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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Linda uczył się od Michalika
Tak w swym czterowierszu twierdzi
sądecki poeta i kabareciarz Andrzej
Górszczyk. 6 lipca odbyła się promocja książki „Sto scen z historii Nowego Sącza 1292 – 2017”, autorstwa
Andrzeja Górszczyka, Leszka Migrały
i Jerzego Leśniaka
- To zbiór stu, naszym zdaniem, najważniejszych wydarzeń
na przestrzeni dziejów Nowego
Sącza. Opatrzone są one krótkimi
wierszykami. Niektóre są zabawne, wesołe, inne mniej. Nie brakuje małych złośliwości, oczywiście utrzymanych w dobrym

tonie – wyjaśnia współautor Jerzy Leśniak.
Wśród tytułowych „scen” znaleźć można m.in. lokację miasta,
sądecki akcent potopu szwedzkiego, powstanie kolei, wystawienie pomnika papieża Jana Pawła II oraz otwarcie Obwodnicy
Północnej.
- Skoro sto scen, to i sto stron.
Książka liczy ich dokładnie tyle.
Nakład wynosi 500 egzemplarzy.
To taka wisienka na torcie, napisana bardzo przystępnym językiem – ocenia Leśniak.
(AM)

Scenki z historii Nowego Sącza:
„Teatr w Sączu trzyma poziom i szaleje zań publika.
Tu podobno Boguś Linda uczył się od Michalika”.
„Mówi Pani Koralowa do Józefa: Synku!
Postaw pomnik Papieżowi na sądeckim rynku,
A Ty Marian, by proporcje były nienaganne,
Weź i obok – dla dzieciarni – wybuduj fontannę”.
ŹRÓDŁO: „STO SCEN Z HISTORII NOWEGO SĄCZA”

A TO CIEKAWE

520 km sztafetą w ciągu doby

Nie miały komputerów, smartfonów, tabletów, konsol do gier,
a także dostępu do radia czy telewizji. Ale pomysłów na dobrą zabawę dzieciom nigdy nie brakowało, zwłaszcza jeśli znalazł się jakiś
uzdolniony dorosły, które z drewna potrafił wystrugać małe ptaszki czy konika na biegunach. Czym
dawniej bawiły się dzieci? Opowiada o tym wystawa „Tradycyjne zabawki i zabawy dziecięce” w Małopolskim Centrum Kultury Sokół.

16 pracowników firmy Newag
wzięło udział w biegu na dystansie 520 km. Pokonanie trasy zajęło im dobę. Wystartowali
o godz. 5.45 rano, w piątek 30
czerwca, z miejscowości Wołosate - najdalej wysuniętej na
południe zamieszkanej miejscowości Polski.

- Pokaźny zbiór eksponatów tworzących wystawę pochodzi ze zbiorów Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku
Białej - mówi Antoni Malczak, dyrektor MCK Sokół. Jest on efektem najpierw konkursów o zasięgu krajowym,
a potem 11 edycji Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę
REKLAMA

FOT. TATIANA BIELA

Muzealny konik na biegunach

Tradycyjną, który odbywa się
od 1998 roku.
W konkursach wzięło udział
ponad 2 tys. twórców nie tylko z Polski, ale również Serbii,
Czech, Słowacji, Węgier. Konkursowe zabawki to zarówno
wierne odwzorowania dawnych, ludowych form, jak i te
inspirowane jedynie sztuką ludową. Hasłami przewodnimi
konkursu były kolejno: koniki,

ptaki, pojazdy, przyjaciele naszego dzieciństwa, fantastyczna fauna i flora, muzyka, zabawa, taniec, bohaterowie baśni,
bajek i legend, światło i dźwięk,
a także słoniki, żabki, koniki
i samochodziki.
Zabawki, które wielu być
może pamięta ze swojego dzieciństwa, można obejrzeć do
6 sierpnia.
(TB)

Jacek Abramczyk, Bartłomiej Badowski, Bogdan Borek, Michał Dalewski, Franciszek Długosz, Małgorzata
Duda, Mateusz Fedko, Lucjan Kopeć, Regina Kosińska,
Joanna Kot, Patrycja Kurczab, Jakub Łukasik, Piotr
Pociecha, Bartłomiej Ryżak,
Marian Ryżak, Anna Ziółko
w ciągu doby przebiegli
Główny Szlak Beskidzki.
- Trasa biegu wyznaczona została szlakiem

czerwonym, przebiegającym przez malownicze tereny Bieszczad, wprost
spod granicy z Ukrainą, by
wzdłuż granicy ze Słowacją dobiec do Beskidu Śląskiego. Biegacze pojawili
się na mecie, która znajdowała się w Ustroniu niedaleko granicy z Republiką

Czeską, 1 lipca około godz.
5.30 - mówi Aldona Kuźma
z biura prasowego firmy Newag. - Wyjątkowa formuła
biegu, jakim jest zespołowy bieg sztafetowy, nigdy
wcześniej nie była realizowana na tej trasie - dodaje Kuźma.
(AM)

FOT.NEWAG

WARTO ZOBACZYĆ
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Baw się razem z nami

Sądeckie rekordy, ciekawostki, pasje i dziwactwa
Wystartowaliśmy niecałe dwa tygodnie
temu, a nasza zakładka sądeckich rekordów na portalu dts24.pl niemal każdego dnia wzbogaca się o nowe dokonania. Na horyzoncie widać już kolejne,
a to znak, że Czytelnikom spodobała się
nasza propozycja i przez kolejne miesiące Księga Rekordów będzie stawała
się coraz grubsza. W jej tworzeniu towarzyszy nam jeden cel – mamy się
dobrze bawić!
Tak więc bawmy się, a do tworzenia Księgi Sądeckich Rekordów
zapraszamy każdego, kto ma ochotę coś do niej dopisać.
Pobiłeś rekord świata, rekord
Nowego Sącza, albo chociaż rekord

podwórka w jakiejś dziedzinie? To
wspaniale! Dołącz ze swoim wyczynem do Sądeckiej Księgi Rekordów.
To może być nawet najbardziej egzotyczna dyscyplina, albo coś tak
nieprawdopodobnego, że sam nie
możesz w to uwierzyć. Nieważne,
najważniejsze, że dokonałeś czegoś
wyjątkowego i chcesz się tą wiadomością podzielić z innymi. To z myślą o takich jak Ty powstała nasza
księga rekordów. Przyślij nam informację o swoim rekordzie, albo
o wyczynie, o którym wiesz, nawet jeśli został pobity dawno temu.
Wyślij swój rekord na adres:
redakacja@dts24.pl.
(ICZ)

Sądecką Księgę Rekordów przeglądaj na:

Gigantyczny kocioł zupy

www.dts24.pl
Największy wernisaż

NAJ, NAJ, NAJ

Wernisaż

Portret

Cena ziemi

3000 - osób pozowało
w samo południe 27 grudnia 2000 r.
do najliczniejszej zbiorowej fotografii zrobionej w Nowym Sączu. Według pomysłodawców
„Milenijny Portret Sądeczan”
miał być pamiątka na pożegnanie XX i powitanie XXI wieku.
Z balkonu miejskiego ratusza trzytysięczny tłum fotografowali: Sylwester Adamczyk, Jerzy Cebula,
Piotr Droździk, Juliusz Jarończyk,
Andrzej Klimkowski, Łukasz Królikowski, Janusz Miczek, Bogusław
Milan i Stanisław Śmierciak.

6 milionów 150 tys. zł - tyle
za 10,05 ara gruntu przy ul. Grottgera w Nowym Sączu zapłaciła miastu
firma Konspol. Przedmiotem sprzedaży była wąska droga o długości ok.
150 m, wyłożona betonowymi płytami, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Konspolu.
Konspol kupił ją w drodze przetargu. Akt notarialny transakcji, w której sądecka ziemia osiągnęła rekordową cenę, podpisali 5 grudnia 2016 r.
prezydent miasta Ryszard Nowak
i prezes Konspol Holding Sp. z o.o. Kazimierz Pazgan.

REKLAMA

100 000 - prac plastycznych
autorstwa uczniów sądeckich szkół
zaprezentowanych 1 czerwca 1998 r.
na płycie stadionu Sandecji, utworzyło największy wernisaż świata.
Ułożone obok siebie prace zajęły ponad 600 metrów kwadratowych,
a wyczyn został zapisany w „Księdze Rekordów Guinnessa” właśnie
pod hasłem „wernisaż”. Pomysłodawcą akcji był sądecki rzeźbiarz Andrzej Szarek.

Inwestycja
12 dolarów - zainwestował Roman Kluska w rozpoczęcie

Najliczniejszy portret
działalności gospodarczej w swoim garażu zakładając w 1988 r. firmę
komputerową. Po dwunastu latach
powstały w ten sposób Optimus – informatyczny gigant w tej części Europy - został przez Kluskę sprzedany za
65 mln dolarów, czyli 261 mln zł. Do
dzisiaj prawdopodobnie nikt na Sądecczyźnie nie zdołał pobić inwestycyjnego rekordu twórcy Optimusa.

Roman Kluska od lat zajmuje się m.in.
produkcją owczych serów.

Zupa
25 000 - porcji posiłków rozdano
jednego wieczoru 27 sierpnia 2003 r.
na Starej Sandecji w Nowym Sączu
podczas imprezy plenerowej zorganizowanej przez „Lato z Radiem”.
Dania kuchni angielskiej serwowano z największego garnka w Europie.
Podano 5 tys. litrów zupy marchewkowej na kurczaku i 2,5 tys. litrów
żeberek wołowych z curry.

Bilon
13,5 - kg monet chciała jednorazowo wymienić w jednym z sądeckich banków pewna sądeczanka,
która wygrała pieniądze o drobnych
nominałach w czytelniczym konkursie. 13,5 kilogramowy worek jednozłotowych monet stanowił równowartość 36 milionów ówczesnych
złotych, a działo się to w 1997 r. czyli
przed denominacją złotówki.

Budowla
52 m i 30 cm - taką wysokość ma najwyższa budowla w Nowym Sączu, a dokładnie - północna wieża Bazyliki św. Małgorzaty.
Kościół pochodzi z przełomu XIII
i XIV wieku, ale tę wieżę zbudowano później - ok. 1460 r. Posiadała
siedem kondygnacji i osobne wejście. Pełniła niegdyś funkcję miejskiej strażnicy.
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Zarząd daje, związki odbierają
Takich niepokojów w Newagu nie było
bodaj od 2002 r., kiedy to ważyło się
dalsze istnienie ówczesnych ZNTK,
a ludziom groziła utrata pracy. Dzisiaj
kilkuset pracowników wyraża swoje
oburzenie z powodu zablokowania przez
„Solidarność”… karty Multisport. Na zakładowych zebraniach padają mocne
słowa, załoga wysyła pisma protestacyjne, a na internetowych forach kipi od
komentarzy w niewybredny sposób opisujących, co pracownicy sądzą o związkach i ich liderze.
Gdyby kilkanaście lat temu, ktoś
powiedział strajkującym pracownikom ZNTK, że w 2017 r. ich głównym
zmartwieniem socjalnym będzie nie
troska o terminową wypłatę pensji i
istnienie zakładu, ale dostęp do siłowni i kina – wysłaliby go do psychiatry. Tego lata najgorętsze dyskusje w zakładzie budzi pytanie, jak
najlepiej wydać pieniądze, którymi
pracownicy dysponują w ramach
Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Problemowi warto chyba poświęcić socjologiczną pracę naukową pod tytułem „Jak na przełomie XX i XXI wieku zmienił się status
socjalny pracowników Newagu”.
Część pracowników pewnie jeszcze
pamięta, jak zakładowa gazeta rozpisywała się o braku mydła, koszul
roboczych i ciepłej wody w łaźni.
A wracają do obecnego sporu…
Do 30 czerwca Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sądeckim Newagu współfinansował
karty Multisport. Blisko pół tysiąca
osób w ramach karty mogło dużo taniej korzystać z basenu, siłowni, a w
miesiącach wakacyjnych z muzeum,
kina czy teatru. Teraz ma się to zmienić, bo Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” dofinansowywanie
kart zablokowała. Jako powód „S”
podaje brak dofinansowania również
tzw. karty medycznej, która umożliwia pracownikom szybki dostęp
do lekarzy specjalistów. Atmosfera
na jednym z zebrań poświęconych
karcie Multisport przypominała tę
sprzed kilkunastu lat, kiedy zakładowi groził upadek.
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych to środki finansowe

gromadzone przez pracodawcę na
osobnym rachunku bankowym w
celu wykorzystania ich na wsparcie
socjalne uprawnionych do tego pracowników. Karty Multisport sądecki Newag wprowadził na początku
2016 r. Wielu pracowników Newagu korzystało z nich z myślą o swoich dzieciach. Dostęp do kart był
otwarty dla wszystkich chętnych.
Pracownicy pokrywali ok. 30 proc.
ceny karty, resztę dopłacał zakład.
- Związek nie wyraża zgody na
dofinansowanie karty. Sytuacja jest
patowa, bo okres wypowiedzenia
kart obowiązuje do końca sierpnia.
Po tym terminie trzeba będzie płacić
już nie, jak do tej pory, 30 zł, ale nawet kilkakrotnie więcej. To kolosalna różnica i załodze się to bardzo nie
podoba - zauważa Joanna Kot dyrektor personalny w Newagu.
- Kadrę Newagu stanowią
w większości mężczyźni i siłownia
czy basen to dla większości z nich
ważna rozrywka i forma aktywności. Dotychczas mieli możliwość
takiego wypoczynku. Z kart można korzystać na terenie całej Polski, co było o tyle ważne, że część
z nich pracuje w delegacji serwisując nasze pojazdy w całym kraju. Gdy dofinansowania zabraknie,
wielu z nich zapewnie nie będzie
mogło już z tych atrakcji korzystać. A co z dziećmi, których rodzice
w ramach karty dziecięcej posyłali
na basen? - pyta Joanna Kot. Dyrektor personalna dodaje, że pracownicy wyrażali chęć wprowadzenia
tych kart już w 2013 r., ale inicjatywę
zablokowali wówczas związkowcy.
Decyzji Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Newagu nie rozumie także Szymon Rusnarczyk.
- Decyzja związku o zaprzestaniu współfinansowania kart jest
dla nas bardzo krzywdząca. Dzięki
karcie zabierałem na basen mojego 4-letniego synka. Warunki były
dla nas bardzo korzystne, bo za
karnet na basen czy kino płaciłem ok. 30 zł. Związkowców w zakładzie jest 100, gdy tymczasem
z kart korzysta ponad 400 pracowników - podkreśla Rusnarczyk,
który wraz pracownikami Newagu

O G ŁO S Z E N I E

zorganizował specjalne spotkanie z
szefem związków Józefem Kotarbą
celem wypracowania porozumienia.
Niestety, nie udało się go osiągnąć.
- Było bardzo nerwowo. Pan Kotarba uparł się, że skoro nie ma
zgody na finansowanie tzw. karty
medycznej, która daje możliwość
darmowego dostępu do lekarzy, to
nie będzie dłużej finansowania kart
Multisport. My nie chcemy nikogo
atakować, chcemy jedynie dojść do
porozumienia – mówi Rusnarczyk.
Józef Kotarba, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Newagu twierdzi jednak, że
to zarząd firmy Newag nie wywiązuje się ze złożonych zobowiązań.
- My jako Komisja Zakładowa
jesteśmy tu najmniej winni - uważa. - Otóż w grudniu 2016 r. spisaliśmy aneks do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zapisano
w nim, że zarząd Newagu zgodził
się dofinansowywać zarówno karty Multisport, jak i świadczenia medyczne w postaci karty medycznej, pozwalającej na szybki dostęp
pracowników do lekarzy specjalistów. Owszem, sport i inne rzeczy są ważne, zwłaszcza dla osób,
które przez osiem godzin siedzą za
biurkiem. Trzeba także myśleć o
starszych pracownikach, stanowiących sporą część kadry - mówi Józef Kotarba.
Tymczasem 7 lipca kilkudziesięciu pracowników wysłało do przewodniczącego petycję, w której
jednoznacznie wyrazili swoje niezadowolenie i sprzeciw wobec podjętej przez niego decyzji.
„Nie wyrażamy zgody, aby Pan
wypowiadał się w naszym imieniu i
podejmował decyzje bez uzgodnienia z bezpośrednio zainteresowanymi. Decyzja ta powinna być z nami
wcześniej omówiona. Jest dla nas
niezrozumiałe, dlaczego program
cieszący się tak ogromnym zainteresowaniem jest przez Pana skreślany. Multisport pozwala kadrze
pracowniczej na rozwój fizyczny
(dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych) i intelektualny (dostęp do kin, teatrów i muzeów) co
wpływa korzystnie na wydajność,

samopoczucie i atmosferę w pracy.
W myśl sentencji - nic o nas bez nas
- wnioskujemy o zmianę Pana decyzji” - piszą pracownicy do przewodniczącego związków.
Nic nie wskazuje jednak, żeby decyzja Komisji Zakładowej miała ulec
zmianie.
- My tu nie bardzo możemy
negocjować, bo nie finansujemy
świadczeń. Umów i ustaleń powinno się dotrzymywać. Dodam także,
że gdyby nie związek, „socjale” nie
byłoby już w ogóle, bo były już kiedyś zakusy, by z tego zrezygnować.
Zarząd ma dwa miesiące na przemyślenie sprawy - podsumowuje
Józef Kotarba.
- Firma zaproponowała w zeszłym roku wprowadzenie dodatkowego dofinansowania kart sportowo-rekreacyjnych. Żeby to zrobić
konieczna była zmiana zapisu regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, gdyż do tej
pory środki funduszu niemal w całości przeznaczane były na dopłaty
do wypoczynku oraz na zapomogi losowe. Strona związkowa zgodziła się na zapis o finansowaniu
działalności sportowo-rekreacyjnej
pod warunkiem, że w tym samym
punkcie zostanie wprowadzony zapis o możliwości dofinansowania
świadczeń medycznych, czego zarząd nie deklarował, ani nie obiecywał. Firma, oprócz tego, że dopłaca każdemu pracownikowi do
dwutygodniowego urlopu, przeznaczała dodatkowe pieniądze na
dostęp do zajęć rekreacyjnych i kulturalnych. Dziwi mnie fakt, że to
właśnie związki zawodowe chcą
odebrać pracownikom coś, co już
otrzymali od pracodawcy - wyjaśnia Joanna Kot. Zarząd Newagu
nie komentuje sytuacji. Prezes Zbigniew Konieczek powiedział jedynie:
- Dotychczas z funduszu socjalnego dopłacaliśmy pracownikom ok.
70 procent do karty Multisport. Docierały do mnie opinie, że kilkaset
osób było z tego rozwiązania bardzo zadowolonych. Czy koniecznie
trzeba było popsuć coś, co dobrze
funkcjonowało?
AGNIESZKA MAŁECKA

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
31 pomysłów na budżet
Zakończyło się zbierane wniosków w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza. Do magistratu
wpłynęło 31 projektów. Podobnie
jak w latach ubiegłych, pomysły
sądeczan dotyczą budowy placów
zabaw, chodników, ścieżek rowerowych. Weryfikacja wniosków
zakończy się 4 września. Głosować
będzie można od 30 września do
7 października.

Matura (bez) poprawek
Wszyscy uczniowie II Liceum
Ogólnokształcącego i Technikum
nr 7 przy Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym
Sączu już są po maturze. W tych
dwóch sądeckich szkołach egzamin dojrzałości zdali wszyscy, bez
wyjątku. W II LO do matury przystąpiło 381 osób, zaś w "Elektryka" 274.
Najwięcej licealnych poprawek egzaminu będzie w małym
IX LO, gdzie 26 osób, czyli ponad
połowa uczniów nie zdała matury i w VI LO (27 poprawek co
stanowi ok 24 proc. zdających).
W I LO będzie sześć poprawek
(1,75 proc.), a w „piątce" i „trójce" - po osiem (odpowiednio 5,
19 proc. i 6,78 proc)
Technika wypadły nieco słabiej. Po 36 uczniów musi ponownie
przystąpić do matury w Technikum nr 3 (ZSB) oraz w Technikum
nr 1 (ZS Nr 1). 35 osób nie zdało
w Technikum nr 4 (ZS nr 4), a 31 w Technikum nr 8 (ZSS).

8 firm chce budować most
Minął termin składania ofert
w ogłoszonym w maju przetargu na budowę nowego mostu heleńskiego. Zgłosiło się 8
firm. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić do dwóch tygodni. Most miałby powstać do
końca 2018 r.
(RED)

WIĘCEJ CODZIENNYCH INFORMACJI
ZNAJDZIESZ NA DTS24

REKLAMA
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POWIERZCHNIA HANDLOWA - FIRMA
Do wynajęcia powierzchnia 60m2
po banku - parter. Odrębne wejście
plus zaplecze. Dostępny parking.
Atrakcyjna lokalizacja - okolice
ul. Zielonej.
Telefon kontaktowy: 698 838 966
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Wakacyjna akcja

Wspólnie rysujemy mapę rowerową
Wystartowaliśmy! Jedziemy rowerami przez Sądecczyznę niewiele ponad tydzień, a na naszej mapie pojawiło się kilka bardzo ciekawych
propozycji tras. Szczególne gratulacje należą się Michałowi Zychowiczowi, który przesłał nam dwie
trasy atrakcyjne krajobrazowo,
a jednocześnie bardzo wymagające
pod względem przygotowania sportowego. Kto przebija?

FOT. MICHAŁ ZYCHOWICZ

Przypomnijmy. Tego lata tworzymy wspólnie Sądecką Mapę Rowerową. Jak? To bardzo proste –
Wy przysyłacie nam krótkie opisy
swoich ulubionych tras rowerowych w regionie, a my na portalu dts24 ułożymy z nich rowerowy
przewodnik Waszego autorstwa.
Zdarza się, że nawet bardzo zaawansowani miłośnicy rowerów
jeżdżą najpopularniejszymi szlakami, nie wiedząc, że te najatrakcyjniejsze – krajobrazowo, sportowo,
przyrodniczo – znajdują się zazwyczaj gdzie indziej, zwykle nieco
na uboczu. Często jest to całkiem

Najciekawsze propozycje zostaną we wrześniu nagrodzone, a na autorów
czekają m.in.: bony na zakupy w sklepie rowerowym Bike Atelier (realizacja
tylko w Nowym Sączu) na 150, 100 i 50 zł, bony na duży przegląd roweru
w serwisie Bike Atelier za 150 zł – 2szt., bony na średni przegląd roweru w serwisie Bike Atelier 100 zł – 3szt.; bony na mały przegląd roweru w serwisie Bike
Atelier za 50zł – 6szt.; bilety do kina Helios na dowolny seans - 10 sztuk oraz
mnóstwo kolarskich gadżetów, m.in.: bidony, czapeczki, słuchawki, przewodniki rowerowe, sportowa torba i plecak idealny na kolarskie wyprawy.

blisko, choć nie mieliśmy dotychczas okazji ich odkryć. Tego lata
nadrobimy to zaniedbanie.
Naszym celem jest stworzenie
sądeckiej mapy tras rowerowych,
ale takiej, w której powstanie zaangażują się sami pasjonaci kolarstwa

Trasa: Nowy Sącz- Kamionka Wielka, Królowa Polska- PtaszkowaJaworze (882 m n.p.m.)- Bogusza-Królowa Polska- Kamionka Wielka- Nowy Sącz
Dystans: około 53 km
Suma przewyższeń: około 720 metrów
Trudność: średnia.
Opis trasy:
Wyruszamy z Nowego Sącza i kierujemy się drogą w kierunku Kamionki Wielkiej, a dalej Królowej Polskiej. Za mostem w Królowej Polskiej skręcamy w lewo na Ptaszkową, jedziemy około 4 kilometry
lekko w górę. W Ptaszkowej nieopodal zabytkowego, drewnianego kościoła skręcamy w prawo w kierunku Centrum Sportów Zimowych i jedziemy asfaltowymi serpentynami w górę, po czym wjeżdżamy w las.
W lesie trzeba „złapać” od razu drogę gruntową (nieoznaczoną szlakiem) i jechać cały czas w górę. Po kilku kilometrach dołączamy do
szlaku niebieskiego, który zaprowadzi nas na sam szczyt Jaworza,
gdzie znajduje się 15-metrowa stalowa wieża widokowa oferująca
niesamowitą panoramę 360 stopni. Przy dobrych warunkach widać
z niej Tatry, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Beskid Niski, Pogórze
Rożnowskie.
Następnym krokiem jest zjazd szlakiem zielonym w kierunku Grybowa. Po około dwóch kilometrach od szczytu Jaworza, gdy dojedziemy
do drogi szutrowej, skręcamy w prawo w tę drogę i kontynuujemy
drogę nią aż do szlabanu na Bacówce w Boguszy. Za szlabanem kontynuujemy jazdę asfaltem do drogi głównej i skręcamy w prawo, a od
tego momentu czeka nas aż 20-kilometrowy, świetny zjazd w kierunku Nowego Sącza.
MICHAŁ ZYCHOWICZ

- osoby podróżujące ścieżkami rowerowymi na terenie powiatów:
nowosądeckiego, limanowskiego
i gorlickiego. Tylko pozornie wiemy wszystko o miejscach, gdzie
warto pojechać rowerem. Odkrywanie nowych tras i miejsc

w regionie to nasze wspólne zadanie tego lata.
Już dzisiaj mamy pewność, że
wszyscy będziemy zaskoczeni efektem poszukiwań tras, którymi warto pojechać. Z pewnością każdy z Was
zna takie i… jest zdumiony, że nie spotyka na nich innych kolarzy. Nie bądźmy egoistami – podzielmy się wiedzą
na temat atrakcyjnych miejsc z innymi, nanosząc je na naszą wirtualną Sądecką Mapę Rowerową.
Przysyłajcie nam na adres konkurs@dts24.pl krótki opis trasy, może
być wzbogacony o relację z Waszej
wycieczki, a także ilustrowany zdjęciami. Wasze propozycje umieścimy na portalu dts24.pl oraz naszym

Trasa: Nowy Sącz - Paścia Góra – Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina – Pisarzowa – Mordarka – Przełęcz pod Sałaszem
– Sałasz - Jaworz – Babia Góra – Skrzętla Rojówka – Chełm –
Chomranice – Klęczany – Paścia Góra - Nowy Sącz
Dystans: około 61 km
Suma przewyższeń: około 1400 metrów
Trudność: wysoka
Opis trasy:
Wyruszamy z Nowego Sącza i kierujemy się na Paścią Górę, gdzie
wygodną drogą szutrową dojeżdżamy do samego końca, do
szlabanu. Za szlabanem, asfaltową drogą jedziemy w kierunku
Trzetrzewiny i po około dwóch kilometrach dołączamy do drogi krajowej, którą jedziemy około pół kilometra i przed serpentynami na Wysokie skręcamy w prawo na Krasne Potockie. Zjazd
w dół, potem do góry i za „farmą” kolektorów słonecznych skręcamy w lewo, gdzie zjeżdżamy aż do Męciny. Po skręcie w lewo
kontynuujemy jazdę główną drogą w kierunku miejscowości
Mordarka i przed szkołą (jadąc w stronę Limanowej) skręcamy w
prawo, w kierunku Limanowa-Ski. Po około 4-kilometrowym,
momentami ostrym, podjeździe znajdziemy się na Przełęczy pod
Sałaszem (670 m n.p.m.). Nasyciwszy umysł pięknymi widokami
Beskidu Wyspowego, które mamy patrząc na zachód, zaczynamy terenowy etap pętli.
Szutrową drogą, stokówką, która wije się po zboczach, po niecałych dwóch kilometrach dojedziemy do małego gospodarstwa
- tam skręcamy w prawo i terenową drogą jedziemy w kierunku myśliwskiej „ambony”. Nie jedziemy jednak prosto w górę
koło ambony, tylko odbijamy lekko w lewo przed amboną w terenową drogę, która trawersuje zbocze i jedziemy nią na samą

fanpage’u FB, jak również na Sądeckiej Mapie Rowerowej. Autorzy najciekawszych propozycji tras mogą
liczyć na upominki – przydatne akcesoria kolarskie, ufundowane przez
partnera akcji – sklep Bike Atelier.
W jednym z wrześniowych wydań
DTS opublikujemy również papierową, skróconą wersję SMR.
Szczegółów Sądeckiej Mapy Rowerowej szukaj na dts24.pl.

PROJEKT ZREALIZOWANO
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

grań, gdzie dołączamy do szlaku niebieskiego i nim kontynuujemy wycieczkę.
Kolejnym punktem na naszej trasie jest szczyt Sałasz (909 m
n.p.m.), a chwilę za nim Jaworz (921 m n.p.m.) zwany także Kretówką - najwyższy na Paśmie Łososińskim. Zjazd ze szczytu Jaworza jest dość trudny technicznie, dlatego mniej doświadczeni
rowerzyści rower sprowadzą. Na południowo-wschodnim zboczu
Jaworza znajduje się drewniana wieża widokowa, która oferuje
piękne widoki na Tatry, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pogórze
Rożnowskie. Jest tam też miejsce na ognisko i wypoczynek.
Z Jaworza zjeżdżamy w dół najpierw drogą gruntową, a potem asfaltową, która na podjeździe pod Babią Górę przechodzi w płyty, a następnie znów w drogę gruntową. Po nieco ponad 3 kilometrach znajdziemy się przy kościółku w miejscowości
Skrzętla-Rojówka. Tam odbijamy w prawo obok gospodarstw
domowych i jedziemy w górę za gruntową drogą, z której nigdzie
nie zjeżdżamy, by nie zgubić trasy. Droga ta, przez las, zawiedzie
nas poprzez szczyt góry Chełm Łososiński (793 m n.p.m.) nieopodal nadajnika radiowo-telewizyjnego, ale w tym miejscu, po
wyjeździe z lasu, trzeba skręcić ostro w prawo i przez około 1,5
kilometra jechać drogą gruntową do przysiółka Kłodne-Klenie.
Teraz pozostaje nam dość stromy, asfaltowy zjazd z licznymi
serpentynami, kończący się w miejscowości Kłodne. Dojechawszy do drogi głównej, skręcamy w lewo w kierunku Chomranic,
potem Klęczan. Jadąc przez Klęczany możemy wrócić do Nowego Sącza albo przez Paścią Górę (w Klęczanach należy skręcić w
prawo i jechać przez przysiółek Drzykowa na Paścią Górę) albo
jechać główną drogą przez Marcinkowice i Rdziostów.
MICHAŁ ZYCHOWICZ
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Dobre praktyki VAT
19 lipca o godz. 10. w Hotelu Ibis w Nowym Sączu odbędzie się spotkanie przedsiębiorców organizowane przez: Podkarpacki Klub Biznesu i Sądecką Izbę Gospodarczą
pod patronatem merytorycznym Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy S.K.
Spotkanie zostanie zorganizowane w związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami podatkowymi w sprawie: ,,Listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia
podatku naliczonego”.
Do 28 lipca można zgłaszać do ministerstwa propozycje dobrych praktyk w
weryfikowaniu kontrahentów dla celów odliczania VAT. Jest to istotna kwestia
w obronie stanowisk przedsiębiorców w sporach z fiskusem dotyczących tzw. karuzeli podatkowych.
- Celem spotkania jest sporządzenie listy przesłanek należytej staranności. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT, w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć,
że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa – tłumaczy doradca podatkowyMarzena Kidacka z Kancelarii AXELO.
Organizowane spotkanie jest dobrym sposobem na spotkanie lokalnych przedsiębiorców, wzajemną dyskusję i zebranie ich postulatów w zakresie przesłanek należytej
staranności, które zostaną przedstawione Ministerstwu Finansów.
- Podkreślić należy, iż wspólna dyskusja przedsiębiorców, wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie weryfikacji kontrahentów, jest niezwykle istotna, ponieważ organy podatkowe prowadzą liczne
kontrole, których celem jest identyfikacja podmiotów zaangażowanych w proceder wyłudzania podatku VAT. Kontrola taka może dotknąć niejednego przedsiębiorcę, wówczas to właśnie w tym postępowaniu przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że dochował należytej staranności w weryfikacji
swoich kontrahentów – dodaje doradca podatkowy Marzena Kidacka z kancelarii AXELO.
Lista praktyk sporządzona na podstawie uzyskanych odpowiedzi stanowić będzie
narzędzie ochrony uczciwych przedsiębiorców przed roszczeniami fiskusa.
AXELO uruchomiła też stronę internetową: http://dobrepraktykivat.pl/, na której przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje propozycje do listy dobrych praktyk.
Propozycje wypracowane podczas spotkań i zebrane internetowo zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji.

REKLAMA
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Fascynacje

Trzy lata pracował nad doktoratem o książce o. Majchra
Lektura książki
„Jezus był ze mną za
kratami” tak bardzo
mnie pochłonęła, że
aż zainspirowała do
napisania doktoratu
na jej temat

Obrona pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ odbyła się we wtorek
4 lipca na prowadzonej przez Towarzystwo Jezusowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
Miłosz Mółka pochodzi z Nowego
Sącza, ale na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Jest wychowawcą w
Bursie Szkół Średnich Związku Męskiej
Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej. Jemu, absolwentowi pedagogiki resocjalizacyjnej, tematyka książki
o. Stanisława Majchra jest szczególnie bliska.
- Dużo o ojcu Majchrze słyszałem.
Wiem, że kiedy byłem dzieckiem,
był on proboszczem parafii kolejowej
- Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Sączu. Lektura książki
„Jezus był ze mną za kratami” tak
bardzo mnie pochłonęła, że aż zainspirowała do napisania doktoratu na
jej temat - mówi autor.
REKLAMA

FOT. Z ARCH. M. MÓŁKI

Pamiętacie wydaną przez nas książkę o.
Stanisława Majchra „Jezus był ze mną
za kratami”? Szczególna relacja z więźniami, ich osobiste historie krętych, życiowych dróg i wreszcie niesamowite
zaangażowanie kapłana w pomoc odnalezienia przez osadzonych Chrystusa, urzekły sądeczanina Miłosza Mółkę tak bardzo, że postanowił napisać
o tym doktorat.

- W książce możemy przeczytać
głębokie, pouczające wspomnienia
i relacje. Są to historie ludzi, którzy
na swej drodze spotkali wiele zakrętów, nie zawsze umieli sobie z nimi
poradzić, czego efektem było trafienie za kratki. O. Majcher pomógł im
wyjść na prostą. Starałem się naukowo odtworzyć te relacje. Praca nad
doktoratem zajęła mi blisko 3 lata.
Ojciec Stanisław Majcher do Nowego Sącza przyjechał w latach 60., przez
wiele lat pełnił funkcję proboszcza parafii kolejowej, prowadził katechezę
w sądeckim „Elektryku” i wychował
wiele pokoleń młodzieży. Co ciekawe,
autor pracy doktorskiej nigdy wcześniej
z nim nie rozmawiał. - Poznałem się z
ojcem dopiero na obronie. To bardzo
ciepły, sympatyczny człowiek. Może
uda nam się nawiązać jakąś bliższą współpracę? - zastanawia się Miłosz Mółka.

Praca doktorska przybliżająca więzienne wspomnienia nosi długi tytuł:
„Między praktyką korekcyjną a readaptacją skazanych. Rekonstrukcja
doświadczeń życiowych skazanych
mężczyzn”.
- Jak na razie są już dwie pozytywne recenzje. Ponieważ uczelnia
uzyskała grant, jest szansa na publikację doktoratu w formie książkowej, oczywiście pod innym, mniej
naukowym tytułem. Odbędzie się to
najprawdopodobniej po wakacjach.
Przypomnijmy, że wydana przez
nasze Wydawnictwo Dobre książka „Jezus był ze mną za kratami”
to zapis korespondencji adresowanej
przez więźnia do księdza oraz historie i refleksje z życia osadzonych. Była
ona kontynuacją bestselerowej pozycji „Dlaczego za kratami”. Ojciec Stanisław Majcher od lat prowadzi pracę duszpasterską wśród więźniów.
Wzruszające, emocjonujące historie osadzonych z zakładów karnych
w Nowym Sączu, Nowym Wiśniczu,
Rzeszowie, Krakowie stały się inspiracją do napisania obu książek.
AGNIESZKA MAŁECKA

Jeśli jeszcze nie czytałeś książki
o. Stanisława Majchra, możesz ją
nabyć w naszej redakcji.
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Blog dts24

FOT. ARKADIUSZ BOHONOS

Dlaczego mam biegać boso?

Karol Trojan – pierwszy w historii bosy
zdobywca Korony Polskich Półmaratonów specjalnie dla Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na portalu www.dts24.pl w swoim autorskim
blogu dzieli się doświadczeniami z bosego biegania.
REKLAMA

Od czego większość z osób,
z którymi się spotykam, widząc
mnie biegającego boso, zaczyna
konwersację? Jakżeby inaczej, od
pytania „Dlaczego biegasz boso?”.
Jednakże, według mnie to pytanie
jest przyodziane swoistą „maską”,

po zdjęciu której wyłania się jego
prawdziwa natura. U jej źródeł stoi
ciekawość, połączona z obawami,
przed rozpoczęciem uprawiania tej
formy aktywności sportowej. Pytanie, które „ogołocone" brzmi: „Dlaczego mam (miałabym/miałbym)
biegać boso?”
Jest ono tak często zadawane jak
„która godzina?” O ile na to drugie istnieje, w danym momencie,
jedna konkretna odpowiedź, to na
pierwsze z nich nie da się już tak
jednoznacznie wskazać, satysfakcjonującej wszystkich pytających,
odpowiedzi. Wszakże „jeszcze się
taki nie urodził, co by wszystkim
dogodził”. Stąd też podzielę się
z Tobą moim punktem widzenia „bosej sprawy” (który może będzie okazja rozwinąć w kolejnych wpisach),
aby później poprosić Cię o to samo.
Wchodzisz, a raczej wbiegasz, w to?

Czynię więc już swoją powinność.
Biegam boso, gdyż…:
• Bieganie bez obuwia sprawia mi psychiczną i fizyczną
przyjemność.
• Intryguje mnie niedoceniana potęga mechanizmu, jakim
jest stopa.
• Eliminuję wtedy negatywne
skutki stawiania kroku biegowego od pięty, czym poprawiam

swoją technikę biegu (odbijając się ze śródstopia, naturalnie
amortyzując krok).
• Gwarantuje mi ono możliwość
odmiennego odbioru rzeczywistości (podłoża, trasy) od obutych biegaczy.
• Angażuję do pracy i wzmacniam
wszystkie mięśnie i ścięgna stopy, budząc je z uśpienia.
• Mogę tym samym przedłużyć
sobie wspomnienia z dzieciństwa, gdy w przydomowych pieleszach, beztrosko tuptałem sobie boso
• Bieganie boso traktuję jako styl
bycia, nieszablonowego życia
w myśl zasady „rób to, co kochasz”, podążaj za swoimi marzeniami i pragnieniami serca;

innymi słowy, rób w życiu to, co
czujesz całym sobą.
• Organizm otrzymuje ode mnie
podczas treningów i zawodów
„zabiegi akupresury”, które mają
pozytywny wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie.
• Stawianie kolejnych bosych kroków jest dla mnie naturalnym
kołem zamachowym w podejmowaniu nowych, tzw. życiowych, wyzwań.
• Od życia oczekuję „życia” (gdy
biegam boso, czuję, że żyję).
Taką dawkę motywacji (mam
nadzieję) otrzymałaś/eś ode mnie.
A Ty dlaczego chcesz TO robić, tzn.
biegać boso?
KAROL TROJAN
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Z archiwum IPN

Wyrzucę tę teczkę do śmietnika

Niewielu jest sądeczan, którzy nie
znają rektora Krzysztofa Pawłowskiego, wciąż tytułowanego rektorem, choć pożegnał się z tą funkcją
w 2007 roku. Zanim jednak zaczął
budować od podstaw uczelnię, która przysporzyła Nowemu Sączowi
dumy, tworzył laboratorium fizyki grafitu, Klub Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu, działał w „Solidarności” i w Partii Chrześcijańskich
Demokratów. W 1981 roku, w zakładach elektrod węglowych wspierał
strajkującą załogę. Wszystko, co było
dla niego ważne, kwalifikowało go do
tego, aby znaleźć się w kręgu zainteresowań bezpieki.

Czy jest „Ewa” co na męża
donosiła
Gdy zastanawiał się, czy zajrzeć do
„teczek”, w których wymieniane jest
jego nazwisko, myślał o historii Pawła Jasienicy, polskiego historyka, pisarza, publicysty „Tygodnika Powszechnego”. Z ujawnionych w roku
2002 akt IPN wynika, że około roku
1965 wśród donoszących na Jasienicę
pojawiła się agentka o pseudonimie
REKLAMA

ZDJĘCIE: PAWEŁ LEŚNIAK

Doktor Krzysztof Pawłowski, założyciel
nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu,
senator I i II kadencji i jeden z inicjatorów
powołania w Nowym Sączu Klubu Inteligencji Katolickiej, z nietypową dla siebie tremą składał do IPN wniosek o udostępnienie dokumentów zawierających
informacje o esbeckich donosach dotyczących jego działalności. Obawiał się, że
może wśród donosicieli znaleźć nazwisko kogoś, z kim pracował, kogo szanował i komu ufał. Znalazł nazwisko jednego z kolegów z pracy. I znalazł coś jeszcze:
garść dowodów na to, że funkcjonariusze bezpieki kompletnie spartaczyli donosicielską robotę za jaką im płacono.

„Ewa”. Donosicielce udało się zbliżyć
do „figuranta” maksymalnie jak tylko można było. Zakochał się. Poprosił
ją o rękę. Powiedziała „tak”. Podobno nigdy wcześniej nie doszło do ślubu agentki z inwigilowanym. Po ślubie „Ewa” zmieniła pseudonim ale
donosiła nadal, już na swojego męża.
Dr Pawłowski nie obawiał się, że
wśród donosicieli będzie ktoś aż tak
jemu bliski jak „Ewa” Jasienicy, ale
spodziewał się, że będzie bolało, jeśli okaże się, że donosili przyjaciele.

Dobrze, że zajrzał do swojej teczki. Upewnił się bowiem, że przyjaciół miał prawdziwych. Po raz drugi
dobrze, bo można było się trochę pośmiać się z niekompetencji tych, którzy próbowali powstrzymać marsz do
wolnej Polski.

„Chemik” szczegółowo
relacjonował
Na Krzysztofa Pawłowskiego donosił agent o pseudonimie „Chemik”.
Już na pierwszych dwóch stronach dokumentów podpisanych
przez „Chemika” są dwa koszmarne byki. Sądeckie Zakłady Elektrod
Węglowych przemianował na Sądeckie Zakłady Elektroniczne, a KIK -na
Klub Myśli Politycznej.
„Inspirował do podjęcia strajku w dniu 14 grudnia 1981 roku….”
- pisze „Chemik” o Pawłowskim.
Dalej relacjonuje bardziej szczegółowo: „z uzyskanych danych wynika,
REKLAMA

że 14 grudnia 1981 roku od godziny 8.
Nie podjęli pracy pracownicy trzech
wydziałów (…) liczących około 200
osób. Powodem strajku były żądania zwolnienia internowanych pracowników (…) Ryszarda Zagórskiego, Tomasika Marka oraz Grzegorza
Sajdaka… Z uzyskanych danych wynika, że najbardziej aktywni w akcji
strajkowej (…) byli obywatel Marian
Sęk oraz pracownik o imieniu Staszek (nazwisko w trakcie ustalania).
Przed śniadaniem dyrektor (…) Adam
Migacz podjął z załogą wydziału rozmowy, w wyniku których przystąpili
do pracy po śniadaniu o godz. 10.30.
Praca ich jednak nie była efektywna i wielu pracowników markowało jedynie pracę. (…) Jak wynika z
uzyskanych danych, nie pracowała
również część pracowników ZOBR
(Zakładowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy – przyp. red). Pracownicy ZOBR obywatele Jachimowicz

i Pawłowski Krzysztof przychodzili na oddział półtechniki i produkcji doświadczalnej wyrażając poparcie dla strajku i wypowiadając się do
strajkujących pracowników by wytrwali i trzymali się…”
Kim był „Chemik”? A może jeszcze jest?
Doktor Pawłowski prosi, aby nie
ujawniać jego nazwiska.
- To znajomy z pracy. Spotykaliśmy się, byliśmy po imieniu. Nie
widziałem go na pewno od 28 lat
– mówi.

Teczka wyląduje w koszu
Na pytanie o emocje odpowiada
bez zastanowienia:
- Żal mi tego człowieka, bo jeśli żyje, żyje z pamięcią, że donosił na kolegów, bo na pewno na innych też…
Dokumenty produkowane przez
„Chemika” i jego mocodawców wylądują w koszu.
- Są dla mnie bezwartościowe.
Ale uświadamiają, że donosiciele UB musieli być użyteczni na siłę
i że byli kompletnie nieprofesjonalni. Miałem o nich lepsze zdanie. Byłoby o czym pisać i nas czym
pracować…. Gdy angażowałem się
w tworzenie Klubu Inteligencji Katolickiej, ludzie pytali mnie „po co?”.
Odpowiadałem wówczas, że z takich
organizacji ma wyrosnąć kadra dla
przyszłej wolnej Polski, a moim marzeniem jest, aby moja córka doczekała tej wolnej Polski – mówi.
Dodaje na koniec wertowania teczek IPN, że poczuł ulgę. Nie donosił na niego nikt z KIK. Nikt z Wyższej
Szkoły Biznesu. Nikt z „Solidarności”.

(MK)
WYKORZYSTANO NAGRANIE DLA
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
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Mamy swój patent na Festiwal
Chcieliśmy znaleźć formułę, która pozwalałaby pokazać się polskim zespołom najlepiej w konfrontacji z grupami zagranicznymi.
Ale to się udało dopiero po zmianie ustroju.
- Tak, nowa rzeczywistość przyniosła
nowe możliwości. Już wtedy byliśmy instytucją doświadczoną, organizowaliśmy szereg
wydarzeń artystycznych, także zorganizowanie Festiwalu nie nastręczało nam większych trudności.
I stworzyliście Festiwal, którego formuła ma unikalny w skali światowej charakter.
- Nasz Festiwal nie jest może imponujący, jeśli chodzi o liczbę wykonawców, mamy
12 grup, ale nasza formuła jest atrakcyjna dla widowni ze względu na mieszany
charakter zespołów. 6 grup jest z Polski,
a sześć z zagranicy. Zależało nam na tym,
żeby dzieci polskie i dzieci z innych krajów miały szansę poznać się, pobyć ze sobą.
To unikalna, ale także i trudna formuła, bo
zdarzało się, że w ostatnim momencie grupa zagraniczna odwoływała swój przyjazd
i musieliśmy załatwiać naszym dzieciom na
szybko partnera.

Choć Festiwal Dzieci Gór to impreza znana
i uznana, jak każde tego typu przedsięwzięcie ma swoją historię. O początkach projektu oraz jego teraźniejszości z ANTONIM MALCZAKIEM, dyrektorem Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” i pomysłodawcą imprezy rozmawia Tatiana Biela
To już 25. jubileuszowa edycja Festiwalu. Pamięta
Pan jeszcze jego początki?

= Oczywiście. Pierwszy Festiwal odbył
się w 1992 roku, ale o urządzeniu tego typu
imprezy myślałem już dużo wcześniej, bo
uważałem, że nasz region potrzebuje takiej
inicjatywy. Działaliśmy wtedy w innych realiach, to były czasy PRL-u, tym niemniej nie
brakowało dobrych zespołów dziecięcych,
a wiadomo, że jeśli jakaś grupa artystyczna
przygotowuje swój program, to chce go potem zaprezentować publiczności na scenie.

Święto Dzieci Gór to znany i uznany festiwal, również i za granicami Polski. Czy kiedy rozpoczynaliście swoją przygodę z festiwalem łatwo było wam
pozyskać zagranicznych wykonawców?
- To nie było i nie jest łatwe, nawet i teraz. A przyczyna leży w naszych wymaganiach. Choć formuła jest znana i uznana,
i zespoły chcą do nas przyjeżdżać, oczekujemy,
że muzyka, którą zaprezentują zespoły, będzie
żywa. A część grup oferuje, niestety, muzykę mechaniczną na płycie. My tego nie akceptujemy.
Poza tym oczekujemy, że program będzie dziecięcy. Oznacza to, że dzieci nie udają dorosłych,
tylko bawią się i tańczą jak dzieci. Dlatego łatwiej
o grupy młodzieżowe.

Do Święta Dzieci Gór przygotowujecie się
przez cały rok. Oznacza to weryfikację wiele zespołów.
- Prowadzimy korespondencję z ponad 150 zespołami prawie z całego świata. Ostatecznie wybieramy 6 grup zagranicznych, co stanowi, oczywiście, duże
wyzwanie. Dodatkowa trudność wiąże się
z faktem, że chcemy, aby co roku sądecka
publiczność miała zapewniony atrakcyjny
i urozmaicony program i żeby zespoły czy
dane kraje nie powtarzały się zbyt często.
Dbacie o potrzeby widowni. A jaka była reakcja
widzów na pierwsze edycje Festiwalu?
- Na początku było trudno. Pierwszy
Festiwal, zorganizowany w namiocie widowiskowym zgromadził zaledwie kilkadziesiąt osób. Potem liczba się wprawdzie
zwiększała, ale publiczność nie do końca była zainteresowana tym, co działo się
na scenie.
A teraz?
- Można powiedzieć, że wychowaliśmy sobie publiczność. Teraz nasi widzowie wiedzą, po co przy chodzą na koncerty, w czym przypominają trochę widownię
teatralną. I co najciekawsze, to jest wciąż
w zasadniczym stopniu widownia dziecięca
i młodzieżowa. Ale obserwują scenę i potrafią się bawić.
Oznacza to zatem, że sprawdzona przez wiele
lat formuła pozostanie niezmieniona?
- Na razie nie ma powodu jej zmieniać.
Chcemy pokazywać żywą, autentyczną
kulturę regionalną i myślę, że się nam to
udaje. To ważne, zwłaszcza w naszym regionie, czy szerzej w całej Małopolsce, która pod względem zachowania i kultywowania tradycyjnego dziedzictwa kulturowego
jest unikatem w skali całego kraju.

25. Festiwal Święto Dzieci Gór
tradycyjnie rozpocznie się od
wielobarwnego korowodu na
sądecki Rynek. Nie zabraknie koncertów, wspólnych zabaw i oczywiście „kamracenia się”. Rozmowa
z MAŁGORZATĄ KALARUs, zastępcą dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu.
- Święto Dzieci Gór rozpocznie tradycyjny barwny korowód zespołów.
- Będzie to piękny, kolorowy, 25. jubileuszowy korowód,
który 23 lipca, w niedzielę,
o godz. 19.30 wyruszy z ulicy Barskiej na sądecki Rynek.
Korowód poprowadzi dorosła
grupa lachowska Nawojowiacy
z Nawojowej, towarzysząc gospodarzowi tegorocznego festiwalu - Piecuchom. Punktualnie o godzinie 20 zabrzmi
z balkonu Ratusza trombita Józefa Brody i rozpocznie się koncert inauguracyjny. W oficjalnej części koncertu Prezydent
Nowego Sącza wręczy uczestnikom tegorocznego Święta Dzieci Gór klucze do bram miasta.
To będzie oznaczało, że przez
cały festiwalowy tydzień królewskie miasto Nowy Sącz będzie należało do dzieci, które

zapewnią mieszkańcom Nowego
Sącza dużo atrakcji w postaci
koncertów wypełnionych muzyką, tańcem i śpiewem.

W czasie odwiedzin dzieci goszczone są w polskich rodzinach,
razem koncertują, i muzykują
z mieszkańcami.

- Głównym przesłaniem festiwalu
jest tzw. „kamracenie się”.
- Festiwalowe motto: „Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata dorosłych” to może
brzmi zbyt patetycznie, ale
mam nadzieję, że stworzenie zespołom biorącym udział
w festiwalu możliwości bliższego poznania się nawzajem, nawiązania przyjaźni, spowoduje u nich przekonanie, że choć
różnimy się kulturowo, wyznajemy inne religie, pochodzimy z różnych regionów świata,
to tak naprawdę jesteśmy bardzo do siebie podobni. Dlatego
też program festiwalu jest tak
opracowany, aby temu sprzyjał. Zespoły łączone są w pary
kamrackie, realizujące wspólnie wszystkie elementy programu. „Kamraceniu się” szczególnie sprzyja Dzień u Polskich
Przyjaciół, kiedy to zespół polski zaprasza towarzyszącego mu
partnera zagranicznego do swojej miejscowości, co powoduje
jeszcze większe zbliżenie dzieci.

- Czy jest coś co wyróżnia tegoroczny, jubileuszowy festiwal?
- Każdy festiwal jest wyjątkowy, bo uczestniczą w nim zespoły prezentujące bardzo widowiskowe programy z żywą
muzyką, żywiołowym tańcem
i pięknymi strojami. Tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszą
dwie wystawy. Jedna w czerwcu w Galerii SOKÓŁ prezentowała prace uczestników konkursu plastycznego Moje Święto
Dzieci Gór i obecna Tradycyjne zabawki i zabawy dziecięce.
Z okazji jubileuszu ukaże się album fotograficzny „Z dziećmi
gór dookoła świata” autorstwa
Marzanny Raińskiej.
- Ilu uczestników wzięło udział do
tej pory w Święcie Dzieci Gór?
- To łatwo policzyć. Każdego roku przyjeżdża do nas ok.
pół tysiąca dzieci. To jest kilkanaście tysięcy małych artystów
z całego świata.

ROZMAWIAŁA
AGNIESZKA MAŁECKA

FOT. LUCYNA WITKOWSKA

Przez tydzień miasto będzie należało do dzieci
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FOT. PIOTR DROŹDZIK

Jubileuszowy album na 25-lecie Festiwalu

Występ zespołu z Tajwanu podczas festiwalu w 2015 r.
Obrzędy, zwyczaje, tradycje wielu państw świata na 340 stronach. Podczas tegorocznego, 25.
Festiwalu Święto Dzieci Gór, będzie rozprowadzany okolicznościowy album poświęcony kulturom
państw, z których pochodzili dotychczasowi uczestnicy.
- Ideą albumu jest pokazanie kultury zespołów, które przyjeżdżają do nas z całego świata. Obserwujemy ich
piosenki, tańce, występy często niejako z biegu. Są barwne, egzotyczne, całkiem odmienne od naszych. Album
ma zabrać nas w podróż do tych państw. Usiłowałam tak naszkicować te zwyczaje, aby ukazać ich głębię czytelnikom - mówi autorka albumu Marzanna Raińska.
Książka zawiera ponad 1000 ilustracji. Będzie dostępna w języku polskim oraz angielskim.
- Album będzie dostępny w trakcie wydarzeń festiwalowych. Nie robimy jakiejś większej, osobnej promocji, bo program mamy bardzo napięty. Niemniej książkę będzie można nabyć w trakcie trwania festiwalu - mówi wicedyrektor MCK "Sokół" Małgorzata Kalarus.

FOT. ARCH.

Mali Wiyrchowianie

Orawskie Dzieci

FOT. ARCH.

W
południowo-wschodnim zakątku
Polski, w dolinie trzech
rzek – Dunajca, Popradu i Kamienicy leży ziemia sądecka. Jest to region Lachów Sądeckich,
wyrazistej grupy etnograficznej, która wytworzyła własną kulturę ludową
z charakterystyczną gwarą, muzyką, zwyczajami i obrzędami. Strój lachowski cechuje niezwykle bogaty
haft, a folklor taneczny zaskakuje rozmaitością układów. Lachy Sądeckie graniczą od północy z Krakowiakami, od wschodu z Pogórzanami, od południa
z Góralami Sądeckimi, a od zachodu sąsiadują z Lachami Limanowskimi. Za centrum kultury lachowskiej
uznaje się Podegrodzie wraz z szeregiem kilkunastu
wsi na lewym brzegu Dunajca. Kotlina Sądecka była
jednym z najwcześniej i najgęściej zasiedlonych obszarów Podkarpacia. Ruch osadniczy z północy zaznaczył się tutaj już w okresie piastowskim, w XIII wieku ulokowano najważniejsze ośrodki miejskie – Stary
i Nowy Sącz, powstały najstarsze parafie, m.in. w Starym Sączu i Podegrodziu. Znaczącą rolę w procesie
kolonizacji i rozwoju gospodarczego odegrał klasztor
sióstr klarysek w Starym Sączu, ufundowany przez
księżną Kingę w 1280 roku. Pośród tej krainy, w sąsiedztwie południowych granic Nowego Sącza leży
gmina Nawojowa. To tutaj od 1995 roku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury działa zespół „Piecuchy”, dbając o krzewienie tradycji lachowskich wśród
dzieci i młodzieży.
Na festiwalowej scenie „Piecuchy” przedstawią
program pt. „Po robocie”. Po zakończonej pracy i wypełnieniu obowiązków w obejściu, dzieci mają wreszcie czas dla siebie, a że fantazja dziecięca nie zna
granic, zabawom, grom, opowieściom, przekomarzaniom, piosenkom i tańcom nie ma końca.
Kierownikiem i instruktorem zespołu jest Monika
Bulińska, a kierownikiem kapeli jest Artur Wiktor.

FOTO. WOJCIECH KUBINA

PIECUCHY

Zespół z Meksyku
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MALI SZCZYRZYCANIE

MALI WIYRCHOWIANIE

MAŁE OLDRZYCHOWICE

Szczyrzycanie zamieszkują kotlinę sięgającą na
północy Pogórza Wiśnickiego, a na południu Beskidu Wyspowego. Od północy Lachy Szczyrzyckie
graniczą z Krakowiakami,
od wschodu i południowego wschodu z Lachami Limanowskimi (i Lachami od Dobrej), na południu z Zagórzanami, a na zachodzie z Lachami od Myślenic (zaliczanymi do Krakowiaków Zachodnich).
Uznawany za stolicę regionu Szczyrzyc leży nad Stradomką, prawym dopływem Raby. Jest to stara wieś, w której w
1243 roku swój klasztor ulokowali cystersi, mający znaczący wpływ na cywilizacyjny, gospodarczy, a także kulturowy
rozwój okolicznej ludności. Na rozwój regionu wpływ miały także rycerskie rody oraz krakowscy dominikanie, którzy przejęli część cysterskiego klucza we wschodniej części kotliny z Jodłownikiem w centrum. Miejscowość Góra
Świętego Jana była ważnym ośrodkiem rzemieślniczym,
z browarem, młynem, tartakiem, garbarnią i foluszem. W
XVI wieku powiat szczyrzycki sięgał aż po Skalne Podhale, a na jego terenie oprócz uprawy zbóż, silnie rozwinięte
było również warzywnictwo i ogrodnictwo.
Zespół „Mali Szczyrzycanie” działa przy Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana od 1960 roku, skupiając wokół idei przekazu tradycyjnej kultury ludowej dzieci z klas I-VI.
Na festiwalowej scenie „Mali Szczyrzycanie” przedstawią program pt. „Po zwózce”. W sobotnie popołudnie, po
zwiezieniu snopków do stodoły, matka nakazuje bawiącym się dzieciom zagrabić słomę – na niedzielę obejście
musi być schludne, aby ludziom idącym do kościoła nie dostarczać tematu do obmowy. Dzieci ochoczo biorą się do
pracy. Młodsze męczą się szybciej, odchodzą na bok i zaczynają się bawić. Zebrana na wózku słoma służy do przygotowania chochołów, które po założeniu na głowę będą
chronić w czasie deszczu. Przechodząca w pobliżu kapela podgrywa dzieciom do tańca i śpiewu.
Kierownikiem i instruktorem zespołu jest Alina Adamczyk, a kapeli przewodzi Wiesław Cudek.

Bukowina Tatrzańska to jedna z najpiękniejszych miejscowości
Skalnego Podhala. Rozciąga się na grzbietach
Pogórza Spisko-Gubałowskiego, a z każdego
jej zakątka roztacza się
malownicza panorama Tatr. Walory turystyczne Bukowiny sprawiają, że jest to miejsce znakomicie nadające się do uprawiania sportów zimowych, dla których
niepowtarzalną oprawę stanowi atmosfera przesycona żywą kulturą góralską. Obok wspaniałych gór, jest
ona największym bogactwem mieszkańców. Tradycyjny strój, muzyka, taniec, śpiew, budownictwo, czy rękodzieło ludowe nie są tutaj reliktami przeszłości, lecz
elementami codziennego żywobycia. Ośrodkiem życia kulturalnego jest Dom Ludowy wzniesiony w 1928
roku i do dzisiaj będący jednym z największych drewnianych budynków w Polsce. W nim odbywają się liczne wydarzenia folklorystyczne o randze zarówno regionalnej, jak i ogólnopolskiej.
Początki dziecięcego zespołu działającego przy Domu
Ludowym sięgają lat 30-tych XX wieku, a obecną nazwę
przyjął pod koniec lat 70-tych. W skład zespołu wchodzi
około 50 dzieci uczących się tańca i śpiewu Skalnego
Podhala. Na festiwalu zespół zaprezentuje gry i zabawy
dziecięce z towarzyszeniem śpiewu, muzyki i tańca. Po
skończonych pracach gospodarskich i polowych (zbieraniu grzybów, borówek, pasieniu gęsi i krów) dzieci
spotykają się w umówionym miejscu – na polanie, gdzie
chłopcy znoszą drewniane zabawki. Do dzieci dołączają młodzi muzykanci, podgrywając im do tańca. Dzieci
wracają do domów dopiero po wysłuchaniu opowieści
jednego z rodziców, który daje tym samym wyraz swojemu niezadowoleniu na widok pociech oddających się
zabawie o tak późnej porze.
Kierownikiem zespołu jest Agnieszka Koszarek, która wraz z Januszem Łukaszczykiem pełni również funkcję choreografa zespołu. Kapeli przewodzi Jan Kuchta.

Trzyniec jest miastem
położonym nad rzeką
Olzą, w kraju morawsko-śląskim, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego. Kraj ten
obejmuje północne Morawy, większą część Śląska Cieszyńskiego oraz Śląsk Opawski, a także jest ważnym ośrodkiem mniejszości polskiej. Górale Śląscy to
grupa etnograficzna pierwotnie zamieszkująca tereny
Beskidu Śląskiego i Beskidu Morawsko-Śląskiego w granicach dawnego Księstwa Cieszyńskiego w zachodnim
łuku Karpat. Są to prawdopodobnie potomkowie pasterzy wołoskich, którzy wędrując Karpatami mieszali się
z ludnością polską, węgierską i rumuńską. Główną formą gospodarki na tych terenach było szałaśnictwo (pasterstwo), ale górale śląscy trudnili się również stolarstwem, kowalstwem, tkactwem i krawiectwem. Beskid
Śląski należy do regionów, w których tradycje ludowe są
wciąż żywo kultywowane. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wyroby rękodzielnicze – haft, rzeźbiarstwo i zdobnictwo meblarskie. Zachwyt budzą lokalnie
wytwarzane szopki, kolędnicze gwiazdy i maski, a także
instrumenty muzyczne. Jedną z najpiękniejszych i najciekawszych form sztuki góralskiej jest malarstwo na szkle.
Zespół „Małe Oldrzychowice” powstał w 2012 roku w
Oldrzychowicach, będących częścią miasta Trzyniec.
Trzydziestoosobowa grupa tancerzy w wieku 10-15 lat,
którzy na co dzień uczęszczają do polskich szkół podstawowych na całym Zaolziu, pielęgnuje folklor Beskidu
Śląskiego i Śląska Cieszyńskiego. Na festiwalu zaprezentują program pt. „Powrót Hanki”. W niedzielne popołudnie dzieci bawią się na łące. Dołączają do nich starsze
dziewczyny niosące jedzenie. Po chwili zjawia się Hanka,
która wraca po czteroletniej służbie u swej ciotki. Radosne powitanie przeradza się we wspólne tańce i śpiewy.
Kierownikami zespołu są Janina Kokotek, Agata
Gut i Radek Lačný (długoletni członkowie zespołu
Oldrzychowice).

ORAWSKIE DZIECI

MALI ŁONIOWIACY

FORGATÓS TÁNCEGYÜTTES

Orawa to niezwykle interesująca kraina historyczno-etnograficzna,
której dzieje toczyły się w
rytm rozwoju Polski i Węgier – dwóch państw, w
granicach których przed
wiekami kształtowały się
jej losy. Dzisiaj, ziemie te, okalające od południa masyw
Babiej Góry, przecina granica polsko-słowacka, pozostawiając po polskiej stronie niewielki skrawek Górnej
Orawy. Kultura orawska stanowi swoistą i niepowtarzalną mieszankę wpływów polskich, słowackich, węgierskich i wołoskich, zrodzoną na fundamencie gospodarki pasterskiej połączonej z uprawą roli. Wykształcona w
tej kulturze górno-orawska muzyka ludowa urzeka swoim wdziękiem i prostotą, odzwierciedlając charakter tutejszej społeczności. Stanowiąc nieodłączny element
codziennego życia, muzyka ta przez wieki towarzyszyła Orawiakom w trakcie obrzędów dorocznych i rodzinnych, a także przy wszelkiego rodzaju pracach – wypasie
wołów i owiec, pełtnictwie. Orawa to także kraina starej
drewnianej architektury – kościołów, budynków mieszkalnych i gospodarskich o niespotykanym w innych regionach typie zabudowy.
Zespół „Orawskie Dzieci” działa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej od momentu reaktywacji w 2011 roku. W ramach zespołu działają dwie grupy – początkująca i zaawansowana, grupa śpiewacza
oraz dziecięca kapela, a repertuar obejmuje tańce i pieśni orawskie, zabawy pasterskie, gawędy oraz typowe
dla regionu zwyczaje i obrzędy.
Festiwalowej publiczności „Orawskie Dzieci” zaprezentują program pt. „Po kościele”. Po mszy grupa dziewczyn idzie się pomodlić i złożyć kwiaty przy kapliczce. Po
skończonej modlitwie dołączają do nich kolejne dziewczyny. Zaczynają się śpiewy i zabawa, które wraz z przybyciem chłopców przeradzają się we wspólne tańce.
Kierownikiem i instruktorem zespołu jest Teresa Baniowska, a kierownikiem kapeli Marcin Kowalczyk.

Łoniowa leży w województwie małopolskim, w
powiecie brzeskim, 60 kilometrów na wschód od
Krakowa. Choć niewielka, ta licząca około tysiąca mieszkańców wioska
może poszczycić się malowniczym, górzyście ukształtowanym terenem i licznymi
walorami kulturowymi. Rozłożona jest na granicy dwóch
krain geograficznych – pagórkowatego Przedgórza Karpackiego i płaskiego terenu Kotliny Sandomierskiej. Gmina Dębno, w granicach której znajduje się Łoniowa, stanowi znakomitą bazę rekreacyjno-wypoczynkową, oferując
odwiedzającym liczne atrakcje turystyczne i cenne zabytki, w tym XV-wieczny zamek, gotycki kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty i Sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Na terenie gminy, która reprezentuje
grupę etnograficzną Krakowiaków Wschodnich, organizowanych jest wiele imprez kulturalnych, między innymi,
Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek”.
Działający przy Dębińskim Centrum Kultury zespół „Mali
Łoniowiacy” powstał w 1993 roku jako młodsza grupa istniejącego od ponad 60-ciu lat dorosłego zespołu „Łoniowiacy”. Ideą przyświecającą zaistnieniu grupy dziecięcej
było pragnienie zachowania ludowego dziedzictwa kulturowego oraz przekazywania go kolejnym pokoleniom,
jako największego skarbu stanowiącego siłę i tożsamość
małopolskiej wsi.
Na festiwalowej scenie zespół zaprezentuje program
pt. „Dziyrganie Marysi”. Grupa dziewczynek spotyka się
na łące pod Marysiną brzozą, aby wspólnie „dziyrgać”
(robić na drutach). Opowiadają zagadki i śpiewają. Do
dziewcząt dołączają wracający z dworu odświętnie ubrani chłopcy. Zaczynają się wspólne śpiewy i tradycyjne tańce Krakowiaków Wschodnich – polki, walczyki, krakowiaki i warszawianka.
Kierownikiem i instruktorem zespołu jest Maria Dudek,
a kierownikiem kapeli – Tomasz Pabian.

Miasto Makó leży w
południowo-wschodnich Węgrzech, na prawym brzegu rzeki Maruszy, dziesięć kilometrów
od granicy z Rumunią.
Wchodzi w skład komitatu Csongrád. Otaczająca
go Wielka Południowa Równina jest płaskim terenem o
dużym nasłonecznieniu i znacznej liczbie gorących dni
w ciągu roku, dzięki czemu spośród wszystkich węgierskich ziem to tutaj w najwyższym stopniu rozwinęło się
rolnictwo. Do najsłynniejszych płodów rolnych tego regionu należy papryka uprawiana w okolicach Segedynu,
a także czosnek i cebula właśnie z miasta Makó, przez
co zasłużyło sobie ono na miano ‘stolicy cebuli’. Główną
atrakcją turystyczną są gorące źródła oraz kompleks basenów termalnych Hagymatikum, zaprojektowany przez
znanego na całym świecie architekta Imre Makovecza.
Zespół tańca ludowego „Forgatós Táncegyüttes” został założony w 2007 roku z myślą o dokumentowaniu,
ochronie i przekazywaniu następnym pokoleniom kultury ludowej Kotliny Panońskiej. Członkowie poznają różne formy języka tanecznego oraz doskonalą umiejętności improwizacyjne, co w znaczny sposób przyczynia się
do autentyczności prezentowanego przez nich folkloru. Ponadto zespół stara się uwzględniać ludowy taniec
i muzykę różnych mniejszości etnicznych zamieszkujących Węgry, a także dbać o autentyczny strój i obuwie
odzwierciedlające tradycyjny wygląd. Na Festiwalu „Forgatós Táncegyüttes” zaprezentuje program zatytułowany „Bo w nas dusza dźwięczy”, składający się z tańców
nie tylko z regionu pochodzenia zespołu – Wielkiej Południowej Równiny – lecz również z innych komitatów, np.
Szabolcs-Szatmár, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, a
także tańce Czangów z Mołdawii Rumuńskiej.
Kierownikiem i choreografem zespołu jest László Doktor, a kapeli ‘Flaska Banda’ z Debreczyna przygrywającej
na skrzypcach, kontrabasie, altówce i cymbałach przewodzi Gelencsér.
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Zespół z Indii reprezentuje Szkołę Sztuk Performatywnych Nupur Saj, która została założona w 1993 roku
w mieście Navsari w stanie
Gudżarat, w zachodnich Indiach. Celem przyświecającym założycielom było objęcie badaniami lokalnych tradycji tanecznych, a także nauczanie
Bharatanatjam – głównego stylu klasycznego tańca hinduskiego, który zrodził się w Tamilnadu, stanie położonym na samym
południu kraju, przez co źródłowo związany jest z kulturą tamilską. Zgodnie z tradycją, Bharatanatjam był tańcem solowym
wykonywanym przez dewadasi, czyli kapłanki-tancerki zamieszkałe w świątyniach. Sama nazwa tej formy tańca oddaje
jego głęboką złożoność (Bha – uczucia, emocje, ra – rama melodyczna, ta – rytm, natyam – taniec). Jest on sztuką uświęcania ciała, przez którą jestestwo tancerki rozpływa się w rytmie
i muzyce, a ona sama przemienia się w instrument doświadczający i wyrażający ducha. Poza kontekstem świątynnym, na
scenie ten rodzaj tańca pojawił się dopiero w XX wieku.
Na Festiwalu zespół zaprezentuje również szereg innych
tańców, takich jak garba (wykonywany podczas jesiennego,
hinduistycznego święta ‘Nawaratri’), padhar (typowy dla społeczności wiejskiej zamieszkującej okolice jeziora Nal Sarovar),
raas (żywiołowy taniec z kijami będący przedstawieniem walki
między boginią Durga a demonem Mahiszasura), tippani (taniec robotników z kijami, którzy ubijają wapno na klepisku domostwa), bhangra (taniec za stanu Pendżab, pierwotnie wykonywany w czasie żniw), giddha (kobiecy odpowiednik tańca
bhangra), ghoomar (radżastański taniec kobiet w wirujących
szatach), kalbelia (taniec kobiet zajmujących się łapaniem węży
oraz handlem wężowym jadem).
Kierownikiem i choreografem zespołu jest Nehaben Rajeshkumar Patel. Kapela pod kierownictwem Rajeshkumara
Suryakanta Patela będzie grać na khanjri (tamburynie), manjira
(talerzach wydających przenikliwe dźwięki), taalam (talerzach
wydających przenikliwe dźwięki), dhol (dwustronnym bębnie),
ghungroo (bransoletce z metalowymi dzwonkami zakładanej
na nogę wokół kostki).

Indonezja to kraj rozległych obszarów rozciągających się w Azji Południowo-Wschodniej i
Oceanii, obejmujący ponad siedemnaście tysięcy
wysp rozrzuconych między Oceanem Indyjskim i
Spokojnym. To największe na świecie państwo wyspiarskie
jest zamieszkałe przez około trzysta grup etnicznych posługujących się ponad siedmiuset lokalnymi językami i będących wyznawcami rozmaitych religii. W stolicy Dżakarcie, leżącej na wyspie Jawa, w dzielnicy Tebet w 1994 roku
powstał zespół taneczny przy szkole średniej SMP Negeri 115. Chociaż z założenia była to jedynie grupa młodych
amatorów pragnących popularyzować muzykę, taniec i
kulturę swojego kraju, od samego początku uczestniczyli oni w szeregu krajowych i międzynarodowych festiwali,
m.in. w Singapurze, Malezji, Brunei, Indiach, Chinach, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Maroku i na Tajwanie. Zespół
prezentuje różnorodność tańców i strojów typowych dla
poszczególnych regionów Indonezji.
Festiwalowa publiczność będzie miała okazję ujrzeć następujące tańce: greget jawara (typowy dla mieszkańców
Jawy Zachodniej, tradycyjnie określanych mianem Batawian), saman (pierwotnie wykonywany przez plemię Gayo
w regionie Aceh, leżącym w najdalej na północ wysuniętym zakątku Sumatry; dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych tańców, charakteryzującym się szybkim rytmem
i harmonią między tancerzami, a także uznanym oficjalnie
przez UNESCO za ‘Arcydzieło ustnego i niematerialnego
dziedzictwa ludzkości’), yapong (powitalny taniec radości
z Jawy Środkowej), enggang (taniec plemienia Dajaków
z Borneo Wschodniego, związany z ptakiem dzioborożcem), balian (szamański taniec z Borneo Zachodniego).
Kierownikiem, instruktorem i choreografem zespołu jest
Ayu Wiranti. Towarzyszący zespołowi muzycy będą grali na
saronie, kenongu (instrumentach perkusyjnych strojonych),
tamburze (bębnie), suilingu (flecie bambusowym), tamborinie (tamburynie), gendangu (bębnie dwumembranowym).

Po śmierci Aleksandra Wielkiego terytorium historycznej Macedonii znalazło się pod
panowaniem rzymskim,
a pod koniec V wieku
n.e. weszło w skład Cesarstwa Bizantyńskiego.
W tym samym czasie rozpoczął się napływ Słowian
– na ziemie masowo przybywali Serbowie, Bułgarzy, a także Albańczycy. Wiek XIV przyniósł początek
władztwa Osmanów, którym udało się zaprowadzić
względny pokój i stabilizację, jak również znaczną
autonomię religijną i administracyjną. Taki stan nie
trwał jednak długo, ponieważ kolejne wieki zostały
naznaczone poważnymi dziejowymi perturbacjami,
które ostatecznie doprowadziły do powstania kulturowej mozaiki ułożonej z wpływów greckich, tureckich, słowiańskich, a nawet romskich.
Zespół „Bojmija” powstał w 2004 roku w mieście
Gewgelija położonym na zachodnim brzegu Wardaru,
niedaleko granicy z Grecją. Liczy stu dwudziestu aktywnych członków w wieku 10-25 lat, którzy w czterech sekcjach uczą się tradycyjnych pieśni, tańców
i muzyki, głównie z południowej części Macedonii,
zwanej ‘Bojmia’. Na Festiwalu zespół zaprezentuje
następujące tańce: dracevka (sceniczna adaptacja
tradycyjnego, radosnego i dynamicznego tańca mieszanego z regionu Skopje), maleshevka (taniec zalotny z regionu Maleszewo, wraz z piosenką „Jano
tenka Maleshevko”), kopachija (taniec z regionu Kiczewo, wraz z piosenką „Angelino mome”), kopacka (taniec męski ze wschodniej Macedonii – trzymający się nawzajem za pasy tancerze wykonują
szybkie i precyzyjne kroki z wykopami do przodu
tuż przy ziemi).
Kierownikiem zespołu i kapeli jest Igor Ilievski; Nikola Miovski i Dimitar Delev pełnią role choreografów. Kapela będzie przygrywała na akordeonach,
bębnie, klarnecie i flecie.

BALLET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA

KYTALYK

HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN AND
YOUTH FOLK DANCE GROUP

Leżący w Ameryce
Środkowej Meksyk jest
krajem o bardzo wyrazistej i bogatej kulturze, którą
można z łatwością rozpoznać dzięki takim ikonicznym symbolom jak mariachi, tequila czy tacos. Jest
tak, ponieważ Meksykanie są z natury radośni, uwielbiają
zabawę i nigdy nie przepuszczą szansy na dobre jedzenie i
picie przy akompaniamencie muzyki i tańca. Tuż przy południowej granicy Stanów Zjednoczonych leży meksykański
stan Coahuila. W jego stolicy Saltillo w 1983 roku przy Szkole Podstawowej im. Józefy Ortiz de Domínguez powołano
do życia Ballet Folklorico Infantil Coahuila. Motywacją przyświecającą założycielom było reprezentowanie instytucji
podczas publicznych i prywatnych wydarzeń o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Festiwalowa publiczność będzie miała okazję zobaczyć
danza de Concheros (jedną z najważniejszych form wyrażania meksykańskiej religijności, z wykorzystaniem takich symboli jak obraz Matki Bożej z Guadalupe, trójkolorowa flaga
państwowa, pierzasty wąż Quetzalcoatl oraz Jakub Większy
Apostoł), sones del estado de Nayarit (wiązankę tańców ze
stanu Nayarit z typowymi, ekstrawaganckimi i trzepoczącymi ‘faldeos’ oraz zręcznością tancerzy władających maczetami), tańce ze stanu Michoacán (las Iguiris – taniec kobiecy, danza de los Viejitos – taniec staruszków, a także danza
del pescado – taniec ryb), tańce ze stanu Jalisco ukazujące
najbardziej typowe dla meksykańskiego folkloru brzmienia.
To właśnie w tym stanie leży Santiago de Tequila, miasto,
w którym narodził się rozsławiony na całym świecie napój.
Jest to także kraina zespołów mariachi, charros (meksykańskich kowbojów) oraz meksykańskiego tańca narodowego – jarabe tapatío.
Kierownikiem i choreografem zespołu jest Nemesio López
Saucedo, a kapeli przewodzi Carlos Ivan Aguilera. Widownia
usłyszy dźwięki trąbki, skrzypiec, guitarronu (akustycznej gitary
basowej), vihueli (gitary o wysokim stroju), gitary oraz huēhuētl
(pionowego, rurowego bębna azteckiego pochodzenia).

Początki
Jakucji,
syberyjskiej republiki wchodzącej w skład
Federacji Rosyjskiej,
wiążą się z Ewenkami,
koczowniczymi ludami zajmującymi się hodowlą reniferów, którzy
zamieszkiwali tereny położone w dorzeczu Leny. Z
czasem dołączyły do nich turkijskojęzyczne plemiona
pasterskie przybywające znad rzeki Angary i jeziora
Bajkał. Proces mieszania się z ludnością autochtoniczną stał się podstawą etnogenezy dzisiejszych Jakutów. W XVII wieku Rosjanie zaanektowali te ziemie
i przystąpili do chrystianizacji ich mieszkańców. Nie
zdołali jednak zatrzeć jakuckiej tożsamości kulturowej i etnicznej opartej, między innymi, na tradycyjnych wierzeniach szamańskich. Jakutom udało się
zachować swoje dziedzictwo poprzez różnorodne
działania podejmowane w sferze folkloru przepełnionego magicznymi zaklęciami i wprawiającymi w
trans, rytmicznymi tańcami. Co więcej, jakucka bliskość ze światem przyrodzonym oraz fauną i florą
tundry nie ustąpiła w obliczu wdzierającej się współczesnej cywilizacji.
Zespół regionalny „Kytalyk” powstał w wiosce
Maya w 1979 roku w celu prezentacji duchowego
piękna Jakutów i promocji tradycji Republiki Sacha
(Jakucji). Na Festiwalu zespół przedstawi następujące tańce: yakutskie uzory, deti alaasa, dierenkay (taniec radości o świcie), zhavoronki (skowronki witające wiosnę), tanets oleney (taniec renifera), dykhanie
severa (tchnienie północy), perviy sneg (pierwszy
śnieg), a także wiązankę pieśni, melodii i utworów
instrumentalnych.
Kierownikiem, instruktorem i choreografem zespołu jest Grigorieva Aytalina. Kapela będzie grała
na khomusie (drumli), tantsyrze (instrumencie strunowym podobnym do rosyjskiej domry), kylysakhu
(instrumencie strunowym) i bayanie (akordeonie).

Stolica Turcji, Ankara,
leży w Środkowej Anatolii, która z kolei usytuowana jest w samym
centrum historycznej
Anatolii stanowiącej najdalej na zachód wysuniętą część Azji, a zarazem większość obszaru dzisiejszej Turcji. Będąc krainą
o pokaźnym dziedzictwie historycznym, Anatolia oferuje prawdziwe bogactwo zabytków świadczących
o ogromnej liczbie grup etnicznych, które poprzez wieki przewijały się przez te terytoria znane również jako
Azja Mniejsza.
Dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny przy
Uniwersytecie Hacettepe został założony w 1996 roku,
a obecnie liczy dwustu tancerzy w wieku 10-20 lat.
Swoją misję ambasadora tureckiej kultury realizuje poprzez popularyzację tradycji tanecznych i muzycznych
wywodzących się z różnych części kraju. Zespół bardzo intensywnie podróżuje, biorąc udział w wielu zagranicznych festiwalach.
Festiwalowa publiczność będzie miała okazję zobaczyć tańce z basenu Morza Czarnego, regionu miasta Silifke, Wschodniej Anatolii, a także tańce ankarskich Sejmenów (stanowiących formację wchodzącą
w skład seldżuckiego wojska i znanych ze swoich oryginalnych mundurów i uzbrojenia) oraz tańce Zejbeków
(nieregularnych jednostek milicji i partyzantki).
Kierownikiem zespołu jest Murat Ozkan, który pełni również rolę choreografa obok Bahar Ozkan. Kapela będzie grała na następujących instrumentach:
baglama (najbardziej popularny instrument strunowy
w Turcji), zurna (instrument dęty drewniany wydający głośny, przenikliwy dźwięk o wysokim tonie), kaval
(pasterski instrument dęty), davul (bęben), tef (instrument perkusyjny), darbuka (bęben w kształcie kielicha), bendir (instrument przypominający tamburyn,
ale bez brzękadeł).
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Opinie

45 tomów, 25 lat nowego „Rocznika Sądeckiego"
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

nowosądeckim magistracie miała miejsce promocyjna sesja
45. tomu „Rocznika Sądeckiego”. Bardzo zasłużonego wydawnictwa dla historii miasta.
Było to również 25-lecie rocznika wydawanego w nowej formule,
kiedy to wznowiono jego edycję
w roku obchodów 700-lecia
miasta, a przyczynił się do tego
w głównej mierze ówczesny prezydent Jerzy Gwiżdż. Niezmiennie
od tych lat Radą Nadzorczą kieruje prof. Feliks Kiryk.
Przy okazji wydania 45. tomu
również w roku jubileuszowym
725-lecia miasta prezydent Ryszard Nowak specjalnym zarządzeniem sformalizował pracę
Rady Naukowej, składającej się
z wybitnych historyków ze środowiska krakowskiego. W tym
wydaniu po raz pierwszy od lat
nie współuczestniczyli przedstawiciele sądeckiego środowiska

historyków z oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego, którzy z tylko sobie znanych doktrynerskich powodów odcięli się od
„Rocznika Sądeckiego”. Być może
wyszło mu to jedynie na dobre,
gdyż wydawnictwo dalekie jest od
uprawiania bieżącej, jednostronnej polityki.
Rocznik nie ma charakteru
stricte naukowego, a jego zadaniem jest popularyzacja historii
miasta i regionu w sposób dostępny, czytelny, bez silenia się na
zbytnią naukowość, co absolutnie
nie obniża jego wysokiego poziomu. Dobór artykułów, recenzji,
publikacji to przede wszystkim
ostra weryfikacja. Mówił zresztą o tym podczas uroczystej sesji prof. Feliks Kiryk, tłumacząc
się niejako z surowości członków
Rady Naukowej.
Głównym walorem, podobnie
jak poprzednich wydań „Rocznika Sądeckiego”, jest jego wielostronność. W tym jubileuszowym wydaniu dowiemy się m.in.
o początkach chrześcijaństwa
na Sądecczyźnie z tekstu autorstwa Sławomira Wróblewskiego,
o dziejach rodu Lubomirskich na
Sądecczyźnie piórem Marcela Kosmena. Współczesne tematy porusza Leszek Migrała, omawiając

Rocznik nie ma charakteru stricte
naukowego, a jego zadaniem jest
popularyzacja historii miasta i regionu
w sposób dostępny, czytelny, bez silenia
się na zbytnią naukowość, co absolutnie
nie obniża jego wysokiego poziomu
działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w latach 1951 - 1977. Próbę bilansu dokonań i porażek Nowego
Sącza, jako stolicy województwa,
dokonał Jerzy Leśniak.
Liczący ponad 500 stron „Rocznik Sądecki” zawiera wiele innych
interesujących materiałów, recenzji, not biograficznych o znanych,
zmarłych Sądeczanach. Godnymi
polecenia są m.in. artykuły Iwony
Droździk o Józefie Wieniawie Zubrzyckim - darczyńcy Sądeckiej
Biblioteki Publicznej, Rafała Skąpskiego o czasach początków I wojny światowej widzianych z perspektywy pamiętników jego babki
- Zofii Skąpskiej, mieszkającej we
dworze w Brzeznej.
Jak to bywa w tradycji rocznika, od kilku lat przedstawione są
biogramy ludzi, którzy zapisali się

szczególnie w historii regionu. Tym
razem piórem Cecylii Kuty przedstawiona została sylwetka Józefa Jungiewicza, byłego wojewody
nowosądeckiego, wybitnego działacza NSZZ „Solidarność” zmarłego
przed dwoma laty. Z kolei prof. Feliks Kiryk wiele ciepłych słów poświęcił prof. Józefowi Hampelowi,
zmarłemu w 2016 r. długoletniemu
członkowi komitetu redakcyjnego
„Rocznika Sądeckiego”. Bardzo interesującą kopalnią wiedzy tradycyjnie już jest kronika wydarzeń
w Nowym Sączu, w minionym
roku spisywana z benedyktyńską
cierpliwością przez redaktora Jerzego Leśniaka.
Dobrą tradycją się stało wydanie ciekawych pozycji historycznych w ramach Biblioteki
„Rocznika Sądeckiego”. Jest to
rok jubileuszowy miasta, więc

z tej okazji w Bibliotece wydano
„Sto scen z historii Nowego Sącza 1292 – 2017”. W sposób lekki, bardzo „strawny” nawet dla
gimnazjalisty, Jerzy Leśniak i sekretarz redakcji Leszek Migrała
wybrali 100 ciekawostek historycznych i współczesnych, okrasił je krótkimi fraszkami, Andrzej
Górszczyk.
Drugą pozycją wydawniczą
w ramach Biblioteki „Rocznika Sądeckiego jest saga rodzinna „Z przeszłości sądeckiej rodziny Aleksandrów” autorstwa prof. Tadeusza
Aleksandra. Pasjonujące opowieści
z elementami bardzo tragicznymi
o rodzinie, której przodkowie jako
osadnicy przybyli na Sądecczyznę
w 1785 roku z okolic Frankfurtu nad
Menem. Zakupili ziemię początkowo w Biegonicach, by ostatecznie
osiąść w Załubińczu. Mój Boże! Ta
opowieść o rodzinie Aleksandrów
to znakomity materiał na scenariusz filmowy, o ludziach, którzy
w trudzie i znoju pracowicie budowali szczęście rodzinne. Aktywnie
działali na rzecz lokalnej społeczności, często spotykając się ze strony
Polaków z niechęcią. A okres II wojny światowej dla wielu z potomków
osadników z czasów cesarza Józefa II był bardzo tragiczny. Niektórzy stracili życie, inni cały dorobek.

REKLAMA

Szanowni Państwo
Nasza pierwsza w historii polsko-słowacka gazeta, która ukazała się w czerwcu,
spotkała się z tak ogromnym pozytywnym odzewem, że już planujemy kolejną.
Najbliższe dwujęzyczne wydanie - 28 września.
„Dobry Tygodnik Sądecki” i „Bardejovsky Reporter” w jednym to najlepsze
miejsce na Twoją reklamę! 30 tys. egzemplarzy wydania papierowego
oraz wersja elektroniczna trafią do Czytelników po obu stronach granicy.
Polsko-słowacka gazeta – idealne miejsce, abyś się zaprezentował
swoim klientom.
Skontaktuj się z nami!
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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Kariera

Nigdy nie udowodnił, że wart był tych pieniędzy

Dziesięć lat temu piłkarski świat stał przed
nim otworem. Janczyk był porównywany do
legendy polskiego futbolu - Włodzimierza Lubańskiego. Podpisał kontrakt marzeń, miał występować w znanym i bogatym rosyjskim klubie
CSKA Moskwa. Od dwóch lat był już wówczas
piłkarzem Legii Warszawa, do której przeszedł
z trzecioligowej wówczas Sandecji Nowy Sącz.
W 2006 roku z klubem ze stolicy wywalczył
Mistrzostwo Polski. Rok później był gwiazdą
Mistrzostw Świata do lat 20, które odbyły się
w Kanadzie. Janczyk strzelił wtedy trzy bramki i został zauważony przez najlepsze kluby
w Europie. Uważano go za wielki talent, podobnie jak innych wyróżniających się zawodników,
takich jak chociażby Argentyńczycy Angel Di
Maria (obecnie gwiazda Paris Saint Germain)
i Sergio Aguero (Manchester City).
Niestety status piłkarskiej gwiazdy Janczykowi wyraźnie nie służył. W CSKA Moskwa strzelił
tylko dwa gole. Pojawiły się doniesienia prasowe,
że wychowanek Sandecji często imprezuje i sięga
po alkohol. Jak się okazało ten nieodpowiedzialny pozasportowy tryb życia storpedował jego
piłkarską karierę. Wkrótce klub ze stolicy Rosji
zawiedziony postawą polskiego napastnika zdecydował się na wypożyczenie go do belgijskiego
Lokeren. Tam Janczyk wyraźnie się odbudował,
REKLAMA

FOT. OFICJALNA STRONA KLUBU

Dokładnie 10 lat temu – w lipcu 2007 r. - za wychowanka Sandecji Nowy Sącz, Dawida Janczyka, zapłacono rekordową jak na polskie warunki kwotę transferu. CSKA Moskwa dał za niego ponad 16 mln zł (4,2
mln euro). Zawodnik miał wówczas niespełna 20
lat, i był uważany za jeden z największych talentów
w europejskiej piłce. Jesienią ubiegłego roku 29-letni
Janczyk był już tylko przeciętnym zawodnikiem nowosądeckiej „okręgówki” - szóstego poziomu rozgrywkowego w Polsce.

trafił nawet do pierwszej reprezentacji Polski,
gdzie rozegrał pięć spotkań.
Potem było już jednak tylko gorzej. Nie pomogły kolejne wypożyczenia do Germinal Beerschot (Belgia), PFK Oleksandria (Ukraina) czy
Korony Kielce. W latach 2012-2014 Janczyk bezskutecznie starał sobie znaleźć nowego pracodawcę. Kolejne piłkarskie testy kończyły się dużym rozczarowaniem. Sezon 2014/2015 miał być
dla wychowanka Sandecji przełomowy. 27-letni wówczas napastnik wrócił do rodzimej Ekstraklasy, podpisując kontrakt z Piastem Gliwice. Ciągle jeszcze był w wieku, w którym mógł
grać na wysokim poziomie, problemem były

jednak spore zaległości treningowe. Nie potrafił się przebić do wyjściowej jedenastki i w kwietniu 2015 roku rozwiązał
kontrakt ze śląskim klubem. Wykonał kolejny
krok w tył decydując się na grę w I lidze. Jednak powrót od macierzystego klubu Sandecji
Nowy Sącz, mógł być dla niego kolejną szansą
na odskocznię. Zwłaszcza, że na początku jego
zaangażowanie na treningach było obiecujące.
Po sezonie 2015/2016 było jednak jasne, że trener Radosław Mroczkowski nie widzi dla niego miejsca w składzie swojej drużyny. Janczyk
został przesunięty do rezerw i grał na boiskach

Dawid Janczyk był symbolem
piłkarskich nadziei w Polsce.
Po dziesięciu latach od
pamiętnego transferu jest
synonimem zmarnowanego
sportowego talentu
nowosądeckiej okręgówki. Wyraźna nadwaga
powodowała, że w regionalnych rozgrywkach
prezentował się bardzo przeciętnie. W grudniu
ubiegłego roku jego pobyt w Sandecji dobiegł
końca i od kilku miesięcy pozostaje bez przynależności klubowej.
Wydawało się, że Janczyk może już
przechodzić na piłkarską emeryturę, jednak ciągle się nie poddaje, zaangażowania mu nie brakuje, a dawne pozasportowe słabości to już odległa przeszłość.
Niedawno pojawił się na testach w drugoligowym Radomiaku Radom. Zagrał
w sparingu z Legią Warszawa (mistrzowie
Polski wygrali 2-0). Niestety zaprezentował
się przeciętnie i trudno wyrokować, jakie ma
szanse na podpisanie umowy.
W 2007 roku kwota 4,2 miliona euro za Dawida Janczyka była rekordowa za transfer zawodnika z polskiej ekstraklasy. Wkrótce nieznacznie
więcej kosztował Arsenal Londyn zakup Łukasza
Fabiańskiego z Legii Warszawa (4,3 mln euro).
Natomiast w 2010 roku za Roberta Lewandowskiego Borussia Dortmund zapłaciła Lechowi
Poznań 4,75 mln euro, obaj do dzisiaj są gwiazdami światowego formatu. A Janczyk…? Łatki
największego zmarnowanego talentu w polskiej
piłce nożnej już nigdy się nie pozbędzie.
JACEK BUGAJSKI
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Oblicza Facebooka

Wakacje w słońcu i przy grillu
Na Sri Lance, w Chorwacji ale też nad polskim morzem. Gdzie znani sądeczanie spędzają swoje wakacje?
Przejrzeliśmy facebookowe profile.

aktorka – na swoim
Aleksandra Chapko –
napisała krótko:
facebookowym profilu
Ziemi to Sri Lanka.
na
raj
„W raju!!!!” – ten

Artur Czernecki zaczął

.

wakacje od grillowania

Grzegorz Fecko – radny sądecki
– łapie słońce w
Chorwacji w południowej części
Rivery Makarskiej.

Kasia Zielińska – aktorka, „Cytryn
owy dzień.
Cytrynowy nastrój. Piąteczek”
– napisała na
swoim fanpage'u.
swoje krótkie i jedyne
Kasia Ucherska –śliczna aktorka,
czerwcu nad polskim
w tym roku wakacje spędzała w
morzem – w Kołobrzegu.

(JOMB)

ZDJĘCIA Z FACEBOOKOWYCH PROFILI PREZENTOWANYCH OSÓB

Barbara Bartuś – posłanka, jeszcze nie wypoczywa, ale
przyjmuje urodzinowe życzenia – tu od Braci Kurkowych
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Naprawiamy powiatową geodezję
Zatrzymała się lawina skarg na pracę urzędników
Lawinowa ilość skarg i wnioski o sprawdzenie pracy urzędników Wydziału Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu, długi czas
oczekiwania na weryfikację prac
geodezyjno-kartograficznych,
brak operatów i map oraz zaległości finansowe spowodowane nie uiszczaniem przez niektórych geodetów wymaganych
opłat – to już przeszłość. Po działaniach podjętych przez nowy Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
te nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Odczuli to zarówno mieszkańcy Sądecczyzny, jak
też kilkuset geodetów. Wszyscy
są teraz traktowani na tych samych zasadach, bez faworyzowania żadnej ze stron.
- To „namacalne” efekty rozwiązań
wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego – mówi wicestarosta nowosądecki Antoni
Koszyk. – Musieliśmy podjąć szybkie działania po tym, jak sprawdziliśmy funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Budownictwa. Po wygraniu przez
nas wyborów przeprowadziliśmy audyt w Starostwie i kontrolę wewnętrzną w niektórych wydziałach. Dotyczyło
to szczególnie Wydziału Budownictwa
i Geodezji, na który wpływało sporo

skarg. Problemem był długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy oraz faworyzowanie niektórych geodetów.
Teraz się to zmieniło i jesteśmy zadowoleni z tego, że nasze działania przyniosły oczekiwany efekt.
Terminy oczekiwania na załatwienie spraw skróciły się z 14
do 6 tygodni w przypadku weryfikacji prac geodezyjno-kartograficznych i z 8 do 3 tygodni w przypadku zgłoszenia prac
geodezyjno-kartograficznych.
- To znaczny postęp. Ponadto, po
rozmowach z geodetami, zatrudniliśmy
dodatkowo 10 pracowników, dzięki czemu obsługa jest szybsza i sprawniejsza.

To chyba jedyny przypadek, kiedy
mieszkańcy wnioskują o zwiększenie zatrudnienia w urzędzie – dodaje
z uśmiechem wicestarosta Antoni Koszyk.
Na potrzeby Wydziału Geodezji pozyskano trzy dodatkowe pomieszczenia biurowe w budynku
przy ul. Strzeleckiej 1.
- Zamierzamy też, na parterze budynku przy ulicy Kościuszki zrobić
archiwum zasobu geodezyjno-kartograficznego i uruchomić tam dwa
stanowiska w celu cyfryzacji zasobu –
dodaje Janusz Banaczyk, dyrektor Wydziału Geodezji Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu.

– Cały czas trwa proces cyfryzacji rozpoczęty na polecenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Aktualizujemy też
System Identyfikacji Działek. Zrobiliśmy to już w przypadku gmin: Rytro,
Piwniczna, Stary Sącz, Łącko, Muszyna oraz miasta Piwniczna i Stary Sącz.
Stanowi to 33,5% powierzchni ogólnej powiatu.
Powierzchnia Powiatu Nowosądeckiego to 155 tysięcy
021 hektarów. W lipcu ubiegłego
roku, kiedy wydział obejmował
nowy dyrektor, stan cyfryzacji
zasobów geodezyjnych wynosił 0%. W lipcu tego roku jest to
już 14% zasobu. Dane te ulegają ciągłym zmianom ze względu

na bieżącą cyfryzację operatów.
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
jest jednym z dwóch w Małopolsce, który na bieżąco cyfryzuje zasób.
Powiat realizuje projekt „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”.
Pozyskał na ten cel 14 mln zł. To
koszt projektu mającego sprawić,
że mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza będą mogli bez wychodzenia
z domu sprawdzić w sieci wszystkie zagadnienia związane z geodezją i kartografią.

Powiat Nowosądecki jest największym pod względem powierzchni i obrębów ewidencyjnych powiatem w Małopolsce. Materiały geodezyjne prowadzone są dla 198 obrębów powiatu i 123 miasta, ponieważ w ramach
porozumienia – przejęliśmy od miasta zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonywane jako zadania starosty z zakresu
administracji rządowej. Koszty cyfryzacji tych zasobów są ogromne, biorąc pod uwagę, że w przypadku powiatu chodzi o blisko 245 tysięcy działek
o powierzchni ponad 155 tysięcy hektarów, a w przypadku miasta Nowego Sącza - 35,7 tysiąca działek, zajmujących obszar 5,7 tysiąca hektarów.
Projekt, który realizujemy ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu.
Ułatwi na przykład inwestorom wyszukiwanie gruntów, na których chcieliby rozwijać działalność. To także korzyść dla mieszkańców, którzy będą
mogli za pośrednictwem Internetu uzyskać informacje na temat swoich
działek. W wyniku digitalizacji do 2020 r. w mieście w formie cyfrowej dostępnych będzie ponad 90 proc. map - mówi wicestarosta Antoni Koszyk

Geodeci popierają nasze działania

Rozmowa z MARKIEM
PŁAWIAKIEM – starostą
nowosądeckim
- Co było podstawą złożenia przez
Pana doniesienia do Prokuratury?
- Nieprawidłowości, które zostały ujawnione podczas kontroli wewnętrznej w Wydziale Geodezji i Budownictwa, polegające
m.in. na niedopełnieniu obowiązków służbowych na szkodę interesu publicznego. Mając wiedzę
o nieprawidłowościach, moim obowiązkiem wynikającym z zapisów
ustawy, było poinformowanie odpowiednich organów.
- Jakie to były nieprawidłowości?
- Polegały między innymi na
nieograniczonym dostępie osób
z zewnątrz do zasobu geodezyjnego, co mogło rodzić sposobność do wynoszenia tych zbiorów
poza urząd. Ponadto, niektórzy
geodeci nie uiszczali wymaganej

opłaty geodezyjnej za materiały
z zasobu geodezyjnego. Kwoty
zaległości sięgały kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Odrębną sprawą
był brak wdrożenia cyfryzacji zasobów geodezyjnych, co spowodowało, że Powiat Nowosądecki
zajmował ostatnie miejsce w Małopolsce pod względem digitalizacji zasobów. Dodatkowo, zaniepokoiła mnie duża liczba skarg
na pracę Wydziału Budownictwa
i Geodezji oraz informacje o grupie geodetów, która załatwiała
sprawy poza kolejnością i bez zachowania procedur. To tylko niektóre z wielu przykładów nieprawidłowości, które zostały ujawnione
podczas kontroli wewnętrznej. Zarządziłem ją, bo jak wspomniałem, miałem wiele skarg na pracę Wydziału.
- Jakie kroki podjął Pan, aby
usprawnić pracę tego wydziału?
Zawiadomienie Prokuratury
o nieprawidłowościach było tylko
jednym z aspektów naszych działań. Zarząd Powiatu podjął decyzję
o podziale Wydziału na dwa mniejsze i jeden zespół. Obecnie, osobno funkcjonuje Wydział Budownictwa, osobno Wydział Geodezji oraz
Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami. Po przeprowadzonej
procedurze konkursowej, wyłoniono dwóch nowych dyrektorów,
których zadaniem jest m.in. wyeliminowanie wcześniejszych zaniedbań i nieprawidłowości. Po roku
ich pracy widać spore postępy.

Wspomnę tylko, że w lipcu ubiegłego roku, weryfikacja prac geodezyjno-kartograficznych trwała
14 tygodni, a dzisiaj jest to 6 tygodni. Podobnie jest w przypadku
zgłoszenia prac geodezyjno-kartograficznych: w lipcu ubiegłego
roku czas oczekiwania wynosił 8
tygodni – teraz 3 tygodnie. Robimy wszystko, aby usprawnić pracę Wydziału Geodezji i sprawić, aby
mieszkańcy i geodeci mogli szybko i sprawnie załatwiać wszystkie
sprawy.
- Niektórzy geodeci nie do końca zgadzają się jednak z „reformami” wprowadzanymi przez Zarząd
Powiatu…
- Tak, ale jak przypuszczam,
wynika to z tego, że działania Zarządu spowodowały ukrócenie
nieprawidłowości, do których dochodziło zanim zostałem starostą.
Obecnie skończyły się przywileje dla grupy geodetów – nie ma
już szybkiego załatwiania spraw
z pominięciem procedur i braku
uiszczania opłat. Zarząd Powiatu zdecydował jedocześnie, aby
wspomóc zarówno klientów wydziału – mieszkańców Sądecczyzny, jak i geodetów korzystających
z usług naszych pracowników.
Wprowadziliśmy udogodnienia
służące zachowaniu procedur
oraz profesjonalną obsługę. Liczba pracowników wzrosła z 31 do
41 , wyodrębniono pięć komórek
organizacyjnych, opracowano Regulamin Organizacyjny Wydziału

Geodezji i Instrukcję obiegu dokumentów. To wszystko po to,
aby klienci Wydziału byli obsługiwani profesjonalnie, szybko
i z zachowaniem wymaganych
prawem procedur.
- Geodeci napisali do Pana list…
- List jest anonimem. Żaden
geodeta nie podpisał go z imienia i nazwiska. Zanim trafił na moje
biurko był już opublikowany w mediach. Czy chcieliby Państwo załatwiać ważne sprawy w taki właśnie
sposób? Skargi, które są kierowane na moje działania pochodzą zapewne od dotąd uprzywilejowanej grupy geodetów, która
do tej pory nie skarżyła się na terminy i sposób prowadzenia spraw
przez pracowników – była przecież obsługiwani poza kolejnością.
Teraz się to skończyło, więc mają
powód do niezadowolenia. Nowy
Zarząd Powiatu stara się naprawić wieloletnie błędy i zaniedbania.
Są już pierwsze, widoczne efekty.
Mam nadzieję, że dostrzegają to
również klienci i geodeci, którzy
do tej pory nie mogli się doprosić
o mapy i operaty. Zresztą, mam
sporo sygnałów od mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego,
że teraz znacznie szybciej można wszystko załatwić w Wydziale
Geodezji. Zmieniło się też podejście pracowników.
- Przed pracownikami spore wyzwanie – projekt opiewający na 14
milionów złotych dotyczący digitalizacji zasobów geodezyjnych.

- To prawda. Wiem jednak, że
obecni pracownicy Wydziału Geodezji poradzą sobie z tym. Powiat
Nowosądecki jest liderem projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza” i jako lider pozyskaliśmy 14 milionów złotych, aby przeprowadzić digitalizację zasobów
i doprowadzić powiatowy zasób
geodezyjny do poziomu, który zadowoli zarówno klientów wydziału,
jak i geodetów.
¬- To wszystkie zmiany w Wydziale Geodezji, czy jeszcze coś Pan
planuje?
- Przede wszystkim zapewniam, że jako Zarząd będziemy
konsekwentni - pomimo skarg
i niezadowolenia niektórych grup
nie zamierzamy zaprzestać naszych działań. Widzimy potrzebę
zmian. Nie robimy tego dla siebie.
Robimy to dla mieszkańców Powiatu i geodetów. Urząd ma działać sprawnie. Po tym, jak wprowadziliśmy przejrzyste zasady, nie
ma już niemal skarg od mieszkańców na działanie Wydziału. To dla
nas najważniejszy sygnał, że odnieśliśmy pożądany skutek. Czy
to koniec naszych działań? Zdecydowanie nie. Cały czas będziemy
monitorować sytuację i wprowadzać udogodnienia. Zdecydowana część środowiska geodetów
popiera te rozwiązania. Mam nadzieję, że pozostali też się do nich
przekonają.
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu!
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni jednogłośnie
udzielili absolutorium staroście i Zarządowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok.
- Bardzo dziękuję za współpracę wicestaroście Antoniemu Koszykowi, wszystkim
członkom Zarządu Powiatu, radnym, pani
skarbnik i pracownikom Starostwa Powiatowego – powiedział starosta Marek Pławiak. – Cieszę się, że udało nam się wspólnie tak wiele zrobić i że zarówno radni klubu
Prawa i Sprawiedliwości, jak i radni opozycyjni przedkładają dobro mieszkańców Sądecczyzny nad polityczne spory. Jeszcze raz
dziękuję!
Przed głosowaniem nad absolutorium, radni wysłuchali sprawozdania
starosty Marka Pławiaka z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
- Bez żadnych opóźnień kontynuowane
są prace przy rozbudowie Szpitala Powiatowego w Krynicy Zdroju, którą dotuje Powiat – mówił starosta Marek Pławiak.

- Wykonawca robót zakończył stan surowy
otwarty i wszystkie prace związane z wykonaniem stropodachu. Wykonano częściowo
montaż stolarki zewnętrznej. Kilka dni temu

został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o środki na wyposażenie rozbudowanej części szpitala. Mam nadzieję na pozytywną decyzję. Rozmawiałem także

Chodniki pół na pół z gminami
W kilku miejscowościach Powiatu Nowosądeckiego trwa budowa chodników. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, inwestycje są finansowane pół na pół
- 50 % kosztów pokrywa Powiat, a 50% - gmina.
Gminy finansują także przygotowanie dokumentacji technicznej.
- To inwestycje w bezpieczeństwo – podkreśla starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Mamy wiele zgłoszeń o potrzebie budowy chodników w różnych
miejscach, ale zawsze jedziemy, aby zweryfikować te
dane. W pierwszej kolejności budujemy chodniki tam,
gdzie istnieje poważne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży.
Trwa więc budowa chodnika w Chomranicach
(droga powiatowa Limanowa – Chełmiec). Wartość zadania – 858.723,15 zł, w tym pomoc finansowa gminy Chełmiec – 482.223,81 zł. Zaawansowanie robót to obecnie około 60%.
- Chodnik powstaje też w Ptaszkowej, w ciągu drogi
Królowa Górna - Ptaszkowa – Grybów – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. - Wartość zadania to ponad 710 tysięcy złotych, w tym pomoc finansowa gminy Grybów to ponad 355 tysięcy złotych. Ułożono już
nawierzchnię chodnika na długości około 400 metrów.
Wykonano też krawężniki i obrzeża na całej długości,
kanalizację opadową i zabezpieczono skarpy.
Kolejne inwestycje:
- Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowości
Podrzecze. Wartość zadania – 680 tysięcy zł,

w tym z pomocy finansowej gminy Podegrodzie – 380 tysięcy zł. Inwestycja zakończona;
- Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowości Wojnarowa. Wartość zadania –
768.322,12 zł, w tym z pomocy finansowej
gminy Korzenna – 468.322,12 zł. Termin zakończenia prac – wrzesień 2017 r.
Zostało również zakończonych kilka postępowań
przetargowych na budowę chodników. Niebawem
prace rozpoczną się w miejscowościach:
- Podole Górowa (w ciągu drogi powiatowej
Niecew - Podole Górowa). Wartość zadania –
635.520,74 zł, w tym z pomocy finansowej gminy
Gródek nad Dunajcem – 335.520,74 zł. Dodatkowo zostanie wybudowana zatoka autobusowa;
- Kamionka Wielka (w ciągu drogi powiatowej
Nowy Sącz – Florynka). Wartość zadania –
175.037,40 zł, w tym z pomocy finansowej gminy Kamionka Wielka – 87.518,00 zł;
- Piwniczna – Łomnica - wartość zadania –
422.965,30 zł, w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój – 211.482,00 zł;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu wykonał chodnik na długości 400 metrów w ciągu drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa
z materiałów przekazanych przez gminę Łącko, a także rozpoczął budowę chodnika w Barcicach w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz
– Przysietnica – Barcice z materiałów zabezpieczonych przez gminę Stary Sącz – dodaje Franciszek Kantor, członek Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego.

z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek w sprawie przekazania środków na ten cel z rezerwy.
Kontynuowana jest także budowa
sali gimnastycznej z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na
Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.
Wykonawca robót jest na etapie budowy trzeciej kondygnacji, zakończył budowę konstrukcji ścian sali gimnastycznej. Oddanie do użytku tej inwestycji
zaplanowano na koniec pierwszego
kwartału 2018 r.
- Trwa odbudowa obiektów mostowych współfinansowanych ze środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
– dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. - Są to mosty w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa, Berest – Mochnaczka w miejscowości Czyrna
i w Roztoce Wielkiej. Termin zakończenia
wszystkich trzech zadań upływa 30 listopada tego roku.
To tylko niektóre z inwestycji realizowanych obecnie przez Powiat
Nowosądecki.

Komfortowo dla kierowców,
bezpiecznie dla mieszkańców
Kilometry nowej nawierzchni asfaltowej i budowane kolejne chodniki – to efekt decyzji Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego i pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym
Sączu.
Jedną z inwestycji będzie przebudowa wiaduktu kolejowego nad
drogą powiatową w Ptaszkowej.
W tym przypadku, Powiat Nowosądecki finansuje opracowanie dokumentacji technicznej, a inwestycję PKP PLK, do której należy wiadukt.
- To bardzo ważna inwestycja, szczególnie dla mieszkańców i kierowców
– mówił starosta nowosądecki
Marek Pławiak. – Po jej zakończeniu
znacznie wzrośnie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu i komfort jazdy kierowców. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji
technicznej. Wartość opracowania to
184,5 tysiąca złotych.
Dokumentacja w całości zostanie sfinansowana z budżetu
Powiatu.
- Trwa przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz – Florynka i Królowa
Górna – Ptaszkowa – Grybów - dodaje
starosta nowosądecki Marek Pławiak. - Wartość zadania to prawie dwa
miliony złotych. Aby nie obciążać budżetu Powiatu, pozyskaliśmy na ten cel ponad milion dwieście tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakończono już prace na połowie mostu, na którą został obecnie skierowany
ruch pojazdów.
Kolejna inwestycja to odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest – Mochnaczka Wyżna w Czyrnej. Wartość zadania
– 1.935.909,18 zł, w tym z dotacji
z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych – 1.478.398,00 zł. Prace rozpoczęto 10 maja, a termin zakończenia został ustalony na koniec
listopada tego roku. Wykonano już
most objazdowy i przełożono sieć

wodociągową, energetyczną i kanalizację sanitarną.
- Trwają prace przy odbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa
Górna – Ptaszkowa – Grybów w Ptaszkowej – mówi wicestarosta Antoni
Koszyk. - Wartość zadania to ponad
3,5 miliona złotych, w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ponad 2,4 miliona złotych.
Zadanie obejmuje także przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 310 metrów
(466.558,43 zł - w całości z budżetu Powiatu) i budowę kanału
technologicznego (42.710,83 zł w całości z budżetu Powiatu). Prace rozpoczęto 1 czerwca 2017 r.
- Zakończyliśmy przebudowę drogi
powiatowej Grybów – Krużlowa w miejscowości Siołkowa – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. - Wartość zadania to ponad sześćset tysięcy złotych.
Ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy na ten
cel ponad 380 tysięcy złotych.
Trwa natomiast remont mostu w Roztoce Wielkiej. Wartość
zadania – 378.478,85 zł, w tym
z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych – 302.775,00
zł (80% wartości zadania). Prace
zostały rozpoczęte 19 maja 2017 r.
Ale to nie wszystkie zadania.
Obecnie, Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Sączu ogłosił przetargi na realizacje kilku następnych
inwestycji.
- Jest to między innymi remont drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina, remont muru oporowego w Królowej
Polskiej od strony potoku Królówka, przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz
– Wojnarowa – Wilczyska i Korzenna Krużlowa oraz przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna polegająca na budowie mostku w Siołkowej
– mówi Marian Ryba, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
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Przygoda z filmem

Jak to w dokumencie, będzie pani sobą
- Najciekawsze rzeczy w życiu biorą się z poczucia niedosytu. Pewnego dnia w pracy radiowej zaczęło mi czegoś brakować i tę lukę
wypełnił reportaż - mówi Krystyna Pasek, autorka audycji Podróże z Radiem na antenie RDN Nowy
Sącz i RDN Małopolska. Reporterka
od dwóch lat zbiera materiały o żołnierzach działających w antykomunistycznym podziemiu na Sądecczyźnie. Ta praca zaprowadziła ją na plan
filmu dokumentalnego o ks. Władysławie Gurgaczu.

Dzwonię do Dariusza Walusiaka.
- Dzień dobry, wiem, że chciał
się pan skontaktować w sprawie
filmu o ks. Gurgaczu. Na czym
miałaby polegać moja rola?
- Jak to w dokumencie, będzie
pani sobą - odpowiada reżyser.
Po tej krótkiej wymianie zdań,
cisza. Nagle okazuje się, że jestem
potrzebna na planie już w ten, najbliższy poniedziałek. Szybka zmiana w wakacyjnym grafiku pracy
i razem z ekipą filmową obieramy kierunek na Rzeszów, gdzie
mieszka siostrzenica ks. Władysława Gurgacza, Maria Kuczma.
Z panią Marią już kiedyś rozmawiałam. Pamiętam, że bardzo ciepło
wspominała swojego wuja. Spotkanie z nią to takie zderzenie z rzeczywistością, podróż w wehikule czasu, która pozwala odkryć szczegóły
o kapłanie uznanym przez wielu za
kandydata do wyniesienia na ołtarze. Już nie mówimy o człowieku legendzie, który nie żyje od 68 lat.
Wyłania się wizerunek skromnego,
głęboko wierzącego młodego księdza, który lubił śpiewać, przynosił dzieciom cukierki, troszczył się
o innych, potrafił przyciągać uwagę tym, co mówił.
Pani Maria zawdzięcza mu imię,
bo pierwotnie miała być Teresą. Z uśmiechem kwituje, że w
końcu dostały się jej dwa imiona, Teresa ma na drugie. Wujek
Władek był wielkim czcicielem
Matki Bożej i często malował jej
wizerunki, a siostrzenica wielokrotnie podglądała go przy pracy
twórczej. Podpisywał się S.M., to
znaczy Syn Maryi. Stąd też jeden
z jego pseudonimów, Sem, używany przez żołnierzy wyklętych
w lesie. Czy był święty? Pani Maria
nie mówi wprost. Uważa, że robił
to, co powinien.

Tropem wspomnień o
„chłopcach z lasu”
Co roku, we wrześniu, z zaproszeniem na mszę świętą na Hali

FOT. JULIA POPŁAWSKA-WALUSIAK

Ze studia radiowego na plan
zdjęciowy

Łabowskiej zagląda do studia RDN
Nowy Sącz Jerzy Basiaga, prezes
Fundacji „Osądź mnie Boże...” im.
ks. Władysława Gurgacza. Dzięki
uroczystościom setki osób gromadzą się na wspólnej modlitwie,
jedną z intencji jest beatyfikacja
kapelana żołnierzy wyklętych. Radio RDN Nowy Sącz przypomina
sądeczanom o tym wydarzeniu w
serwisach informacyjnych.
Przy okazji rozmów w studiu
ciągną się opowieści o chłopcach
ukrywających się w lasach. O tym,
że niewielu z nich znało się na żołnierskim fachu, że byli w większości nastolatkami ogarniętymi
wizją wolnościowego zrywu, że
musieli się mierzyć ze skuteczną
infiltracją Urzędu Bezpieczeństwa;
w końcu o tym, że na ich drodze
pojawił się ks. Władysław Gurgacz, który poczuł się odpowiedzialny za ich młode dusze. Prezes
fundacji proponuje, żeby utrwalić
wspomnienia świadków wydarzeń
sprzed lat, członków rodzin żołnierzy wyklętych, którym w końcu bagaż lat może utrudnić przekazywanie cennych informacji.
Wtedy pojawia się frapująca
myśl o stworzeniu reportażu. Potem są już tylko długie rozmowy, liczne spotkania, namowy (bo
przecież nie każdy potrafi i chce

Filmowcy chcą pokazać, że pasja do
odkrywania historii odchodzącej
w niepamięć, rodzi się także
w młodych głowach i sercach

się na tyle otworzyć, by powiedzieć coś do mikrofonu), składanie
dźwiękowych układanek, łączenie faktów. To wszystko prowadzi
do powstania pierwszej radiowej
opowieści o kapelanie wyklętych
i już wtedy wiadomo, że nagrany
materiał jest zbyt obszerny, by zamknąć rozdział i powiedzieć stop.
Tym bardziej, że pojawiają się perspektywy kolejnych ciekawych
spotkań i głód wiedzy, której nie
da się znaleźć w podręcznikach,
której beze mnie nikt nie przekaże. W ten sposób w moim życiu zawodowym pojawił się nowy sens
i okazało się, że najciekawsze rzeczy w życiu biorą się z poczucia
niedosytu. Pewnego dnia w pracy
radiowej zaczęło mi czegoś brakować, i dziś widzę, że tę lukę wypełnił reportaż.

Filmowcy na Sądecczyźnie
Wakacje upłyną ekipie Dariusza
Walusiaka na kompletowaniu materiału do filmu dokumentalnego
„Grurgacz”. Za kamerą na planie
stanął Michał Bożek, a montażem
zajmie się Marcin Dulemba. Dokumentację fotograficzną wykonuje
córka reżysera, Julia Popławska-Walusiak. Filmowcy szukali już
śladów ks. Gurgacza na Podkarpaciu, w rodzinnej Jabłonicy Polskiej, także w pobliskiej Starej Wsi,
gdzie młody Władek wstąpił do
Towarzystwa Jezusowego.
Film to rozmowy ze świadkami, ale również sceny fabularyzowane. Za plan słynnych, oblężonych przez wiernych mszy
świętych, podczas których głosił ks. Gurgacz, posłuży kościół
zdrojowy w Krynicy-Zdroju.

To wszystko prowadzi do powstania
pierwszej radiowej opowieści
o kapelanie wyklętych i już wtedy
wiadomo, że nagrany materiał jest
zbyt obszerny, by zamknąć rozdział
i powiedzieć stop
Wieść głosi, że komuniści zmieniali godziny posiłków w sanatoriach, żeby kuracjusze nie mogli wysłuchać płomiennych kazań
młodego kapłana. Ks. Gurgacza
zagra w tych scenach aktor Wojciech Trela. Mnie przypadła, co
obrazuje pierwsza rozmowa z reżyserem, rola samej siebie, czyli reporterki radiowej. Filmowcy
chcą pokazać, że pasja do odkrywania historii odchodzącej
w niepamięć, rodzi się także w
młodych głowach i sercach. W
końcu, dzięki specjalnym audycjom na antenie RDN Nowy Sącz i
ich publikacji w sieci, można mieć
nadzieję, że wiedza o „chłopcach
z lasu” i ich przewodniku duchowym przetrwa.
Część zdjęć będzie kręcona więc
w miejscu, gdzie na co dzień pracuję czyli w studiu przy Placu

Kolegiackim 4 w Nowym Sączu.
Ekipa z kamerą zdążyła się już
natomiast pojawić na Hali Łabowskiej, gdzie w scenach fabularyzowanych wystąpiła Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”. Specjalne drogowskazy prowadzą tam do miejsca, gdzie
żołnierze wyklęci i ich kapelan
ukrywali się przed aparatem bezpieczeństwa. Przez lata nie można było kryjówki odnaleźć, bo została wysadzona przez ubeków tuż
po rozpracowaniu oddziału, a na
jej pozostałościach wyrósł nowy
las. Po latach odszukał ją Maciej
Śliwa przy pomocy Tadeusza Ryby
„Jelenia”. Natrafiono na żołnierskie guziki i fragmenty drzwi.
Niech po ludziach, którzy pamiętają krwawą epokę stalinizmu zostanie więcej.
KRYSTYNA PASEK

Zgodnie z zamierzeniem twórców, film „Gurgacz” ma trafić do kin studyjnych, a jego premiera jest przewidziana pod koniec listopada w ramach
IV Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. Dokument
ukaże się także podczas Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka, który
odbędzie się między 8 a 11 grudnia w ośmiu miastach w Polsce, w tym
w Nowym Sączu.
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Nowy Oddział Ratunkowy w sądeckim
szpitalu już czeka na pacjentów

- Na oddziale ratunkowym poprawiła się komunikacja. Jest tam nie 6 jak dotychczas, ale
12 łóżek. Pacjenci będą leczeni w lepszych warunkach. Spełniamy wymóg ustawowy dwóch
procent łóżek na Oddziale Intensywnej Terapii. Skok jakościowy jest znaczący dla szpitala.
Bywały czasy, że nie mieliśmy miejsca i odsyłaliśmy pacjentów do szpitali ościennych. Teraz będziemy stanowili opokę - tłumaczy Artur Puszko, dyrektor sądeckiego szpitala.
Aparatura, która w ramach inwestycji trafiła do sądeckiej lecznicy, pochodzi z najwyższej półki. Są nowe respiratory, aparaty do ogrzewania pacjentów
i płynów, nowoczesne instrumenty
zabiegowe.
- Sprzęt ten jest dużo lepszy diagnostycznie. Możemy monitorować każdego pacjenta

w stanie zagrożenia jego życia. Możemy rozpatrywać cięższe przypadki i możemy to robić
sprawniej niż do tej pory. Zmieniło się dużo,
możemy przyjąć więcej pacjentów jednocześnie - mówi Andrzej Biorówka, kierownik SOR.
Oddział spełnia wszelkie wymagane standardy - znalazł się w ogłoszonej właśnie sieci szpitali i ma zapewnione
finansowanie.
- Przyjmujemy blisko dwustu pacjentów
dziennie, w skali roku to jest ponad 40 tys.
osób. To jest najbardziej oblegany SOR w Małopolsce – informuje dyrektor szpitala.
Fundusze na remont SOR szpital w Nowym Sączu pozyskał m.in. dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w Krakowie.
- To była szybka inwestycja i jedna z najważniejszych. Mam nadzieję, że ułatwi pacjentom korzystanie z usług szpitala. Szpitalny oddział ratunkowy nie może być poczekalnią ani
"przeczekalnią". To ma być miejsce do diagnozowania, musi tu być podejmowana szybka decyzja mająca na celu uratowanie życia
człowiekowi. Pacjent przychodzący tutaj musi
czuć, że jest "zaopiekowany" - mówi Leszek

Zegzda, członek Zarządu Województwa
Małopolskiego.
Czy zmiany na sądeckim oddziale ratunkowym sprawią, że będą mniejsze
kolejki?
- Szpitalny Oddział Ratunkowy jest stworzony po to, by ratować ludzkie życie i zabezpieczać stany zagrożenia. Chodzi o to, by nie doszło do śmierci pacjenta. W ramach inwestycji
został również usprawniony system przekazywania informacji pacjentom oraz zabezpieczenie pacjentów - dodaje Andrzej Biorówka.
- Wszystkim pracownikom życzę, żeby pracując w dobrych warunkach mimo wszystko mieli tej pracy jak najmniej. Chciałbym
bardzo, żeby ludzie generalnie byli zdrowi mówi wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.
Gwiżdż podkreśla, że liczba pacjentów
przyjmowanych codziennie na oddział jest
naprawdę duża.
– To jest duża skala i duże wyzwanie. Mam
nadzieję, że w tych nowych warunkach praca
będzie łatwiejsza i efektywniejsza, co jest niezmiernie ważne także z punktu widzenia pacjenta. Nigdy nie wiadomo, kto kiedy tutaj trafi - dodaje Jerzy Gwiżdż.

Obecnie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Nowym Sączu pracuje
ponad 50 osób. Dyrektor Puszko nie
przewiduje zatrudnienia dodatkowego
personelu.
- Kolejki na tym oddziale są. Mnóstwo osób
trafia stąd na Oddział Internistyczny. Ponad 65
procent pacjentów to pacjenci w wieku 65+. To
nie jest tak, że poleżą 2-3 dni i wychodzą. Oni
leżą 2-3 tygodnie - mówi dyrektor Puszko,
który m.in. wraz z wiceprezydentem Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem, członkiem Zarządu Województwa Leszkiem
Zegzdą, wicemarszałkiem Województwa
Małopolskiego Wojciechem Kozakiem
przeciął symboliczną wstęgę. Nowy oddział poświęcił kapelan szpitalny, ks. Józef Wojnicki.
Koszt remontu i doposażenia wyniósł
ponad 5,7 mln złotych, z czego ponad 3,2
mln złotych pozyskano z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z budżetu wojewódzkiego pochodzi 1, 8 mln złotych, a szpital dołożył 600
tys. złotych ze środków własnych.

AGNIESZKA MAŁECKA

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Więcej łóżek, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i elegancki wystrój - takie zmiany
przeszedł Szpitalny Oddział Ratunkowy w
Nowym Sączu. W obecności władz wojewódzkich i miejskich dokonano uroczystego otwarcia oddziału, który przeszedł kapitalny remont. Pacjenci już mogą korzystać
z nowych pomieszczeń.
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Sport

FOT. TATIANA BIELA

Sandecja gotowa na ekstraklasowe wyzwanie

Sandecja nadal pisze swoją historię.
W najbliższą niedzielę 16 lipca po raz
pierwszy wystąpi na ekstraklasowych
boiskach. Rywalem będzie zawsze groźny Lech Poznań. Czy Sandecja jest odpowiednio przygotowana do nowego sezonu? Dokonywane wzmocnienia
przeprowadzane były bardzo mozolnie.
Jednak postawa w sparingach i ostatecznie ściągnięcie kilku doświadczonych zawodników napawają optymizmem, ale można zauważyć też pewien
niepokój.
W Nowy Sączu jeszcze nie opadły emocje po wywalczeniu historycznego awansu do ekstraklasy.
Niedawno na sądeckim rynku świętowano ten wielki wyczyn prezentując jednocześnie skład drużyny na
nowy sezon. Wakacyjna przerwa w
polskim futbolu jest bardzo krótka
i przed Sandecją już kolejne historyczne wyzwania. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z legendą polskiego futbolu Lechem Poznań, czyli
jednym z kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

Próba nerwów
Kibice Sandecji zostali wystawieni na próbę nerwów. Zresztą pełen niepokojów był także trener Radosław Mroczkowski. Przed długi
czas na rynku transferowym Sandecja nie odgrywała bowiem ważniejszej roli, z tęsknotą wyczekiwano na
wieści o pierwszych wzmocnieniach.
Pod koniec czerwca na zgrupowaniu
w Gniewinie Mroczkowski miał do
dyspozycji zaledwie 17 zawodników.
Wreszcie sypnęły się wiadomości
o transferach, ale czy będą one wystarczające, okaże się w czasie pojedynków ligowych.

Brzyski w obronie
Linia obrony została wzmocniona Tomaszem Brzyskim. Jest to
doświadczony ligowiec na poziomie ekstraklasy. 34-letni zawodnik
najbardziej znany jest z występów
w Legii Warszawa, w barwach której zdobył czterokrotnie mistrzostwo kraju i trzy razy Puchar Polski.
W ekstraklasie grał także w Górniku
Łęczna, Koronie Kielce, Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa i w miniony
sezonie w Cracovii Kraków. Łącznie
w najwyższej klasie rozgrywkowej w
Polsce wystąpił w 269 spotkaniach i
zdobył 13 goli.

Bułgar na pozycji stopera
Wśród obrońców, na pozycji stopera, pojawił się także Bułgar Plamen Krachunov. Ostatnio występował w cypryjskim Ethnikosie Achna.
28-latek przez większość kariery
występował w swojej ojczyźnie, jego
największym sukcesem było zdobycie Pucharu Bułgarii z CSKA Sofia.
Na lewą obronę sądecka drużyna pozyskała Jonatana Strausa.
23-latek ma na swoim koncie występy w Reprezentacji Polski do lat
20. Koszulkę z orzełkiem na piersi ubierał w 6 spotkaniach i strzelił jednego gola. Od wielu lat jest
zawodnikiem Jagiellonii Białystok,
ale w barwach aktualnych wicemistrzów Polski zaliczył dotąd tylko 46
spotkań. Do Sandecji został wypożyczony na rok.

Cetnarski z 33 golami
Znaczącym wzmocnieniem linii pomocy jest pozyskanie Marcina
Cetnarskiego z Cracovii Kraków (na
zasadzie rocznego wypożyczenia).
29-letni zawodnik w przeszłości

zaliczył bardzo dobre występy
w barwach GKS Bełchatów. Należał
wówczas do wyróżniających się piłkarzy w ekstraklasie. Następnie trafił
do Śląska Wrocław, z którym w 2012
roku zdobył mistrzostwo kraju. Po
krótkim pobycie w Widzewie Łódź
przeszedł do Cracovii Kraków, gdzie
spędził trzy ostatnie sezony. Łącznie w ekstraklasie zagrał 220 spotkaniach i zdobył 33 gole.

W ataku na dwa lata
Wreszcie linię ataku wzmocnił
Bułgar Aleksandyr Kolew. 24-latek jest wychowankiem Lewskiego Sofia. Stamtąd przeniósł się do
KFC Dessel Sport (Belgia). W swojej karierze reprezentował również
barwy AS Verbroedering Geel, Botewa Płowdiw oraz Beroje Stara Zagora, a ostatnie pół roku drugoligową Stal Mielec. Z Sandecją podpisał
dwuletni kontrakt.
Czy do końca okienka transferowego będą kolejne wzmocnienia?
Bardzo możliwe, bo w szeregach beniaminka przydałoby się więcej zawodników, którzy mają za sobą występy w ekstraklasie. M.in. Sandecja

stara się o ściągnięcie swojego wychowanka z Piasta Gliwice, Bartosza Szeligi (pomocnik). W kręgu zainteresowań jest także Kamil
Osyra (obrońca, Termalica Bruk-Bet
Nieciecza) oraz kilku zagranicznych
zawodników.

Słaby odszedł
Największym osłabieniem Sandecji jest oczywiście odejście Kamila Słabego. 23-letni obrońca ma za
sobą bardzo udany sezon. Nie zdecydował się jednak na przedłużenie
kontraktu ze swoim macierzystym
klubem i przeniósł się do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. W ubiegłym
sezonie w I lidze w 33 meczach zdobył osiem goli. Sandecji brakować też
będzie Mateusza Wdowiaka, który w
rundzie wiosennej pełnił ważna rolę
w formacji ofensywnej. 21-letni zawodnik po okresie wypożyczenia
wraca do Cracovii Kraków.
Pozostałe ubytki nie będą dla
Sandecji problemem, bo dotyczą
zawodników, którzy nie potrafili przebić się do wyjściowej jedenastki Sandecji. Adrian Jurkowski (obrońca) odszedł do Wigier

Suwałki, Michał Szeliga (obrońca) do Rozwoju Katowice, Szymon Kuźma (pomocnik) do Znicza
Pruszków, a Tomasz Zając (pomocnik) do Chojniczanki Chojnice.

Mecze na razie w Niecieczy
Dużym utrudnieniem dla Sandecji będzie fakt, że przynajmniej do
końca roku nie będzie mogła rozgrywać meczów w roli gospodarza
na stadionie w Nowym Sączu. Do
czasu gruntownego remontu swojego obiektu, będzie korzystała ze
stadionu w Niecieczy. Do tego początek rozgrywek ma arcytrudny.
16 lipca o godz. 18. zmierzy się na
wyjeździe z Lechem Poznań (trzeci zespół ubiegłego sezonu), a za
tydzień zagra w Niecieczy z niedawnym zdobywcą Pucharu Polski
i Superpucharu Polski Arką Gdynia.
Następnie podopiecznych Radosława Mroczkowskiego czeka ciężki
wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, czyli aktualnym mistrzem Polski. A w 4. kolejce zmierzy się na
wyjeździe z wicemistrzami Jagiellonią Białystok.
JACEK BUGAJSKI

Kadra zespołu na sezon 2017/18
Bramkarze: 1 (numer na koszulce). Michał Gliwa, 16. Łukasz Radliński, 25. Kacper Tomasik. Obrońcy: 2. Jonatan
Straus, 3. Lukas Kubań, 5. Dawid Szufryn, 6. Plamen Krachunov, 17. Adrian Basta, 28. Michal Piter-Bućko, 70.
Tomasz Brzyski. Pomocnicy: 7. Grzegorz Baran, 8. Maciej Małkowski, 10. Wojciech Trochim, 18. Michał Gałecki, 20.
Adrian Danek, 21. Mateusz Cetnarski, 33. Bartłomiej Kasprzak, 37. Bartłomiej Dudzic, 55. Hubert Maślanka, 98.
Kacper Smoleń. Napastnicy: 11. Maciej Korzym, 26. Filip Piszczek, 31. Wiktor Nowak, 92. Aleksander Kolev.
Sztab szkoleniowy: Radosław Mroczkowski (trener), Tomasz Świderski (asystent trenera), Janusz Świerad (II trener),
Stanisław Bodziony (trener bramkarzy), Dawid Musiał (trener przygotowania fizycznego), Marcin Janikowski
(kierownik drużyny), Krzysztof Kozioł (fizjoterapeuta), Henryk Dobrzański (fizjoterapeuta).
Sparingi: Sandecja – Cracovia 1-0 (gol: Dudzic). Arka Gdynia – Sandecja 0-2 (Danek, Kolew). Sandecja – Apoel
Nikozja (Cypr) 3-3 (Trochim, Danek, Piszczek). Lechia Gdańsk – Sandecja 3-2 (Kolew, Piter-Bucko). Sandecja –
Partizan Bardejov (Słowacja) 4-0 (Kolew, Krachunov, Korzym, Trochim).
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REKLAMA

Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Chełmiec – etap II
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia
mieszkańców Gminy Chełmiec
Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90
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Muzyka

Nie dosięgniesz nieba, trzymając ręce w kieszeni
Rozmowa z Michałem
Ziomkiem

FOT. Z ARCH. M. ZIOMKA, MICHAŁ BRZÓZKA.

- Kiedy zaczęła się Twoja przygoda
z muzyką?
- Chyba już w brzuchu mojej
mamy (śmiech). Jestem najmłodszym
z całej naszej czwórki rodzeństwa,
a z tego, co wiem z opowiadań rodziców, muzyka była w naszym domu
od zawsze. Od małego chłopca muzyka mi towarzyszyła. Najpierw dzięki moim rodzicom, którzy regularnie
śpiewali na różnych uroczystościach,
głównie w kościele. Mój tata jest organistą, a mama często z nim śpiewa.
- Chorujesz na dystrofię mięśniową i od 12.
roku życia poruszasz się na wózku inwalidzkim. To nie przeszkadza w codziennej
pracy i twórczości?
- Zanik mięśni tak wszedł w moją
codzienność, że już o tym nie myślę. Wykonuję codziennie te same
czynności na tyle, na ile pozwala mi
moja choroba. Ludzie pomagają mi
w przemieszczaniu się z jednego
miejsca na drugie, np. przesadzając
mnie z wózka do samochodu i odwrotnie w taki sam sposób jak zawsze. Kiedy nie mogę pokonać jakiejś
przeszkody na wózku, instruuję tych,
którzy mi pomagają.
Działanie też jest moim sposobem na radzenie sobie z chorobą.

Michał Ziomek – sądeczanin, w czerwcu 2013 r. został laureatem IX Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, organizowanego przez
Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. 2 lipca miała miejsce premiera
jego pierwszego teledysku a już jesienią ukaże się jego pierwsza płyta, na
której zaśpiewa z Grzegorzem Turnauem.

Każdy osiągnięty cel, nawet najmniejszy, pokazuje mi, że póki jest
jak jest - a jest coraz gorzej, bo choroba postępuje - warto ten wózek pchać, dosłownie i w przenośni (śmiech). Bez tego byłbym
pewnie teraz 27-letnim dziadkiem
siedzącym w fotelu, biednym, zakompleksionym i bez żadnych

perspektyw, a co najgorsze - obwiniającym cały świat za moją chorobę. Tak się nie da żyć, ja tak nie
potrafię. Skoro jako młody chłopak
potrafiłem jeździć na rowerze, biegać za piłką, być wszędzie, to czy
teraz tak nie może być?
- Jak wspominasz współpracę z Anną
Dymną? Ta współpraca nadal trwa?

- Współpraca z panią Anią Dymną dzieje się nadal. Natomiast wspomnienia są pozytywne, poruszające, wzruszające i dodające skrzydeł.
Przepraszam, może zabrzmi to zbyt
nieskromnie, ale tak jest i czuję: musiałem zrobić ten jeden krok w stronę fundacji, Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, samej pani Ani. To jest
na takiej zasadzie, że nie dosięgniesz
nieba, trzymając ręce w kieszeni.
- We wrześniu na rynku wydawniczym
ukaże się Twoja pierwsza płyta. Jakie pojawią się na niej utwory, oprócz piosenki zaśpiewanej z Grzegorzem Turnauem?
- Płyta będzie zawierała w całości moje utwory zarówno pod
względem muzycznym, jak i tekstowym. Muzycznie, płyta zostanie zachowana w brzmieniu akustycznym, natomiast gatunkowo

jest mocno zróżnicowana: będzie
nuta hip-hopu w utworze „Jeden
błąd”, który miał swoją premierę 2 lipca, będzie reggae, znajdzie
się również bossanova czy bujające r’n’b. Lubię eksperymentować.
Nie znoszę nudy, zwracam szczególną uwagę na to, aby kawałek był
rytmiczny, bujał.
Pod względem tekstowym będzie to poezja śpiewana. Wydaje mi
się, że to, co piszę, nie jest łatwe
w pierwszym odsłuchu, ale zmuszające do posłuchania jeszcze raz.
Teksty są mocno osadzone w moim
życiu, bardzo osobiste. Nie boję się
nazwać tego manifestem mojego życia, mojego - nazwijmy to - poprzedniego, kiedy byłem zdrową osobą
i tego, którego „przeżywam” teraz.
ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA

Przeczytaj więcej na:

www.dts24.pl

Śpiewaczka operowa z rockową duszą
- Kiedy inne 7-letnie dziewczynki bawiły się
lalkami Barbie, Ty fascynowałaś się operą.
W którym momencie odkryłaś, że muzyka
klasyczna to to, co kochasz?
- Nie był to jeden moment. Miłość
do opery dojrzewała we mnie przez
lata. Już jako 7-latka chodziłam z mamą
na Festiwale im. Jana Kiepury. Pamiętam, że zawsze po powrocie do domu
ściągałam płaszcz i śpiewałam arię Królowej Nocy z „Czarodziejskiego fletu”
Mozarta. Nazwałyśmy ją „aria kury”,
gdyż tak wówczas brzmiałam. Mój głos
operowy to dar od Boga, o który muszę
dbać. Ponadto pochodzę z bardzo muzykalnej rodziny. Czasy I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego to u nas wysyp śpiewaków, w
tym także śpiewaków operowych. Było
również kilku aktorów wśród moich
praprzodków.
- W Twojej duszy jest miejsce na inne
melodie?
- Oprócz ogromnej miłości do muzyki klasycznej, kocham muzykę rockową i metalową. Dodatkowo gram
na gitarze i fortepianie. Komponuję ballady, muzykę rockową, oraz piszę wiersze w języku polskim i angielskim. Jestem cała muzyką. Bez niej nie
miałabym swojego miejsca na ziemi.
Jest moim życiem!

- Muzyka operowa to dość niezwykłe zainteresowanie dla 22-latki…
- Muzyka operowa nie jest popularna wśród młodych. Gdy wychodzę na scenę wystylizowana na rusałkę, w długiej sukni, w wianku na
głowie, słyszę prześmiewki ludzi siedzących w pierwszych rzędach. Na
szczęście śmiech ustaje wraz z wydaniem przeze mnie pierwszego dźwięku. Szanuję to, że nie każdemu musi
podobać się muzyka klasyczna, tak
samo jak nie wszyscy muszą lubić disco-polo. Ale bardzo staram się, by
każdy mój występ pozostawiał coś
w sercach słuchaczy, a nie był wyłącznie odśpiewany.
- Jakie uczucie towarzyszy Ci na scenie?
- Może to dziwnie zabrzmi, ale
stojąc na scenie wreszcie wiem, że
ktoś słucha tego, co mam do powiedzenia. Na co dzień jestem skryta, niepozorna i niewyróżniająca się
z tłumu. Jednak na scenie przenoszę się w inny świat. Zamykam na
wszystko co złe i co mnie otacza.
Wchodzę w bardzo wewnętrzy rejon siebie. Przed występem separuję się i wyciszam, żeby jak najlepiej
przekazać odbiorcy emocje i wzbudzić je w nim. Swoim śpiewem chcę
wywołać u słuchacza moment zadumy, refleksji, a nawet i wzruszenia.

Przez tę krótką chwilę pragnę zabrać go do lepszego świata. Zawsze
towarzyszy mi stres, ale jest to taka
pozytywna adrenalina.
- Stawiasz na autentyczność i jako artystka
obnażasz się ze swoich uczuć…
- Nikogo nie udaję, jestem w 100
proc. sobą. Nawet to jak wyglądam,
jest moje, wymyślone przeze mnie.
Razem z mamą projektujemy i szyjemy stroje. Właściwie do każdej arii
mam inną suknię. Czuję, że robię to,
co kocham i do czego zostałam powołana. Nie mam oczekiwań, co do tego,
jak daleko zajdę, ale cieszę się, że jestem doceniana i ludziom się to podoba. Bardzo zaskoczyło mnie, kiedy
wygrałam Sądeckie Młode Talenty,
gdyż wszystkie konkursy talent show
kojarzą mi się z dużą komercją.
- Zainteresowanie muzyką operową u młodej dziewczyny jest równie rzadko spotykane jak Twoje imię…
- Mam na imię Jagoda, bo moi rodzice jeździli do Szwecji na jagodobranie i stamtąd wróciłam w „opakowaniu”. Jest to również pochodna
od imienia Jadwiga, a tak właśnie ma
na imię moja babcia. Moje drugie imię
zawdzięczam temu, że urodziłam się
w imieniny Alicji.

FOT. Z ARCH. JAGODY BARCISZEWSKIEJ

Rozmowa z JAGODĄ
BARCISZEWSKĄ –
laureatką Sądeckich
Młodych Talentów

ROZMAWIAŁA: NATALIA SEKUŁA
Przeczytaj więcej na:

Jagoda Barciszewska – mieszka w Krynicy-Zdroju. W tym roku zdobyła pierwsze miejsce w Sądeckich Młodych Talentach w kategorii studenci.
Studiuje filologię angielską w PWSZ w Nowym Sączu.

www.dts24.pl
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Gdzie się bawić latem
CZYTELNICY WIERSZEM

AFISZ NIE TYLKO KULTURALNY
10-15 lipca, godz. 8.30-13.30, Teatr Nowy w Nowym Sączu - warsztaty teatralno-muzyczne
14 lipca, godz. 17., Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej - wystawa „Dawnej mody czar” - rekonstrukcje strojów historycznych od średniowiecza do XX wieku wykonane przez Pracownię Fundacji
Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej z Nowego Sącza
oraz wykład dr Marii Molendy z zakresu historii mody
14 lipca, godz. 19., Rynek w Nowym Sączu – koncert Zespołu Regionalnego „Sądeczanie” z gościnnym udziałem polonijnego zespołu folklorystycznego z Brazylii „Wisła”
14-16 lipca, Limanowa – droga Stara Wieś – przełęcz pod Ostrą – 9. Wyścig Górski Limanowa, eliminacje FIA EHC – Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach
Górskich oraz 5 i 6 runda Górskich Samochodowych
Mistrzostw Polski
15 lipca, godz. 18.30, Muzeum w Muszynie –
prelekcja „Dawne zabobony i zwyczaje Państwa
Muszyńskiego”
15 lipca, Deptak w Krynicy-Zdroju - Disco Dancing, w tym „Przyspieszona Szkoła Tańca” z Tomaszem Berkowiczem, konkurs karaoke z nagrodami,
konkurs na najlepszą tancerkę i tancerza oraz na najlepszą kreację Disco Style
15-16 lipca, Plac Kolegiacki, ruiny zamku w Nowym Sączu - Jarmark św. Małgorzaty, w tym m.in.
kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła, występy teatrów ulicznych, pokazy konne, teatr ognia
15-16 lipca, Park Sportów Miejskich Pumptrack
w Nowym Sączu - XV Mistrzostwa Nowego Sącza w
siatkówce plażowej
16 lipca, godz. 10.30, Bazylika Kolegiacka św.
Małgorzaty i Ratusz w Nowym Sączu - V Spotkanie Małgorzat
16 lipca, godz. 15., Rynek w Nowym Sączu - koncert Radia RDN - Adam Stachowiak i Agnieszka
Chylińska

16 lipca, godz. 16., amfiteatr w Wilczycach – piknik historyczny „Z Bobowej pod Grunwald”
16 lipca, godz. 16., plac za remizą w Tęgoborzy –
Tęgoborskie spotkanie z folklorem
16 lipca, Pijalnia artystyczna w Piwnicznej-Zdrój
- koncert „Nad porami roku”
18 lipca, godz. 17., Dom Polsko-Słowacki
w Gorlicach – wernisaż wystawy Joanny Bratko-Lityńskiej „Pocztówka z Gorlic”
19 lipca, godz. 15.30, Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju - koncert orkiestry „Symfonia Jong Twente” z Holandii
20 lipca, godz. 19.15., Bazylika św. Małgorzaty w
Nowym Sączu - XVI Sądecki Festiwal Muzyki Organowej Larte Organica „Wielkie formy”
21 lipca, godz. 18., Dwór Karwacjanów w Gorlicach
- Wystawa Barbary Mateja „Po Ptokach”
21 lipca, godz. 19., rynek w Gorlicach – koncert
charytatywny, zagrają Paweł Kukiz i Arek Zawiliński
21 lipca, godz. 17., Galeria Sztuki „Siedlisko" w
Krynicy-Zdroju - wystawa VIII Międzynarodowego Pleneru malarstwa, sztuki i rzemiosła pt. „Braterskie Spojrzenie"
21-23 lipca, Zdynia – Watra
22-23 lipca, Rynek w Piwnicznej - Dni Piwnicznej
22-23 lipca, godz. 15, Rynek w Starym Sączu – Jarmark św. Kingi, w tym m.in. koncert zespołu Wydra
i Carpe Diem, oratorium o św. Kindze „Najważniejsza jest miłość”
23 lipca, godz. 16., stadion sportowy w Podegrodziu - Lachowskie lato
25-26 lipca, godz. 20., Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego w Krynicy-Zdroju - Międzynarodowy
Festiwal „U Źródeł - U Dżereł”
(JOMB)
WIĘCEJ WYDARZEŃ ZNAJDZIESZ NA DTS24

Maria Piniańska
Nie odchodź
czujność moja gaśnie
ręce szukają Twoich rąk
miodu kropla
zapyliła kwiat
strumień obudził
śpiące owady
szelestem liści
oddycha świat
Nie opuszczaj mnie
gdy śpiewa ptak
a drzewo mego życia
chyli się ku Tobie
Popatrz w oczach
noszę Twoje zdjęcie
serce dzielę na pół
w takiej chwili
chcesz odejść
z oddechem wolności
lodowatym?
powrócił przecież maj

Pod patronatem Sądeckiego Klubu Literackiego
i „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Maria Piniańska - nowosądeczanka, wydała trzy książki poetyckie,
laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich i międzynarodowych.
Organizuje wieczorki poetycko-muzyczne.

FOT. JACEK LIJANA

To będzie prawdziwy muzyczny magiel

Dwa dni wypełnioną ambitną muzyką, jakiej próżno
szukać w komercyjnych, mainstreamowych rozgłośniach. Folk, etno, punk, mocne brzmienia, a wszystko to w malowniczo położonej podsudeckiej miejscowości Ptaszkowa. 21 lipca startuje w naszym regionie
nowa muzyczna impreza „Magiel – Festiwal za wsią”,
która łączyć będzie świetną zabawę przy ambitnych
brzmieniach z promocją Sądecczyzny i jej smaków
oraz szlachetnym celem – pomocą naszym rodakom
na Ukrainie.
A wszystko zaczęło się w marcu tego roku, kiedy to trójka wielbicieli alternatywnych brzmień czyli
Michał Chojecki, Krzysztof Kościółek i Kasia Coma
postanowiła wzbogacić kalendarz imprez w naszym regionie o nową, niekonwencjonalną inicjatywę. - Byliśmy już zmęczeni bezbarwną muzyką
dominującą w komercyjnych rozgłośniach – wspomina Michał Chojecki. – Chcieliśmy zrobić coś oryginalnego, zorganizować imprezę jakiej nie było dotychczas i zaprosić na nią zespoły zarówno z Polski,
jak i zagranicy.
Choć promocja alternatywnym brzmień to
podstawowe zadanie ambitnych organizatorów „Magiel – Festiwal za Wsią” ma również inne,
poza muzyczne cele. – Jednym z naszych głównych zamierzeń było połączenie dobrej zabawy

z pomocą potrzebującym, w tym wypadku naszym rodakom z Ukrainy, których trudną sytuację materialną pogorszyły jeszcze prowadzone
z wschodnią granicą działania wojenne – mówi
Kasia Coma. – Nawiązaliśmy współpracę z fundacją z Krynicy, zajmującą się organizowaniem
wsparcia dla ukraińskiej Polonii.
Program festiwalu obejmuje dwa dni, wypełnione różnymi gatunkami muzycznymi. W piątek,
21 lipca, na scenie w Ptaszkowej zagra siedem
zespołów, natomiast w sobotę sześć. – Zaprosiliśmy sąsiadów ze Słowacji i Ukrainy, odwiedzi
nasz także grupa z Francji – zapowiada Krzysztof
Kościółek. Koncerty zaczynają się o 16.00 i trwają do późnego wieczora.
Muzyka muzyką, ale organizatorzy planują ucztę
nie tylko dla ducha, lecz również dla ciała. – Jednym
z naszych zamierzeń była promocja Sądecczyzny,
jej krajobrazów i smaków. A w tym wypadku najlepiej sprawdza się regionalna kuchnia – przekonuje Kasia Coma. Potrawy przygotowuje Koło Gospodyń Wiejskich z Ptaszkowej, będzie również
„kuchnia jednego garnka” oferująca smaki łemkowskie oraz piwo z małego, regionalnego browaru z Limanowej.
Muzyka, jedzenie, piękne krajobrazy i możliwość aktywnego wypoczynku na szlakach spacerowych, biegowych i rolkowych. – Każdy znajdzie tu coś dla siebie – przekonuje Michał Chojecki.
- A na gości z dalszych stron czekać będzie pole
namiotowe zorganizowane na terenie ptaszkowskiej parafii.
Organizatorzy liczą, że impreza będzie miała cykliczny charakter. – Zrobimy wszystko, aby nasz
projekt wypalił, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że spodoba się on sądeckiej i nie tylko publiczności. Ważne tylko, żeby pogoda dopisała, bo
wszystkie koncerty będą się odbywały na świeżym powietrzu.
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6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7
Wm2K możesz zaoszczędzić nawet
do 20% wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują uszczelki z EPDM;
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sa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.

OKNA DACHOWE
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SKYLIGHT
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dachowych
SKYLIGHT,
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*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
jaslo@tomexokna.pl

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

Oratorium na Imieniny Miasta Muzyki dawnej czar
- Galeria Sandecjana – dostojny jubileusz! Konterfekt – panorama. Sądeckie Ateneum. Tysiące pięknych twarzy
– Galeria Sandecjana! Warto wspominać, warto marzyć. – Zbiorowy Portret Miasta. Refren ten, wielokrotnie
rozbrzmiewał na płycie rynku podczas
niedzielnego widowiska – oratorium,
odwołującego się do historii i współczesności Nowego Sącza.

FOT. JANUSZ BOBREK

FOT. TATIANA BIELA

To był jednocześnie kulminacyjny punkt bogatego programu obchodów Imienin Miasta.
W niedzielę na scenie przed sądeckim ratuszem odbyło się widowisko artystyczne „Galeria
Sandecjana, czyli Jubileuszowy
Portret Zbiorowy Nowy Sącz 725 lat”. Na multimedialnej scenie na sądeckim rynku wystąpili aktorzy, wokaliści i muzycy
z sądeckim rodowodem, rozpoczynający w Nowym Sączu swoją karierę artystyczną. Każdy
z nich, w specjalnie napisanych
przez autora widowiska Romana
Kołakowskiego utworach, opowiedział o historii swojej i swojej rodziny. Gospodarzem wieczoru był redaktor Leszek Mazan,
a w sądeckim widowisku wystąpili min. Majka Jeżowska,
Angelika Kurowska, Katarzyna

Występ czeskiego zespołu Musica Florea zainaugurował 39. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. W Starym Sączu od 5 do 9 lipca królowała muzyka sprzed wieków, tym razem skupiona na dokonaniach środkowoeuropejskich kompozytorów. Nim w kościele św. Elżbiety zabrzmiało
6 premierowych koncertów, trzy dni wcześniej w pobliskim Podolińcu
na słowackim Spiszu miał miejsce prolog. W tym roku festiwal skupił się
na zaprezentowaniu muzyki naszych bezpośrednich sąsiadów oraz rodzimej. Były wycieczki do Czech (Praga i Kromieryż), Słowacji (Podoliniec) Austrii i Krakowa.
(B)

Zielińska, Katarzyna Ucherska,
Małgorzata Sarata, Jerzy Schejbal,
Sebastian Ryś, Piotr Piksa, a także
Cracovia Danza, Cudoki - Szuroki,

Zespół Tańca Nowoczesnego, Jump
Step Crew, Mgr. Mors, kibice Sandecji, Zespół Regionalny „Sądeczanie”.
(TB)

Migrałowy Almanach Sądecki
Znany sądecki historyk Leszek Migrała jest pracowity niczym symboliczna pszczółka. Nie dość, że
jest odpowiedzialnym sekretarzem redakcji „Rocznika Sądeckiego” to na dodatek od 25 lat jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Almanach Sądecki”,
wydawanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Almanach pod jego kierownictwem
to typowe wydawnictwo popularno-naukowe mające

Sandecja zaprezentowała koszulki
Firma „Szubryt” Zbigniewa Szubryta nadal będzie głównym sponsorem Sandecji Nowy Sącz. Logo zakładów mięsnych widnieje na koszulkach,
w których sądecki zespół występować będzie w ekstraklasie. Na koszulkach Sandecji umieszczone zostanie także logo firmy Fakro. Sponsorem
strategicznym klubu pozostaje Miasto Nowy Sącz.
(JC)

za zadanie uczyć w sposób bardzo przystępny historii
Sądecczyzny i oczywiście Nowego Sącza. Migrała jako
wytrawny turysta peregrynuje po Beskidzie Sądeckimi co rusz wydobywa na światło dzienne historie dotąd nieznane. Kwartalnik można za darmo otrzymać
w siedzibie Civitas Christiana i Muzeum Okręgowym,
które współpracuje z almanachem.
(WID)
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