerskiego

średniowiecza, którą, jak większość naukowców uważa, należy liczyć od bitwy pod Hastings
w 1066 roku.
Najwyższy stopień struktury stanowi rycerz. Zarówno starszy bart jak i rycerz mają prawo już
do bezpośredniego uczestnictwa
nie tylko w pokazach, ale i turniejach. Wiąże się to także z większymi obowiązkami - trzeba poświęcić dużo czasu swojemu treningowi
oraz treningowi nowicjuszy, braci, a także kandydatów głównie
w treningu bojowym.

Dwórka z jałmużniczką
Do bractwa należą także kobiety. W ich przypadku także obowiązuje pewna hierarchia historyczna. Kandydatka musi skompletować
sobie podstawowy strój, na który
z reguły składają się sznurowane nogawice oraz tzw. giezło, czyli cienka lniana suknia z paskiem. Dobrze
odebrane będzie, jeśli skompletuje sobie także jałmużniczkę, czyli specjalny rodzaj materiałowej sakiewki, z reguły są to bardzo ładnie
wyszywane torebki z lnu i wełny,
które każda dama powinna sama
przygotować. Jeśli kandydatka będzie miała odpowiedni strój, po stażu półrocznym lub rocznym zyskuje
tytuł dwórki. Natomiast najwyższym
stopniem jest już pełnoprawna dama

Spotkania w siedzibie bractwa odbywają się dwa razy w tygodniu:
w piątki o godz. 18. i w soboty o 14.
Piątek to dzień treningowy, trening
ten opiera się głównie na przygotowaniu bojowym. Odbywają się także wtedy warsztaty szycia, a każdy
potrzebujący pomocy w nadrobieniu zaległości, otrzyma ją od współbraci. Sobotnie spotkania składają się
z kilku elementów, a pierwszym
z nich jest wprowadzenie, na którym omawiane są bieżące sprawy,
wyjazdy na pokazy i turnieje. Kolejny to przede wszystkim próba średniowiecznych tańców dworskich.
Następnie, sekcja łucznicza oraz
sekcja bojowa doskonalą swoje dotychczas już zdobyte umiejętności.
Przeważnie na zewnątrz, lub na sali
treningowej toczone są wówczas pojedynki, które stanowią pewnego rodzaju sprawdzian nabytych wcześniej
umiejętności.
Niemal wszystkie stroje znajdujące się w siedzibie zostały wytworzone
przez członków bractwa, przy pomocy średniowiecznych technik: młotków bukowych, kolistych młotków
metalowych, przy pomocy których
na zwykłych pniakach odpowiednio
wyciętych formuje kawałki stalowej
blachy. - Kupno zbroi to kwestia kilku, kilkunastu tysięcy złotych, dlatego większość rzeczy staramy się wykonywać własnoręcznie. Jesteśmy

chyba jedynym Bractwem na terenie
Małopolski, które pozwala ubrać się
w całości w zbroje, jeżeli ktoś wyrazi
taką chęć. Większość Bractw tego nie
robi, ponieważ zbroje wystawione
chociażby na działanie dotyku, bardzo szybko rdzewieją - mówi Radzik

Bractwo uczy odpowiedzialności
- Nasze wyjazdy dzielą się na dwa
etapy: kiedy my jako stowarzyszenie, wypełniając nasze cele statutowe zajmujemy się kwestią edukacyjną, czy kwestią zabawową, kiedy
podczas uczestnictwa w jarmarku czy
festynie, gdzie znajduje się od 400 do
1500 osób, w jakiś sposób trzeba zająć im czas, zabawić ich. Natomiast
jeśli chodzi o turnieje, to wygląda to
trochę inaczej. Wtedy przyjeżdżają też inne bractwa. Z reguły wtedy już jest współzawodnictwo, a potem jakaś integracja, bardzo często
w formie średniowiecznej uczuty,
szczególnie kiedy gościmy na jakimś
zamku – dodaje.
Bractwo współpracuje z różnymi lokalnymi organizacjami, jak
chociażby ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Gniazdo” w Starym Sączu, starosądecką biblioteką publiczną. Aktywnie uczestniczą także w różnego typu marszach, także tych
o charakterze patriotycznym i historycznym. Co roku uczestniczą także
w misterium Triduum Paschalnego,
pełniąc wartę honorowa przy grobie.
Oferta bractwa skierowana jest
do osób zainteresowanych historią,
ale także tych, które szukają jakiejś
swojej innej, alternatywnej ścieżki życiowej. Również do tych, którzy mających jakiś kryzys związany
z tym kim są, kim chcą być. W szeregach bractwa wiele osób przechodzi
zauważalną przemianę, sprawdzają
sami siebie, swoje możliwości. Młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności
oraz tego, jak funkcjonować w większym środowisku. Działanie w bractwie rycerskim to nie tylko zwycięstwa, walki, ale dość często to ciężka
praca, mnóstwo siniaków, ponadto częste, gorzkie porażki, które po
prostu trzeba znosić.
JOANNA MYJAK

REKLAMA

Sprawdź nas!

Smuklejsza, silniejszy... a to wszystko w Fitness Station!

e-mail: kontakt@fitness-station.pl

tel.: 606 575 996

ul. Kochanowskiego 20
33-300 Nowy Sącz
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Młodzi modni

JOANNA MUZYK - mieszkanka Nowego Sącza, projektantka, prywatnie żona i matka
córeczki Marysi. Założycielka marki Jo.Mu
Clothes. Młoda, piękna, energiczna, pewna siebie artystka, która wie, czego chce
i dąży do celu. Jak sama mówi, jej sukces
okraszony jest ciężką pracą, uporem, determinacją i siłą. W maju otworzyła swoje
pierwsze atelier, na które pracowała 12 lat.
Do działania napędza ją rodzina, kochający mąż i córeczka, którzy
ważniejsi są niż praca. Joanna podkreśla, że gdyby nie mąż, nie dałaby rady.
- Ja projektuję, zajmuję się wyborem tkanin, realizacją pomysłów.
Zadaniem mojego męża natomiast,
jest papierologia związana z prowadzeniem firmy – mówi.
Joanna Muzyk jest absolwentką
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Już w czasach studiów jej największą pasją była moda, choć na sądeckim PWSZ studiowała ekonomię.
Jej pierwszą pracą była ciepła posadka w Urzędzie Wojewódzkim, do której nakłaniali ją zarówno rodzice jak
i dziadkowie. Jednak tak energiczna
osoba, nie mogła całymi dniami siedzieć za biurkiem. Wkrótce jej pasją
stała się stylizacja paznokci. Chociaż
Asia początkowo była samoukiem, ale
miała coraz więcej chętnych klientek.
- To kontakt z ludźmi sprawił, że
zrezygnowałam z pracy w urzędzie
– wspomina.
Pomimo protestów rodziny, Joanna rzuciła pracę i rozpoczęła kursy
oraz szkolenia dotyczące stylizacji paznokci. Jako 20-latka otworzyła swój
własny biznes: pierwszy gabinet kosmetyczny. Kontakt z ludźmi, bycie
szefem dla samej siebie i brak ograniczeń sprawiły, że już nigdy nie chciała
powrócić do pracy za biurkiem.

Teraz jest prężnie rozwijającą się
projektantką. Jak podkreśla, lubi
ubierać kobiety, a nie je przebierać.
W jej kolekcjach najważniejsze są proste formy podkreślające kobiecość. Jakość, oryginalność, dobre gatunkowo
tkaniny, składają się na sukces i wysokie zainteresowanie marką Jo.Mu.
- Każdy z moich projektów jest
oryginalny, a co najważniejsze żaden
się nie powtórzył – twierdzi.

Każdy jest
kowalem
swojego losu,
w każdej chwili
można zmienić
swoje życie

Każdą klientkę traktuje indywidualnie, z każdą omawia dany projekt,
tak, aby spełnić wszystkie wymagania. Joanna podkreśla, że w Nowym
Sączu tkwi ogromny potencjał, jest
wiele kobiet, które chcą wyglądać
modnie, które chcą, aby ich ubrania były tworzone z wysokiej jakości
materiałów.
- Sądeckie kobiety chcą płacić za
dobre jakościowo rzeczy, przy czym

ceny te wcale nie są wygórowane płaci się za wysokiej jakości tkaniny, wykonanie, kunszt i nasze klientki doskonale o tym wiedzą – mówi.
Ale Jo.Mu Clothes to nie tylko
Nowy Sącz. Marka za sprawą sprzedaży internetowej cieszy się ogromną popularnością, w Polsce, jak i zagranicą. Joanna reprezentuje swoją
markę na licznych pokazach mody,
jest jurorką w różnego rodzaju konkursach związanych z branżą modową. Wzięła udział w XIX edycji
prestiżowego konkursu Gala Moda
i Styl, w którym zajęła pierwsze miejsce
i tym samym Jo.Mu zdobyła tytuł najlepszej polskiej marki roku 2013. Od
tego czasu kariera nabrała zawrotnego tempa. Nowosądecką projektantką
zaczęły interesować się media, marka
stała się coraz bardziej rozpoznawalna, a obecnie jej kolekcja liczy ponad
400 modeli ubrań.
Joanna Muzyk od kilku lat współpracuje z organizatorami wyborów
Miss Polski i, jak podkreśla, bardzo
ceni sobie tę współpracę. Kilka dni
temu - 4 czerwca wystąpiła w TV4
jako jurorka ćwierćfinału i półfinału Miss Polski i Miss Nastolatek, a w
grudniu zasiądzie w jury wyborów
Miss Polski 2017, które odbędą się w
Krynicy-Zdroju.
Ambicje młodej projektantki nie
pozwalają jej spocząć na laurach,
cały czas się rozwija i dokształca. Od
niedawna zajęła się również stylizacją mężczyzn, wśród jej klientów są
gwiazdy i znani celebryci m.in. popularny wokalista Mateusz Ziółko.
Joanna podkreśla, że zawsze będzie wspierała polski biznes i lokalnych przedsiębiorców. Ceni sobie dobrą współpracę z innymi firmami, nie
tylko związanymi z branżą modową.

FOT. JOANNA KORZEŃ

Porzuciła biuro dla mody

Do każdego stara się podchodzić
w pozytywny sposób, z serdecznością i
uprzejmością. Wierzy w karmę i uważa, że dostajemy to, co sami dajemy.
Nie lubi ludzi smutnych, narzekających na swój los. Uważa, że ludzie
o takim podejściu zabierają jej energię, każdy jest kowalem swojego losu,
w każdej chwili można zmienić swoje
życie. Jest wymagającą, ale jednocześnie wyrozumiałą szefową, dla której
najważniejsza jest przyjazna atmosfera w pracy, dlatego w jej życiu nie ma
miejsca dla ludzi, którzy są flegmatyczni, pozbawieni wigoru.
Stylistka kocha podróże, jednak
panicznie boi się lotu samolotem,

dlatego swoje wyprawy ogranicza
do komunikacji lądowej. Uwielbia zwiedzać i poznawać historię danego miejsca, tradycje oraz
nowe kultury. Jej pasją jest sport,
a przede wszystkim jazda na
nartach.
Aktualnie Joanna Muzyk spełnia swoje marzenia realizując się
zawodowo. Jedyne, czego pragnie,
to zdrowia dla swojej rodziny. Na
resztę zapracuje sama.
ANGELIKA MAKOŚ

Więcej zdjęć na:

www.dts24.pl

Zaprosił panią na spacer… do znaku zakazu
Każdego dnia na swoim szybkim rowerze
zmierza w kierunku miejsca, gdzie coś złego się dzieje. Częste zgłoszenia interwencji
przez mieszkańców wpływają na to, że czasami musi przemierzyć całe miasto, aby znaleźć
się w miejscu, gdzie go potrzebują.
- Każdy patrol ma przydzieloną daną
część miasta, np. jedna grupa ma Stare Miasto, a inna Millenium. Jednak jeśli jest potrzeba, to ja ze swojej części miasta, którą
patroluję, przemieszczam się w inne miejsce.
Powodem tego jest to, że czasami tych interwencji jest wiele w różnych częściach miasta, w takiej sytuacji jest wysyłany patrol,
który znajduje się najbliżej miejsca zgłoszenia. Czasami zdarza mi się, że muszę jechać
z osiedla Millenium, które akurat patroluję,
aż pod ruiny zamku, ponieważ tam jestem
potrzebny - mówi Łukasz.
Piękne popołudnia, słoneczne wieczory,
zachwycająca pogoda: takie oto uroki najbardziej zachęcają młodszych i starszych do spędzania wolnego czasu ze znajomymi w plenerze. Jednak nie wszystko złoto co się świeci,

FOT. JOANNA KORZEŃ

Na co dzień ŁUKASZ HOROWSKI patroluje osiedla
miasta. Jako strażnik miejski dba o spokój i porządek w Nowym Sączu. Jednak jego praca nie jest
tak prosta jak mogłoby się wydawać.

zdarza się, że podczas takich spotkań, które
odbywają się np. w parku, jest spożywany alkohol a należy przypomnieć, że picie alkoholu
w miejscu publicznym jest zabronione i może
skończyć się to mandatem karnym. Choć są
w Nowym Sączu miejsca, których ten przepis nie obejmuje, np. ogródki piwne
- Bywają momenty, że pomimo dobrych
chęci, niezbędne jest ukaranie osoby, wobec
której podejmowana jest interwencja, mandatem karnym. Zdarzają się czasami jednak
przypadki, że jesteśmy wzywani do osób
nietrzeźwych, często śpiących na ławkach
w parku. Takie osoby są przez nas transportowane do Izby Wytrzeźwień. Jednak na takie osoby trzeba patrzeć z innej perspektywy, gdyż przez alkohol na własne życzenie
marnują sobie życie. Na izbie znajdują się
oni pod stałą opiekę lekarską. Czasem zdarza
nam się interweniować również wobec osób
bezdomnych, wtedy zostają one przewiezione do domu Alberta - mówi z powagą Łukasz.
Oczywiście są przeciwnicy Straży Miejskiej, ale więcej jest jej zwolenników,
o czym świadczą chociażby liczne prośby
o interwencje.
- Często w okresie zimowym dostajemy
zgłoszenia o spalaniu odpadów w piecach.
Lecz w większości przypadków okazuje się,

że mieszkańcy nieumiejętnie rozpalają węgiel w piecu a to powoduje większe zadymienie, co mylnie jest interpretowane przez
zgłaszających, sugerujących spalanie odpadów – mówi Łukasz.
Podczas swojej siedmioletniej służby, spotkał się on z wieloma sytuacjami. Najczęściej
jest wzywany do niewłaściwego parkowania. Bardzo miło wspomina sytuację, w której miał możliwość rozmawiania z pewną kobietą, która zaparkowała na zakazie.
- Karanie kogoś nie jest żadną satysfakcją. Ostatnio miałem sytuację, w której pewna kobieta wjechała na zakazie ruchu i zaparkowała na zakazie zatrzymywania się.
Była ona w stosunku do mnie bardzo nieuprzejma. Zaprosiłem ją, aby razem ze mną
spojrzała na oznakowanie jakie jest w tym
miejscu. Kiedy doszliśmy do znaków, kobieta zrozumiała swój błąd. Cała sytuacja
skończyła się tylko pouczeniem – opowiada.
Patrząc z perspektywy czasu, Łukasz
jest zadowolony z podjętej przez siebie decyzji dotyczącej pracy w Straży Miejskiej
w Nowym Sączu. Jego receptą na szczęście były spontaniczne decyzje w młodości,
które skierowały go na stanowisko strażnika miejskiego.
ALICJA AUGUSTYN
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Młodzi przy piłce

Trzeba dawać z siebie sto procent

Wszystko zaczyna się, kiedy popularny „Kamol” jest siedmioletnim, żwawym dzieciakiem. Wtedy na pierwszy trening prowadzi
go tata.
– Moim pierwszym trenerem
był pan Wiesław Spiegel. Uczęszczałem na jego zajęcia przez 2 lata,
do momentu, w którym zmarł.
Później naszą ekipę przejął obecny asystent trenera seniorskiej
Sandecji, Janusz Świerad. Do trenowania nikt mnie nie zmuszał,
sam z ochotą chodziłem, by pograć – wspomina.
Już od juniora zapowiadał się
na bardzo utalentowanego piłkarza. Jako szesnastolatek, po dobrych występach w składzie do
lat 19 i ofertach testów w szkockim Glasgow Rangers i angielskim
Reading, w lipcu 2010 roku został awansowany przez ówczesnego szkoleniowca sądeckiego klubu,

FOT. SANDECJA

Ma zaledwie 23 lata, a jest jednym
z najważniejszych filarów świeżo upieczonego mistrza I Ligi. Od kilkunastu
miesięcy interesują się nim najlepsze
polskie kluby. Poznajcie drogę KAMILA
SŁABEGO, zawodnika Sandecji Nowy
Sącz od czasów juniorskich, przez występy w niższych klasach rozgrywkowych, aż do zbliżających się wielkimi
krokami ekstraklasowych występów.

Dariusza Wójtowicza, do pierwszego zespołu. Był to, zdaniem Słabego, ten moment, w którym na
poważnie chciał zabrać się za uprawianie sportu.
Wówczas jednak poza przebyciem okresu przygotowawczego

i kilkoma sparingami ze starszymi kolegami, nie miał większych
szans na grę w pierwszoligowych
zmaganiach, co poskutkowało najpierw zdobywaniem doświadczenia w rezerwach, gdzie mierzył
się z takimi zespołami, jak Orkan
Szczyrzyc, Glinik Gorlice, czy Bocheński KS, a później, po tym, kiedy nowym trenerem „Sączersów”
został Mariusz Kuras, wypożyczeniem do trzecioligowego Partyzanta Targowiska. Według osób, które obserwowały spotkania klubu
z Podkarpacia, był jednym z lepszych zawodników w bardzo młodej ekipie, której średnia wieku
nie przekraczała 24 lat. Co więcej,
osiągnął z tym zespołem najlepszy
jak do tej pory wynik w historii powstałego w 1954 roku klubu, jakim była 5. pozycja w tabeli na koniec sezonu. Kamil zagrzał w tym
klubie miejsce do połowy sezonu
2011/2012, kiedy to powoli zaczęło brakować funduszów, by rozgrywać spotkania na tak wysokim
szczeblu rozgrywkowym.
Kolejnym przystankiem młodego Sądeczanina była Limanowa,
gdzie wspierana funduszami Zbigniewa Szubryta, Limanovia zaczęła mocno liczyć się w czwartej
klasie piłkarskich zmagań w Polsce, czego efektem, jeszcze przed
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przybyciem Słabego, był awans do
1/16 finału centralnego szczebla
rozgrywek o Puchar Polski, gdzie
mocniejsza okazała się być krakowska Wisła. Podczas półrocznego pobytu w klubie, oddalonym
od Nowego Sącza o zaledwie 29 km,
lewy defensor zdobył 2 gole w małopolsko-świętokrzyskiej III lidze.
Wówczas jego talentem zainteresowała się grająca ligę wyżej Resovia, która postanowiła, po zakończeniu okresu wypożyczenia do
limanowskiego klubu, skorzystać
z jego usług. Był to strzał w dziesiątkę, bowiem młody piłkarz wybijał się spośród grona doświadczonych drugoligowców i poprowadził
swój nowy zespół do nieoczekiwanego 4. miejsca na koniec rozgrywek. Był to jednak słodko-gorzki
smak futbolu, bowiem rzeszowianie nie otrzymali licencji na grę
w następnym sezonie.
Po wyrobieniu sobie mocnej
marki w barwach „Sovii”, trener
Mirosław Hajdo zdecydował, że
Kamil wróci do sądeckiego klubu, bowiem powoli szykowało się
dla niego miejsce w pierwszej drużynie. Wreszcie 17 sierpnia 2013
roku zadebiutował w biało-czarnych barwach w pucharowym
starciu z Flotą Świnoujście, a był
to drugi krok w drodze do jednego
z największych sukcesów Sandecji, jakim był awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. W międzyczasie Hajdę zastępuje Ryszard Kuźma
i coraz częściej daje Sądeczaninowi szansę gry w pierwszoligowych rozgrywkach, by pod koniec sezonu stał się on etatowym
graczem wyjściowej jedenastki,
o czym świadczy 8 występów
w pełnym wymiarze czasu.
- Aby być dobrym piłkarzem,
trzeba dużo pracować na treningach, dawać z siebie sto procent,
nie należy zapominać o zdrowym
odżywianiu i niespożywaniu alkoholu – przyznaje Słaby. Efekty jego
ciężkiej pracy widać w kolejnych
spotkaniach, bowiem od sezonu debiutanckiego w barwach Sandecji
do dziś zrobił ogromny progres. Już
w następnych rozgrywkach, kiedy

to w sądeckim klubie dochodziło do
częstych perturbacji na ławce trenerskiej, od słowackiego eksperymentu w postaci Jozefa Kostelnika począwszy, po ostatnie 2 starcia
u boku Roberta Kasperczyka skończywszy, Kamil aż 20 razy wychodził w pierwszym składzie, aby
mierzyć się z kolejnymi rywalami,
grając z meczu na mecz coraz lepiej.
Na pierwszego gola na zapleczu
Ekstraklasy czekać musiał jednak
aż do końca maja 2016 roku, kiedy
to rywalami Biało - Czarnych byli
zawodnicy Olimpii Grudziądz, a do
zwycięstwa poprowadził ich obecny trener, Radosław Mroczkowski. Coraz częściej zaczęły rozlegać się telefony od ekip, grających
na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, w których pytano o możliwość sprowadzenia młodego defensora do swojego klubu. Mówiło
się o zainteresowaniu m.in. Wisły
Kraków i Ruchu Chorzów. Ci drudzy nawet zaprosili Słabego na testy medyczne, jednak ze względu
na ich niepowodzenie, Sądeczanin
pozostał w szeregach klubu, w którym się wychował. Wreszcie pod
koniec poprzedniego roku „Kamol” przedłuża kontrakt z Sandecją
i zostaje jednym z architektów historycznego awansu na najwyższy
szczebel rozgrywkowy w Polsce.
– Przed sezonem było to marzenie, nie tylko moje, ale również i reszty kolegów, jednak stało się ono faktem. Myślę, że nikt
nie będzie się bał wyzwania, jakim będzie gra w Ekstraklasie
– komentuje.
Dzięki wspaniałej przygodzie,
która jest jeszcze przed nim, nie
myśli na razie o dalekiej przyszłości, czyli tym, czym chciałby się zająć po zawieszeniu butów na kołku. – Skupiam się
tylko na tym, co będzie działo się
w najbliższym czasie – dodaje.
Dla wszystkich, którzy chcą tak
jak on zacząć karierę z piłką przy
nodze, doradza, aby przykładać
się jak najlepiej podczas treningów, ciężko pracować, a efekty
same się pojawią.
KRZYSZTOF ROSŁOŃSKI

REKLAMA

Szanowni Państwo
22 czerwca ukaże się wyjątkowe, dwujęzyczne wydanie „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Sądeckiego” i „Bardejowskiego Reportera”
Reportera”.
Pierwsza polsko-słowacka gazeta w nakładzie 30 000 trafi do odbiorców po dwóch stronach granicy. Słowacy,
nasi najbliżsi sąsiedzi, to nie tylko klienci w Państwa sklepach i firmach, ale także goście
korzystający z atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu.
Skorzystaj z niecodziennej okazji – zaprezentuj swoją ofertę odbiorcom po dwóch stronach granicy.
Dorota Zając-Legutko
d.zajac@dts24.pl;
tel. 502 629 775

Katarzyna Magiera
k.magiera@dts24.pl;
tel. 530 032 633

Beata Ziemba
b.ziemba@dts24.pl;
tel. 889 020 766
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