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Z drugiej strony

Stadion nad rzeką

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

J

Idzie coś innego!
Iwona Kamieńska
Z drogi

C

o jest w życiu pewnego? –
spytał dawno temu na wykładzie z psychologii społecznej doktor Krzysztof Brocławik,
dobrze znany studentom sądeckiej
Wyższej Szkoły Biznesu i kilku innych polskich uczelni.
- Śmierć - chórem zawołali żacy.
- Guzik prawda! - odpalił doktor
i z szelmowskim uśmiechem nadal
czekał na właściwą odpowiedź.
Jeszcze nie domyślałam się, jak
brzmi odpowiedź, na którą czekał,
ale przypomniałam sobie wtedy słowa pewnego jezuity, który znalazłszy
się w podobnych myślowych rejonach
zwykł mawiać, że śmierci też nie możemy być pewni. To proste: jeśli już
REKLAMA

dziś Szef Wszechrzeczy postanowiłby
skończyć ziemską bajkę, byłoby z naszej strony nadużyciem spodziewać się
deszczu asteroid lub potopów. Wystarczy, że On musiał przez wieki patrzeć
na przeróżne apokalipsy w naszym
ludzkim wykonaniu. A przecież jest
dobry, więc objawi się, szepnie: „od
teraz wszystko będzie inaczej” i postawi nas na początek (bynajmniej nie
na koniec) przed ostatecznym sądem.
- Jedynym pewnikiem w życiu, jedyną stałą w życiu jest…. - zawiesił
głos doktor Krzysztof wyrywając mnie
z myślowej wycieczki na koniec świata.
- ZMIANA - skończył.
Wpadł na to Heraklit z Efezu pół
tysiąca lat przed naszą erą, a my nie
wpadliśmy. Wstyd.
Przypomniał mi się ten wykład
podczas rowerowej przejażdżki sądecką ulicą Ogrodową.
Dziś boli nas głowa od trosk, jutro możemy szaleć ze szczęścia. Dziś
dostajemy zadyszki wspinając się na
pierwsze piętro, za dwa lata pobiegniemy w maratonie. Dziś mieszkamy w sielskim zaciszu, za rok możemy

mieć pod oknami ruchliwą drogę,
która innym rozwiąże ważny problem, a nam zabierze nieco ludzkiego, bynajmniej nie świętego spokoju. Dziś jest jeszcze lato, w piątek, 22
września będzie astronomiczna jesień. O ile Szef Wszechrzeczy przed
piątkiem nie szepnie, że jesień w tym
roku została odwołana.

ak wiadomo na polityce, piłce nożnej i medycynie zna się
w Polsce każdy. Teraz do tego
zestawu możemy dodać, że w Nowym Sączu każdy zna się też na budowaniu stadionów. Jak widać i słychać miasto gorąco dyskutuje, jaki
stadion i gdzie jest potrzebny Sandecji? Gdzie dwóch sądeczan się spiera, tam trzy opinie. Oczywiście (prawie) wszystkich należy wysłuchać,
bo - jak mówi klasyk - nawet głupiec
ma swoją opowieść, a potem najciekawsze pomysły wrzucić architektowi do komputera i już mamy stadion. Osobiście uwielbiam stadiony
i zwiedzanie ich traktuję jako obowiązkowy punkt programu, nawet
jeśli moja drużyna nie gra tam akurat meczu.
W zgiełku pomysłów ludzie wyciągają z kapelusza rozmaite króliki
ostrzegając przed mniej lub bardziej
wydumanymi niebezpieczeństwami,
jakie grożą naszej powiatowej arenie.
Ciekawe jest np. straszenie, że budowa
stadionu w pobliżu Kamienicy grozi

Bo to ciekawa akcja była

Jolanta Bugajska
Z puderniczką

Z

trwogą przeczytałam informację z limanowskiego podwórka. Na ruchliwym
skrzyżowaniu starszemu panu zepsuł się samochód. Żeby nie tamować ruchu, próbował zepchnąć pojazd na pobocze. Ale mężczyzna,

w podeszłym już wieku, poślizgnął
się, potknął, upadł… To jedno z najruchliwszych skrzyżowań w Limanowej, obok przejeżdżał niejeden
kierowca. Ale nikt nie zaoferował pomocy, nikt się nawet nie zatrzymał.
Nie dlatego, że nikt nic nie widział.
Bynajmniej. Ktoś zadzwonił na policję,
donosząc, że chyba pijany mężczyzna
zatacza się przy samochodzie. Ktoś
inny fotografował zajście z okna, żeby
podzielić się zdjęciami w internecie.
W innym miejscu w Polsce nastolatek reanimował mężczyznę, który
przewrócił się na osiedlowej alejce.
Jak później w telewizyjnym reportażu relacjonował chłopiec, wokół

mu w przyszłości runięciem w wezbrane odmęty rzeki. Dla przykładu
w zachodnim Londynie od 1896 r. ma
swój stadion Fulham. Jedna z trybun
uroczego angielskiego staruszka pamiętającego narodziny futbolu przylega bezpośrednio do Tamizy tak, że
znudzony kibic mógłby przez jakąś
dziurę łowić ryby w przerwie meczu. Podobnie ultranowoczesny stadion Millennium w Cardiff jest tak zawieszony nad rzeką Taff, że mocniej
kopnięta piłka ląduje w wodzie. Z kolei pod stadionami Ajaksu w Amsterdamie oraz paryskim Parc des Princes przebiegają… autostrady. Da się?
Na szczęcie my autostrady nie mamy.
A skoro o samochodach, to kibicowskie lobby motoryzacyjne domaga
się pod stadionem parkingu na milion miejsc. Trzy tygodnie temu byłem na meczu reprezentacji w Kopenhadze, gdzie pod stadionem Telia
Parken nie ma żadnego parkingu.
A 40 tysięcy ludzi jakimś cudem na
trybuny dotarło. Ale tak się dzieje w
mieście, gdzie samochody są jawnie
dyskryminowane (doba parkingowa to 100 zł) i wypychane z miasta na rzecz setek tysięcy rowerów.
No, ale tu już wchodzimy w całkiem
nową bajkę. A przy okazji - na Telia Parken Duńczycy sprzedają nie
tylko piwo kartonami, ale również
wódkę całymi butelkami. Dziwni
jacyś, no nie?

niego zebrali się ludzie. Nie pomogli,
za to robili zdjęcia i filmowali, bo to
ciekawa akcja była…
Zatrważa mnie świat, w którym
cenniejsze od relacji z prawdziwym
człowiekiem jest wirtualne zdobywanie lajków pod materiałem udostępnionym w mediach społecznościowych. Zatrważa mnie świat,
w którym realny człowiek staje się
tylko „filmowym” bohaterem akcji zza ekranu telefonu. Trwogą napełnia mnie postępująca dehumanizacja, o której psycholog Philip
Zimbardo napisał, że „działa jak ślepota umysłowa, która przysłania
myślenie i zaszczepia przekonanie,
że inni to mniej niż ludzie”. I nic
w tym temacie przypudrować nie
można!
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Ważny temat

To moja decyzja i biorę za nią odpowiedzialność
Rozmowa
Z RYSZARDEM NOWAKIEM
– prezydentem
Nowego Sącza
- Jak szlachetne zdrowie? Docierały do
nas niepokojące wiadomości…
- Dziękuję. Jak widać dobrze,
coraz lepiej.
- Wrócił Pan do pracy?
- Wróciłem i nigdzie się nie wybieram, bo dużo pracy przede mną.
- Jaka sytuacja Pana zastała?
- Urząd funkcjonował w miarę właściwie, aczkolwiek zawsze
kiedy człowieka nie ma na miejscu,
to gdzieś tam w głowie jest trochę
różnych myśli, że coś trzeba byłoby zrobić szybciej.
- Że zaległości rosną?
- Akurat nie ma takich, które byłyby niepokojące, aczkolwiek
są zaległości, choć nie wynikają
z tego, że mnie nie było.
- Co Panu najbardziej spędza sen z powiek po powrocie? Co uważa Pan, że
mogłoby pójść lepiej?
- Nie spędza nic. Ale nie jestem
zadowolony z tego, że mamy pewne opóźnienia z dwiema inwestycjami, czyli z budową stadionu
i z decyzją dotyczącą pozwolenia
na budowę mostu heleńskiego. Ale
to są kwestie, które w najbliższym
czasie zostaną rozstrzygnięte.
- Zacznijmy od stadionu, bo na stadionie zakończyliśmy naszą ostatnią rozmowę. Wtedy byliśmy w takiej sytuacji:
Sandecja właśnie zdobyła awans, a Pan
powiedział, że 1 lutego przyszłego roku
będzie nowy stadion. Już dzisiaj wiadomo, że nie będzie…
- Nie, ale myślę, że będzie budowany w sposób szybki i sprawny, tak żeby można było na wiosnę,

czy też początkiem lata grać na
nowym stadionie. Ale co tu dużo
mówić, Sandecja świetnie sobie
radzi w roli gospodarza również
i w Niecieczy…

- Koś zawalił?
- Mam pretensje, że pewnych
rzeczy nie przewidziało się wcześniej, kogoś opuściła czujność
bolszewicka.

- To nie budujmy stadionu, bo tamten
jest szczęśliwy?
- Nie! To nie tak. Ale to świadczy o tym, że drużyna jest dobra.

- Zna Pan to nazwisko?
- Niejedno. Okazuje się, że
tych, którzy są za tym, żeby miasto się rozwijało, jest wielu, ale są
też tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby przeszkodzić…

- Czy nowy stadion będzie wizytówką miasta?
- Chciałbym, ale pamiętajmy, że to
nie będzie stadion narodowy, nie będzie miał kilkadziesiąt tysięcy miejsc…
- Pan już wie, jak ten stadion będzie
wyglądał?
- Nie. Nie wiem jak będzie wyglądał, ale już mogę powiedzieć, że
będzie to stadion na około 8000 –
8200 miejsc.
- Stadion budujemy, a co by Pan powiedział takim, którzy mówią: jeśli budżet Nowego Sącza, ten inwestycyjny liczy około 30 milionów, to czy nie
braknie na inne inwestycje przez najbliższe dwa lata…?
- Nie brakowało i nie brakuje. Wprost przeciwnie: nawet dokładamy pieniądze w trakcie roku
budżetowego. Ten rok był najlepszym tego przykładem. Na same
inwestycje drogowe zwiększyliśmy budżet o 5,5 miliona złotych.
To świadczy o tym, że nie robimy
nic kosztem czegoś.
- Wspomniał Pan, że stadion i most heleński to są te dwa tematy, które Pana
trochę zirytowały.
- Oczywiście zawsze irytuje to,
że napotykamy przeszkody czysto administracyjne urzędnicze, że
procedury są przewlekłe i przekładanie papierów, przesyłanie z miasta do delegatury na Jagiellońską,
z Jagiellońskiej do Krakowa, z Krakowa do Warszawy i w powrotną
drogę - jest irytujące i długie.

Przyszedł już czas na
podjęcie decyzji, na którą
czeka całe miasto, bo bez
uchwalenia tego studium
zablokowane inwestycyjnie
jest całe miasto
REKLAMA

- Ktoś sypie piach w tryby?
- Sypał, sypie i pewnie będzie sypał.
- Wie Pan, jaką lawinę spekulacji wywoła Pan takim tajemniczym
stwierdzeniem?
- Najwyższy czas. Może ktoś
otworzy oczy i przyjrzy się temu
bliżej. Nie tylko na zasadzie takiej,
że uderzy się w ratusz, w prezydenta, w wiceprezydenta, ale
prześledzi się działania różnych
urzędników różnego szczebla.
- Zrozumiałem to tak, że są ludzie,
którym zależy, żeby opóźnić taką
inwestycję…
- Jeszcze dalej bym poszedł. Są
tacy, którzy zrobiliby wszystko,
żeby do takiej inwestycji nie doszło. Na zasadzie: nieważne czy
będziemy wpław chodzić, byle się
Nowakowi nie udało.
- Myślałem, że Pan powie, że wytargał za uszy jakiegoś urzędnika,
bo zapowiedział Pan, że prace ruszą
w czerwcu, a 25 lipca miasto wystąpiło o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej… I że wrócił Pan
z urlopu, z chorobowego i powiedział:
zawaliłeś stary.
- Takie rozmowy się odbyły.
- Pojawiły się opinie, że jeśli miasto
nie wykona inwestycji do końca roku,
to przepadnie część pieniędzy.
- Nie ma takich obaw. W żadnym wypadku.
- Wrócił Pan do pracy i od razu trudna sesja: studium zagospodarowania
przestrzennego. Pojawiły się emocje,
pojawili się na sali mieszkańcy osiedla
Wólki i powiedzieli: pan radny Grzegorz Mądry jest naszym przedstawicielem w Radzie Miasta, a nie dopuszcza w ogóle do dyskusji…
- Radny Mądry wykazał się
wyjątkową dojrzałością, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jest
radnym miasta a nie dzielnicy
Wólki czy też ulicy Podmłynie.
Zarzuty, że nie było dyskusji są

Okazuje się że tych, którzy
są za tym, żeby miasto
się rozwijało, jest wielu,
ale są też tacy, którzy
zrobiliby wszystko, żeby
przeszkodzić…
bezpodstawne. Na poprzedniej
sesji w czerwcu, jasno i wyraźnie do tych samych ludzi, którzy
byli dopuszczeni do debaty i zabrali głos w tej kwestii, mówiłem
o stanowisku urzędu.
- Co by się stało, gdyby do tej dyskusji
teraz na ostatniej sesji doszło? Mieszkańcy kilku ulic niepokoją się tą kreską na mapie…
- Po raz setny miałbym wyjaśniać, że niepotrzebnie się niepokoją? Jestem w stanie zrozumieć
samych zainteresowanych, których jest kilku…
- Tam jest tysiąc dwieście podpisów…
- Proszę sprawdzić, skąd te
podpisy. Na przykład z różnych,
odległych dzielnic miasta. Przy
dwóch ulicach, których sprawa
dotyczy, nie wiem czy można doliczyć się stu mieszkańców. Przyszedł już czas na podjęcie decyzji, na którą czeka całe miasto,
bo bez uchwalenia tego studium
zablokowane inwestycyjnie jest
całe miasto.
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tomasz z Cisoń powiedział, że kreska
na mapie czyli Węgierska Bis nie jest
jeszcze definitywnie wyznaczona…
- Oczywiście, że nie jest. Studium polega na tym, że ustala się pewne kierunki. Tym kierunkiem jest budowa tak zwanej
Węgierskiej Bis i połącznie z obwodnicą zachodnią. Przy każdej
tego typu inwestycji należy przedstawić trzy koncepcje, w związku
z tym przebieg nie jest sztywny i jasno określony. Wiele jeszcze może
się zmienić. Ale przypominam, że
najbliższe okna od tej „kreski na
mapie” są w odległości 60 metrów.
Doszukuję się nie tyle złośliwości
co egoizmu, jeśli ktoś myśli tylko o
sobie a nie o całym mieście. Na tej
zasadzie każda ulica w mieście jest
zbyt blisko okien. Albo ktoś chce

mieszkać w skansenie i nie wymaga wtedy ani dróg ani kanalizacji,
ani wodociągów, ani niczego innego i proszę bardzo kurna chata i jest
wtedy spokój i cisza…
- Żona wiceprezydenta Wojciecha
Piecha była przez chwilę w radzie
nadzorczej spółki Sądecka Infrastruktura Miejska. Komentowano, że nie
jest możliwe, żeby ani Wojciech Piech
ani Ryszard Nowak o tym nie wiedzieli, i że to niezgodne z ustawą
o samorządzie…
- Ja podjąłem tę decyzję. Nie
Wojciech Piech, tylko Ryszard
Nowak powołał panią Martę Piech
na członka rady nadzorczej i nie
mam nic na swoje usprawiedliwienie, poza tym, że otrzymałem błędną informację, że może
być powołana. Moim błędem było,
że nie sprawdziłem. Powołałem
ją w określonej sytuacji, gdy nie
miałem innego wyjścia. Pan Haslik zasiadający w tej radzie został
prezesem Spółki Akcyjnej Sandecja, zwolnił miejsce i musiałem w szybkim trybie powołać
na jego miejsce inną osobę. Potrzebowałem osoby dyspozycyjnej, godnej zaufania. To była moja
decyzja i biorę za nią odpowiedzialność. Przyznaję – błędna.
Do tego się wprost przyznaję. Nie
sprawdziłem.
- Czuje Pan już początek kampanii?
- Nie czuję.
- Ryszard Nowak będzie kandydował
na prezydenta?
- Nie wiem. Mamy rok do wyborów. Co się wydarzy, jeden
pan Bóg wie. Nie będę niczego
zapowiadał.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Zauważone

Wizerunek traci na wadze
Rekordziści potrafią zrzucić nawet 30 kg,
a kiedy im się udaje, motywują kolejnych.
Znane w Nowym Sączu osoby tracą kilogramy na potęgę, bez względu na polityczne barwy. Można już nawet mówić
o wyslimowanej sądeckiej koalicji.
Osoby publiczne nie od dziś dbają
o swój wizerunek. Od pewnego czasu również prominentni sądeczanie
mocno pracują nad sylwetkami, by
stały się bardziej sportowe. Ci, których parametry zmieniły się najmocniej w ostatnim czasie, przekonują,
że główną motywacją były względy
zdrowotne. Wiadomo jednak, że pojawiając się często w mediach, chcą
dobrze wyglądać.
Pierwszy za ciężkie zadanie zmiany swoich parametrów wziął się wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał
Kądziołka (Prawo i Sprawiedliwość).
I choć złośliwi komentują, że po ewidentnych sukcesach na tym polu,
ostatnio nieco odpuścił, notując tzw.
efekt jojo, radny może być z siebie
dumny. Początkiem czerwca w wywiadzie dla DTS przyznał, że zredukował swoją wagę w sposób znaczący:
- Nie wstydzę się powiedzieć, że
był moment, kiedy wyglądałem tragicznie. Ważyłem ponad 120 kg. Podczas rutynowej wizyty lekarz zapisał
mi tabletki na nadciśnienie. Powiedziałem, że w życiu nie będę ich brał,
REKLAMA

bo mam dopiero 28 lat i postanowiłem zabrać się za siebie. Dochodziły
do mnie również słuchy, że jeżeli nie
potrafię zadbać o siebie, to jak mogę
zadbać o miasto, czy swoje osiedle.
To była próba charakteru, bo wiele
osób nie wierzyło, że tego dokonam.
No i Kądziołka dokonał, swoimi
sukcesami zachęcając innych.
Całą szafę swojej garderoby musiał
wymienić w ciągu ostatniego roku dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy Leszek Langer. Szef miejskich struktur
PiS przyznawał, że coraz gorzej czuje się ze swoją wagą i włączył ambitny
program naprawczy – dieta plus coraz intensywniejszy wysiłek fizyczny.
Efekt? 30 kg mniej w ciągu dwunastu
miesięcy. Dzisiaj Langer waży 73 kg,
a znajomi, którzy nie widzieli go przez
dłuższy czas, przyznają, że początkowo mieli problem, aby go poznać.
Identyczny wynik – 30 straconych
kilogramów – odnotował radny Platformy Obywatelskiej i jej kandydat na
prezydenta Grzegorz Fecko. Redukcję wagi rozłożył jednak na dłuższy
okres, bo osiągnięcie tego wyniku zajęło mu trzy i pół roku. Ważył 120, dziś
waży 90 kg.
- Jak to zrobiłem? Zastosowałem
słynną zasadę MŻ – opowiadał Fecko. – Jem jak dawniej, wszystko,
ale w zdecydowanie mniejszych ilościach. Żadnych cudownych diet, po

Kazimierz Sas jakiego większość Czytelników pamięta.
prostu mniejsze porcje na talerzu. Do
tego dołożyłem umiarkowany wysiłek fizyczny: basen, rower, bieganie
i chodzenie po górach. Czy ja się źle
czułem ze swoją dawną wagą? Ja się
zawsze dobrze czułem, bez względu
na wagę. Jak ważyłem 120 kg miałem tyle samo energii, co dzisiaj.
O zmianie zadecydowały względy
ortopedyczne. Wysiadając z samochodu usłyszałem – czy raczej poczułem – jak moje kolana wysyłają mi
sygnał – zrób z tym coś. No i zrobiłem.
Sylwetkę zasadniczo zmienił również były poseł, dzisiaj radny Sojuszu
Lewicy Demokratycznej Kazimierz

I Kazimierz Sas… o 18 kg szczuplejszy.

Sas. Sas niedawno skończył 70 lat,
a znajomi składający mu życzenia, nie
mogli wyjść ze zdumienia: - Kaziu
wyglądasz co najmniej na 15 lat mniej
– szeptali jubilatowi na ucho.
Kazimierz Sas zredukował w ostatnim czasie swoją wagę o 18 kg.
- Zadecydowało złe samopoczucie
– mówi Sas. – Doszło do tego, że miałem problemy z zawiązaniem butów,

wtedy uznałem ostatecznie, że z nadwagą coś trzeba zrobić. I zrobiłem.
Jak? Właśnie wracam z siłowni, czuję się świetnie. Nie ukrywam, że lubię też pograć sobie w piłkę.
(MICZ)

WIĘCEJ ZDJĘĆ ODCHUDZONYCH
SĄDECKICH POLITYKÓW
ZNAJDZIESZ NA:

www.dts24.pl
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Z kiosku

Fryca wina

Legenda nie pudruje noska

Już wiele lat temu mawiało się
w Nowym Sączu, że intuicja biznesowa Ryszarda Fryca nigdy nie zawodzi, a czego się dotknie, w złoto
zamienia. Pomnażał więc Fryc obficie otrzymane talenty, a teraz do
tamtych, rozlicznych kompetencji dorzucił jeszcze jedną – wodę
z Paściej Góry zamienił w wino. Ba,
może je podawać nie tylko gościom
na weselu, ale legalnie nim handlować. Właśnie otrzymał koncesję.
O winach z Paściej Góry już od jakiegoś czasu krążyły po Sączu ciepłe opinie, a wtajemniczeni mogą
się pochwalić, że ich nawet kosztowali. Bożena i Ryszard Frycowie
hojnie częstowali i uważnie patrzyli, czy degustujący się nie krzywią.
Aż nadszedł ten moment, kiedy powiedzieli do wina: zamykamy cię
w butelce, idź do ludzi!
Całej historii rozlicznych biznesowych przygód Ryszarda Fryca w
tym miejscu nie opisujemy. Robi
REKLAMA

to za nas obszernie portal dts24.
pl, więc tam ciekawskich odsyłamy. Wino lubi ciszę, a i Fryc po latach wielkiej aktywności ciszę przydomowego gospodarstwa polubił,
z rzadka jedynie wyskakując
w świat jakiś grubszy interes zrobić. Ot, właśnie w Zakopanem wybudował dwa hotele. Znając jego
biznesowe wyczucie, niebawem
będzie mógł otworzyć na tę okoliczność niemałą butelkę wina. Na
razie dogląda winnych krzewów
w swojej posiadłości, która jest
znana (z widzenia) chyba wszystkim sądeczanom. Jak głosi legenda, usiadł kiedyś Fryc przed swoim
domem, popatrzył na Nowy Sącz
w promieniach zachodzącego słońca i stwierdził filozoficznie: „Zawsze chciałem mieszkać w miejscu,
z którego będę widział całe miasto.
Nie przewidziałem tylko, że całe
miasto również mnie będzie widzieć”.
(RED)

Generalnie nie zajmujemy się recenzowaniem konkurencji, zostawiając to prasoznawcom, reklamodawcom, a najlepiej czytelnikom, ale tym razem zrobiliśmy
mały wyjątek. Dlaczego? Bo o takich rzeczach powinni
studentów uczyć - jak się Królewna Śnieżka może zmienić w Kopciuszka, albo jakieś inne brzydkie kaczątko.
Otóż wpadło nam w ręce weekendowe wydanie
gazety codziennej, przez długie lata z dumą dzierżącej sztandar największej i najlepszej w Małopolsce – niedoścignionej. Przekartkowaliśmy z zaciekawieniem poszukując śladów dawnej Legendy. Na
próżno. Przede wszystkim nie było co kartkować,
bo 16 stron (plus wkładka pararegionalna), to my tu
w DTS w ogórkowym tygodniu robimy. Różnica
taka, że my cały nakład udostępniamy bezpłatnie,
a za 16 stron Legendy trzeba wybulić 2,90 zł! Skoro tak
drogo, to niechybnie znaczyć musi, że w środku jakieś
ekskluzywne treści znajdziemy, których próżno szukać gdzie indziej. Nic bardziej mylnego. Agencyjna informacja o wybuchu w londyńskim metrze podana tutaj na pierwszej stronie w wersji pigułkowej przegrywa
o lata świetlne z tym, co na ten temat przez ostatnie dni
pokazały wszystkie telewizje świata, internet itd. No
ale tylko Legenda każde sobie zapłacić za ledwie liźniętą wiadomość 2,90! Odgrzewane kotlety w cenie świeżego kawioru na każdej stronie zresztą. Legenda odkrywa np. że Robert Kubica być może wróci na tor F1
– przemielając w maszynce do papieru jakieś skrawki
z poważnych mediów, samej nie wnosząc nic nowego.

W dziale szumnie nazwanym „Podróże” zachęta,
by pojechać do… Grybowa. Pomysł sam w sobie genialny, sami lubimy się kopnąć do Grybowa po nic,
ale potencjalnych turystów Legenda raczej namawia,
by omijali Grybów szerokim łukiem. No, bo czy człowiek rwie się do odwiedzenia Grybowa po przeczytaniu tekstu tak ogólnikowego, oczywistego i nudnego, o poziomie szkolnego wypracowania zerżniętego
z Wikipedii. W śp. Gimnazjum nie wystarczyłoby
na dopuszczający. Przez Grybów płynie rzeka Biała,
a miasto założył Hanko Bogacz – wciąga Was taka relacja z podróży podróżnika, co to nie wstaje od zielonego stolika?
No, ale Legenda nawet nie próbuje ukrywać, że
tynk się sypie w miejscach wielu, liszaje i zacieki
wyłażą na wierzch, a Legenda konsekwentnie nawet noska nie pudruje, bo przecież wyskoczyła tylko do baby na Kleparz po serek i jajka. Podobnie na
kolumnach (pardon – stronach) regionalnych. Dla
przykładu pod winietą Nowosądeckie relacja z sesji Rady Miasta z pięciodniowym poślizgiem, jakby
Legenda rozmyślała już o wydawaniu kwartalnika
„Mówią Wieki”, a nie o podgrzewaniu opinii dumnej (do niedawna) gazety codziennej. Oczywiście
za relację z wydarzenia sprzed tygodnia codziennik każe nam zapłacić 2 złote i 90 groszy. Drogo.
Legendzie gratulujemy podejścia do redakcyjnego
rzemiosła, a jej czytelnikom zazdrościmy dystansu
do świata. Tego prawdziwego oczywiście, bo świat,
o jakim czytają na legendarnych kolumnach, dzieje się na jakiejś odległej planecie.
(HŻA)
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TEKST PROMOCYJNY

Kiepura ma głos! Już w przyszłym roku

9 dni festiwalu, 38 imprez, w tym 21 koncertów wieczornych i popołudniowych, w ramach których można
było obejrzeć 4 spektakle, 8 Krynickich Spotkań z Artystą i 9 plenerowych widowisk muzycznych zatytułowanych Uśmiechnij się z Kiepurą i około 40 tysięcy widzów – tak w liczbach wygląda 51. Festiwal im. Jana
Kiepury w Krynicy-Zdroju, który odbył się w dniach od
12-19 sierpnia 2017 roku.
Tegoroczna edycja podobnie jak poprzednie zorganizowana została przez Gminę Krynica-Zdrój i krynickie Centrum Kultury. Współorganizatorami byli Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Opery „Aria”,
Akademia Muzyczna w Krakowie, Nowa Scena. Za
kształt artystyczny odpowiadała rada programowa
w składzie: Elżbieta Gładysz, prof. Ryszard Karczykowski i prof. Stanisław Krawczyński, zaś za produkcję
Agencja Super Play Sylwia i Piotr Kałuzińscy. Partnerem głównym wydarzenia była Małopolska, a honorowy patronat nad festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program festiwalu, który odbywał się w 50 lat po
pierwszej edycji zaplanowany został z dużym rozmachem. Muzyka opanowała całą Krynicę, od rana
do północy. Koncerty odbywały się w Pijalni Głównej,
w muszli koncertowej, na estradzie plenerowej na
Deptaku, na Górze Parkowej, w Starym Domu Zdrojowym, w kościołach krynickich i w cerkwi grekokatolickiej, w hotelach, a także w kościele w Tyliczu.
Wieczorne koncerty w Pijalni Głównej zachwycały nowoczesną i bardzo atrakcyjną scenografią m.in.:
ekranami diodowymi, na których były wyświetlane
różnorodne wizualizacje. Pijalnia Główna została oblepiona wielkoformatowymi emblematami festiwalu
i podobizną Kiepury. Festiwalowi towarzyszyły liczne
druki, m.in.: plakaty, afisze, mapy będące ulotkami informacyjnymi imprezy, a także magazyn festiwalowy
Kiepura ma głos, będący programem i kompendium
wiedzy o tegorocznej edycji festiwalu, czy śpiewniki
z piosenkami do widowiska Uśmiechnij się z Kiepurą.

W sumie nakład druków osiągnął kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy.
51. Festiwal odwiedziło wielu znakomitych gości ze
świata nauki, kultury i mediów. Wśród nich znaleźli się
się m.in. prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, Tadeusz Deszkiewicz, doradca Prezydenta RP i prezes zarządu Polskiego Radia RDC, Jurij Aleksjejewicz Schwarzkopf,
dyrektor Państwowego Teatru Muzycznego w Sankt
Petersburgu, Grażyna Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, Przemysław Kieliszewski,
dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu i jego zastępca do spraw artystycznych Piotr Deptuch, a także Bogdan Wasztyl, dyrektor TVP3 Kraków.
W tym roku festiwal stworzyło ponad 1000 osób,
w tym m.in. ponad 60 solistów śpiewaków (najwięcej,
bo ponad 20 sopranistek i 14 tenorów), 9 orkiestr, takich jak: Sinfonietta Cracovia, Polska Orkiestra Sinfonia
Iuventus, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Filharmonii Rzeszowskiej, Teatru Muzycznego w Łodzi,
Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie,
Orkiestra Kameralna Narodowego Forum Muzyki Leopoldinum, Krynicka Orkiestra Zdrojowa, Salonowa
Orkiestra Camerata, a także 3 balety, w tym dwa teatrów muzycznych w Łodzi i Lublinie, Balet Cracovia
Danza oraz 2 chóry, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej. Po raz
pierwszy festiwal miał tak wielki międzynarodowy rozmach: wystąpili artyści z Korei Południowej, Japonii,
Chin, Włoch, USA, Austrii, Danii. Artystom wręczono
blisko 1200 kwiatów.
Podczas festiwalu wykonano ponad 350 utworów. W tym najwięcej takich kompozytorów jak:
Kalman (20 utworów), Verdi (13), Puccini (12). Najczęściej wyśpiewywane były przeboje: Ninon, ach
uśmiechnij się, Brunetki, blondynki czy Usta milczą, dusza śpiewa, czyli aria z operetki Franza Lehara Wesoła wdówka. W tym roku nowością były
dwa pełnowymiarowe spektakle baletowe Królewna Śnieżka w wykonaniu obchodzącego 30-lecie

krynickiego Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury” i Brunetki, blondynki, produkcja Baletu Cracovia Danza. Po raz pierwszy też w historii festiwalu wystawiony został spektakl opery barokowej. Był
to Xerxes Haendla przygotowany przez studentów
Akademii Muzycznej w Krakowie.
Nauczeni doświadczeniami zeszłego roku i sukcesem frekwencyjnym, organizatorzy zdecydowali się
w tym roku do cyklu widowisk Uśmiechnij się z Kiepurą włączyć orkiestrę (Krynicka Orkiestra Zdrojowa
pod batutą Mieczysława Smydy), zaś cykl Krynickich
Spotkań z Artystą transmitować na telebim ustawiony
pod Starym Domem Zdrojowym. Nowością był także cieszący się dużym zainteresowaniem mistrzowski kurs techniki i interpretacji wokalnej prowadzony
przez prof. Ryszarda Karczykowskiego.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, partnerom, sponsorom, patronom medialnym, artystom
i przede wszystkim publiczności. Do zobaczenia za
rok w Krynicy-Zdroju na 52. Festiwalu im. Jana Kiepury, który odbędzie się w daniach 11-18 sierpnia 2018
roku. Zapraszamy! Kiepura ma głos!

AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ
RZECZNIK 51.FESTIWALU IM. JANA KIEPURY W KRYNICY-ZDROJU
Organizatorzy: Gmina Krynica-Zdrój, Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. Współorganizatorzy: Krakowskie
Stowarzyszenie Miłośników Opery „Aria”, Akademia
Muzyczna w Krakowie, Nowa Scena. Partner główny:
Małopolska. Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Partner strategiczny: Lotto. Sponsorzy: Kryniczanka, Muszynianka, PKL, Dr Irena Eris Hotel SPA, Czarny Potok Resort & SPA, Pijalnia
Główna w Krynicy-Zdroju, Konspol, Hotel Prezydent Medical SPA & Wallness, Joanna Muzyk Atelier, New Men,
Hotel Cztery Pory Roku, Witek Home, CartPoland. Produkcja: Super Play. Patroni medialni: TVP, TVP3 Kraków, Jedynka – Polskie Radio, Wp.pl, Wprost, Sądeczanin, Gazeta Krakowska, Malopolskaonline.pl.
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Ludzie

Boliwijska przygoda misyjna
- Gdy zaczęłam studiować, zaangażowałam w działalność Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu w Krakowie.
Przez 2,5 roku działałam w wolontariacie
poprzez udział w spotkaniach formacyjnych,
prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w
Wioskach Świata Parku Edukacji Globalnej, czy też udział w Niedzielach Misyjnych
w parafiach. Wyjechałam do Boliwii, bo tam
zostałam posłana. Pracowałam jako wolontariuszka w domu dziecka w Tupizie. Każdy
dzień tam był okazją do spotkania z drugim
człowiekiem i podzielenia się z nim tym, co
mogłam mu dać najcenniejszego - czasem –
wspomina Zofia.
Pracowała chętnie, a nie z przymusu. Misje traktowała bowiem nie jak obowiązek, lecz
chęć szerzenia dobra.
- Tupiza to małe miasteczko położone wysoko w górach. W naszym domu mieszkało
około 30 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Miałam zwyczajne obowiązki, takie jak: wyprawienie dzieci do szkoły, odprowadzenie
i przyprowadzenie najmłodszych z przedszkola. Głównym zajęciem w ciągu tygodnia była pomoc w zadaniach domowych.
Miałam grupkę uczniów, za których byłam
odpowiedzialna. Oprócz pomocy w nauce,
do moich zadań zaliczało się uczestnictwo
w wywiadówkach szkolnych. Oprócz stałych obowiązków, razem ze współwolontariuszką – Anną Maj, organizowałyśmy różnego rodzaju zajęcia rozwojowe, m. in. język

FOT. Z ARCH. Z. GRYGIEL

Zofia Grygiel rozpoczęła swoją historię z wolontariatem na początku studiów. Stwierdziła, że chce
pomagać i dzielić się tym, co ma, z ludźmi żyjącymi w innej części świata. Tak trafiła na roczną
misję do Boliwii.

angielski, zajęcia geograficzne, plastyczne,
sportowe czy kulinarne – opowiada Zofia.
Pomimo różnic jakie występują pomiędzy Europą a Ameryką Południową, nikt nie
odbierał wolontariuszki jako intruza. Również ona nie zwracała większej uwagi na to
jak bardzo się różniła od mieszkańców Boliwii. W oczach nieznajomych Boliwijczyków
wzbudzała zaciekawienie, natomiast dzieci
i tak kochały ją taką jaka była, kolor skóry nie
miał znaczenia.
- Przed wyjazdem starałam się zdobyć
jak najwięcej informacji, zarówno o samej Boliwii, jak i o miejscu, w którym miałam pracować. Już na miejscu poznawałam
kulturę i zwyczaje, nie dzieląc ich na gorsze

i lepsze od polskich, ale po prostu traktując
jako inne. Wiadomo, że ludzie z Europy wyróżniają się w porównaniu z mieszkańcami Ameryki Południowej przede wszystkim
wyglądem. I na ulicy można było zauważyć
zaciekawienie. Natomiast w miejscu gdzie
pracowałam, zostałam przyjęta bardzo ciepło i już od pierwszych dni mogłam się poczuć jak w domu – opowiada Zofia Grygiel.
- Życie tam wygląda bardzo podobnie jak
w Polsce, z tą różnicą, że toczy się na innym
kontynencie. Wiadomo są różnice, w końcu to inna kultura, np. pojęcie „punktualność” – dla Polaka godz. 9. to faktycznie 9.,
a dla Boliwijczyka już niekoniecznie. Jednak,
z upływem czasu, coś co na początku dziwi,

staje się naturalne albo chociaż akceptowalne – wspomina z uśmiechem wolontariuszka.
Gdyby musiała podjąć jeszcze raz decyzję
dotyczącą wyjazdu, nie zmieniłaby jej.
- Misja to przede wszystkich świadczenie swoim codziennym życiem o Panu
Bogu, głoszenie Ewangelii poprzez pracę.
Przede wszystkim misje nauczyły mnie jeszcze większego zaufania do Boga, co myślę, że jest kluczowe w rozwoju duchowym.
Nie zamieniłabym tego roku spędzonego
w Boliwii za żadne skarby. Poznani ludzie, zdobyte doświadczenie i całe mnóstwo
wspaniałych wspomnień, to coś o czym będę
zawsze pamiętać.
ALICJA AUGUSTYN
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Zajęcia prowadzi mgr rehabilitacji
i wychowania fizycznego – doświadczony instruktorr
pływania, sędzia pływacki, animator sportu
osób niepełnosprawnych

www.tomaszbaliczek.pl

Zapisy
mgr Tomasz Baliczek
tel. kom. 606 454 948

Więcej informacji na temat rehabilitacji

www.tomaszbaliczek.pl
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A TO CIEKAWE

Kolejny kryty basen w Nowym Sączu
Końcem tego roku zostanie otwarta
jeszcze jedna kryta pływalnia w mieście. Basen nie będzie duży, bo o wymiarach 10 na 5 metrów, ale za dostępny dla wszystkich chętnych.
Kryty basen powstaje w Hotelu Beskid, a jego oddanie do użytku nastąpi niemal dokładnie w 50.
rocznicę otwarcia hotelu, które
miało miejsce w grudniu 1967 r.
Hotel wówczas nazywał się Orbis-Beskid i należał do sieci turystycznego monopolisty. Osiem lat
temu stał się własnością prywatną,
a po modernizacji został ponownie
otwarty dla gości.
- Od początku myśleliśmy
o tym, by uruchomić w hotelu basen,

zresztą dopytywali się o to nasi goście – mówi Karolina Popiela-Kozioł,
dyrektor Hotelu Beskid. – Sprawa nie
była prosta, ale udało nam się wygospodarować odpowiednie miejsce
w podziemiach, gdzie przed laty
znajdował się skład opałowy, a potem magazyn towarów luksusowych, w tamtych czasach wykorzystywanych w hotelowej cukierni.
Niecka basenu znajdować się będzie ok. 5 metrów pod powierzchnią ulicy Limanowskiego, na tyłach

hotelu, w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się wiata parkingowa. Jego
wymiary to 10 na 5 m, a głębokość
120 cm. Jak zapewnia Karolina Popiela-Kozioł, w pierwszej kolejności
będzie on do dyspozycji gości hotelowych, ale będzie dostępny również
dla wszystkich chętnych. Będzie to
pierwszy hotelowy basen w Nowym
Sączu. Jako pierwsi do wody wskoczą właścicielu hotelu, bracia Henryk i Bogusław Popielowie.
(BIW)

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na :

www.dts24.pl

Bądź eko! Czytaj DTS online.
Pobierz swój ulubiony tygodnik
ze strony www.dts24.pl
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Opinie
Każda pora życia ma swoją urodę

Jerzy Wideł
Z kapelusza

M

ocą wyroków niebiańskich
w tym roku odeszli z naszego
środowiska dziennikarskiego moi znajomi, przyjaciele dziennikarze: Jacek, Piotrek, Heniek, Leszek,
Jurek i Danek. Nad trumną Danka
Weimera zapytałem trwożnie Pana
Boga, czy aby tegoroczny kontyngent
dziennikarski się Mu wyczerpał? Odpowiedzi, jak na razie, nie otrzymałem. Ale nadal, mimo upływu czasu
od śmierci choćby Danka, słyszę od
znajomych zapewne życzliwe pytanie,
jak się czuję? No, jak? Jest mi smutno
i żal, bo nie może być inaczej. Ponieważ jestem starszy od moich byłych,
niestety, kolegów. Ale i bywam też
wkurzony.
Przykłady wkurzenia pierwsze
z brzegu. Wchodzę do redakcji naszego tygodnika i z ust zielonookiej
koleżanki słyszę pytanie z nutą powątpienia, czy napiję się ulubionej
czarnej, mocnej kawy. Oczywiście,
że się napiję! Brązowooka płochliwa sarenka dopytuje mnie z kolei,
czy zakładam kask na głowę, kiedy
jeżdżę na rowerze. Jasne, że zakładam, ale nie zawsze! „Cieszy” mnie
ta troska ze strony moich szanownych, uroczych koleżanek... Jakoś
kiedy jestem w grupie emerytów
i rencistów jadących do wód termalnych we Vrbovie, takich pytań
się nie słyszy. Co najwyżej stereotypowe, nieco naiwne pytanie: co
tam panie Jurku w wielkim świecie?
Mój Boże! Nowy Sącz i wielki świat…

Wielki świat inaczej jest w polskim
cyrku zwanym Sejmem RP.
Przed tygodniem skorzystałem
z propozycji radnego, przewodniczącego zarządu osiedla Barskie Mieczysława Gwiżdża i udałem się ze
wspomnianymi emerytami do wód
termalnych na Słowacji. 50 zł za
przejazd, wstęp do term, pełne całodzienne wyżywienie, to kwota,
która nawet polskiego emeryta nie
powinna powalić. Za to ileż radości
i potwierdzenie, że każda pora roku
życia ma swoją urodę!
Pan Mieczysław Gwiżdż od kilkunastu lat urządza emerytom wyjazdy: bądź co miesiąc w sezonie letnim
do Vrbowa, bądź co roku na kilka dni
do wód termalnych na Węgry. Wyjazdy cieszą się ogromną frekwencją.
Limitu górnego wieku nie ma. Stąd
w naszym gronie jest choćby pan
Romek lat 82 i opiekunka 75-letniej
babci pani Magda w wieku 42 lat. Dla
tych często samotnych osób, wdów,
wdowców każdy wyjazd jest swego rodzaju świętem. Okazją do odnowienia znajomości, nawiązania
kontaktów, wspólnej zabawy, śpiewu z akompaniamentem akordeonu,
którym wywija pan Krzysztof lat 58.
Dla zdrowotności jest szklanka piwa
a nawet 50 gramów chleba żytniego
pod nazwą „Jemna”.
Pan Mietek bynajmniej nie organizuje tych wyjazdów w ramach
kampanii wyborczej, bo gdyby tak
cynicznie podchodził do tematu, to
powinien zajmować się emerytami
jesienią co cztery lata. Tak czynią jego
koledzy z rady miejskiej, nie mówiąc
już o cwaniakach z ław poselskich.
Wszak emeryci to potężna armia ludzi i można, jak się wydaje spryciarzom politycznym, na nich żerować.
Ale do czasu. Do czasu podwyżki emerytur rzędu 1,90 – 2,39 zł. Co roku?
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Wsparcie dla niepełnosprawnych studentów
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna,
która:
• posiada znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
• pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej
lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych www.pfron.org.pl, www.nowysacz.pl a także
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Wydziale Zdrowia i Opieki
Społecznej- Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych,
ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.
Program finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X.
www.wydawnictwodobre.pl
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, www.dts24.pl,
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Redaktor naczelny Wydawnictwa Dobre:
Wojciech Molendowicz, w.molendowicz@dts24.pl
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Czy inni radni albo zarządy osiedli mogliby podobne imprezy urządzać swoim emerytom? Pewnie by
i mogli, ale jakoś nie wpadli na takie pomysły, boć to przecież jest poważne przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne. Dla ponad 50
ludzi, często niepełnosprawnych,
trzeba wynająć autokar, przygotować posiłki, zamówić bar na obiad.
Mieczysław Gwiżdż wraz ze swoim zarządem osiedla Barskie potrafi to zrobić, bo ma sporo wokół
siebie życzliwych osób. A przecież
i tak, jak to w naszym społeczeństwie bywa, spotyka się z niesympatycznymi opiniami, zawiścią. Ale
on się tym nie zraża. Bo sam najlepiej wie, jaki jest los emeryta,
wdowca, osoby samotnej zamkniętej w czterech ścianach mieszkania
w blokowiskach. Dlatego pragnie
nieco ubarwić tę poetycko zwaną
jesień życia wielu starszym osobom.
A przecież na organizowaniu wycieczek do wód działalność zarządu
osiedla Barskie się nie kończy. Aha!
Żeby nieco uspokoić podejrzliwe sumienia zawistniaków, jakoby „starym babom i chłopom” poprzewracało się w głowach i miast siedzieć
w domu, bawić wnuki i odmawiać
różaniec, jadą, by się wygrzać w gorących wodach, dodam, że zawsze
podróż rozpoczyna się pieśnią religijną pt. „Chwalcie łąki umajone”. Bez
względu czy to jest maj, czy wrzesień.
A wracając do radnych królewskiego grodu Nowego Sącza, zwłaszcza tych młodych wiekiem, zapewniam, że kiedyś też będą osobami
starszymi i czas najwyższy, by nie
unikali podczas jak dotąd bezpłodnych, pozbawionych głębszej myśli
sesji Rady Miasta tematów związanych z problemami starszych obywateli. To też ludzie, którzy tworzyli
to miasto. Budowali je przez dziesiątki lat swojego życia. Warto im zatem ułatwić wspomnianą jesień życia. Bo w trakcie tzw. dobrej zmiany
realizowanej przez władzę centralną
tych ułatwień jest tyle, co w marniejącej służbie zdrowia i kpiną rzuconą
im w twarz są choćby darmowe leki
dla seniorów. Dlatego liczą się takie
choćby prozaiczne gesty, jakie kieruje pod adresem mieszkańców Barskiego Mieczysław Gwiżdż.

CZYTELNICY WIERSZEM
Robert Drobysz
Stary szałas
już się nie wyprostuję
wrośnięty w ziemię
już się nie wyprostuję
broda strzechy w trawie
już się nie wyprostuję
połamane deski rąk
już się nie wyprostuję
wyłysiałe gonty dachu
już się nie wyprostuję

Pod patronatem Sądeckiego
Klubu Literackiego
i „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”
Robert Drobysz - nowosądeczanin. Opublikował cztery książki. Publikował
także w licznych antologiach poetyckich. Laureat ogólnopolskich
konkursów poetyckich i prozatorskich

URODZINOWY KONKURS DTS
Złóż nam życzenia
Siedem lat jesteśmy z Wami! To dla
nas powód do dumy, radości i powód
do ogłoszenia urodzinowego konkursu. Do zdobycia wspaniała nagroda –
weekend dla dwojga w Hotelu Prezydent w Krynicy-Zdroju.
Zadanie jest proste. „Dobry Tygodnik
Sądecki” pod koniec września będzie
obchodzić 7. urodziny. Wystarczy…
złożyć nam życzenia. Takie od serca, oryginalne. Życzenia należy wysłać za pomocą specjalnego formularza, który znajdziecie na naszym
portalu www.dts24.pl. Szukajcie
w zakładce Konkursy.

Na konkursowe serdeczności czekamy do 24 września.
Wam, Drodzy Czytelnicy, nie tylko z racji naszego jubileuszu życzymy samych dobrych wiadomości!
I zapraszamy do udziału w konkursie.
(RED)

Sprostowanie
Uprzejmie przepraszamy Panią Wiesławę Borczyk za pożałowania godną
pomyłkę. W poprzednim numerze DTS omyłkowo napisaliśmy, iż jest Ona
szefową Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. To absolutna nieprawda! Wiesława Borczyk jest szefową Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z siedzibą w Nowym Sączu.
REDAKCJA

OGŁOSZENIA DROBNE

Zatrudnimy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
do sprzątania obiektu han-
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INŻ. BUDOWNICTWA LĄDOWEGO na stanowisku
INŻYNIERA BUDOWY lub MAJSTRA BUDOWY
BRYGADY CIESIELSKIE i MURARSKIE
na budowę Amfiteatru w Chełmcu
zatrudni
Generalny wykonawca - Kartel S.A. w Jędrzejowie
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Aplikacje wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych przesyłać na
e-mail: ka01@kartelsa.com.pl tel. 041 3866028

Jolanta Bugajska, j.bugajska@dts24.pl
Z-ca redaktora naczelnego ds. portalu dts24:
Iwona Kamieńska, i.kamienska@dts24.pl
Redaktor senior: Jerzy Wideł
Redaguje Zespół: Alicja Augustyn, Tatiana Biela, Jacek Bugajski,
Monika Chrobak, Agnieszka Małecka, Kinga Nikiel, Krystyna Pasek,
Natalia Sekuła
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Katarzyna Magiera,
k.magiera@dts24.pl, tel. 530 032 633

dlowego w Nowym Sączu, ul.
Węgierska 170. Wymagana
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Tel.: 661-991-560.
Praca OPIEKUNKI SENIORÓW
w NIEMCZECH i w ANGLII.
Duża baza ofert, szybkie
wyjazdy. Darmowe kursy j.
niemieckiego od Podstaw
w Nowym Sączu! Zadzwoń
Promedica24: 666-096-758
Matematyka korepetycje
504 699 482
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Obcowanie ze Sztuką przez duże S
z grup powiedziała, że jak w Nowym Sączu zaczyna premierą to potem już wszystko dobrze się układa.

- Teatr Robotniczy obchodzi jubileusz
95-lecia, to fenomen chyba na skalę krajową?
- Rzeczywiście bardzo szczycimy się tym, że oprócz 23 innych
zespołów mamy Teatr Robotniczy
i to z tak długą historią. To chyba drugi najstarszy amatorski teatr w Polsce.
- Właśnie, trzeba podkreślić, że teatr jest
teatrem amatorskim
- Teatr jest teatrem amatorskim,
ale ma coraz większe doświadczenie. To wynika m.in. z uczestnictwa osób, które działają w teatrze,
w Jesiennym Festiwalu Teatralnym.
To świetna okazja, żeby podglądnąć
grę profesjonalnych aktorów, scenografów, a to z pewnością wpływa na to, że przedstawienia są na
coraz wyższym poziomie. Zresztą Teatr Robotniczy od paru lat
współpracuje również z zawodowymi scenografami, kostiumografami. Sztuki reżyserowali zawodowcy, choćby Maciej Kujawski
i Marek Frąckowiak. Muzykę komponowali m.in. Czesław Majewski
Katarzyna Geatner, a Wojciech Stefaniak przygotowuje scenografię już
do drugiego spektaklu. Zatem Teatr
Robotniczy jest amatorski ale ociera się o profesjonalizm.
- Wspomniany Jesienny Festiwal Teatralny to też fenomen. Do Nowego Sącza przyjeżdżają gwiazdy scen polskich
z najlepszymi spektaklami. Jak to się
udało zrobić?
- Pomysł zrodził się w związku z jubileuszem 75-lecia Teatru

FOT. Z ARCH. M. JAKUBOWSKIEJ

Rozmowa z MARTĄ
JAKUBOWSKĄ –
dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury
w Nowym Sączu

Robotniczego. W grupie kilku osób,
w której byli m.in. Andrzej Horoszkiewicz – były szef tego teatru, Maciej Ropek – były dyrektor Domu
Kultury Kolejarza, Janusz Michalik, zastanawialiśmy się, co zrobić,
żeby uczcić jubileusz. Wtedy pomyśleliśmy, że zaprosimy osoby teatru,
aktorów i profesjonalnymi spektaklami uczcimy jubileusz 75-lecia. Ponieważ pomysł się przyjął,
postanowiliśmy go kontynuować,
nazywając to festiwalem teatralnym. To zaczęło owocować i coraz
bardziej się rozwijać. Są widzowie,
którzy chcą spektakle oglądać i są
teatry, które chcą do nas przyjeżdżać. Impreza wrosła już w mapę
kulturalną Nowego Sącza i nie tylko tego miasta.
- Jak to się udaje? Najlepsi aktorzy chcą
przyjeżdżać do małego Nowego Sącza?
- Na pewno nie jest to łatwe organizacyjnie. Trudno jest wszystkie
terminy zgrać, bo dziś aktorzy grają w serialach, mają plany zdjęciowe, występują w różnych teatrach.
Aktorzy chcą jednak przyjeżdżać do
Nowego Sącza, bo jest tu naprawdę wyrobiona, super widownia.
Świadczy o tym też to, że właśnie
u nas odbywają się premiery ogólnopolskie: „ Kłamstwo”, „Obietnica poranka”, „Pół na pół”... Jedna

Są widzowie, którzy chcą
spektakle oglądać i są
teatry, które chcą do nas
przyjeżdżać. Impreza
wrosła już w mapę
kulturalną Nowego Sącza

- Co w tym roku szczególnie Pani poleca?
- Program festiwalu budujemy
tak, żeby zawsze było coś poważnego, coś z farsy, coś z muzyki, coś
dla dzieci, więc oferta jest bardzo
urozmaicona i każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Ale ponieważ
każdy chciałby coś innego zobaczyć, więc trudno mi coś sugerować. Na pewno cieszę się, że po raz
kolejny wystąpi u nas Teatr Narodowy i to w znakomitej obsadzie.

Artur Żmijewski, Ewa Wiśniewska czy Anna Seniuk - to nazwiska, które na pewno świadczą o jakości spektaklu.
- Bardzo ciekawą propozycją są też spotkania z aktorami.
- Wprowadziliśmy je w ubiegłym
roku przy okazji jubileuszowego
20. Jesiennego Festiwalu Teatralnego, jako prezent dla mieszkańców,
w postaci bezpłatnych wejściówek
i zarazem możliwości bezpośredniego porozmawiania z zawodowymi aktorami, którzy naprawdę
świetnie opowiadają, a spotkania

z nimi mają niepowtarzalny urok.
Ponieważ było bardzo duże zainteresowanie, więc stwierdziliśmy, że
w tym roku tę propozycję powtórzymy. Mam nadzieję, że te rozmowy kameralne wpiszą się na stałe do
programu festiwalu.
- Są jeszcze bilety na spektakle?
- Jeśli ktoś ma ochotę, to może
jeszcze kupić bilet na niektóre
spektakle festiwalowe. Zapraszam
wszystkich, którzy chcą zobaczyć
ciekawe sztuki i miło spędzić jesień. obcując ze Sztuką przez duże S.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Z historii teatru

FOT. ARCHIWUM TEATRU

95 lat scenicznych premier

Spektakl „Śluby dębnickie” 1923 r.

„Królowa przedmieścia”, 1932 r.

FOT. ARCHIWUM TEATRU

Bolesław Barbacki

.FOT. BRACIA DWORZAK

FOT. BRACIA DWORZAK

FOT. ZE ZBIORÓW MIECZYSŁAWA SEMENOWICZA

„Dzielny wojak Szwejk” 1930 r.

„Odejście Głodomora”, 1986 r.

.FOT. S. ŚMIERCIAK

„Zemsta”, 1992 r.

.FOT. S. ŚMIERCIAK

„Dziady”, cz. II, 1974 r

FOT. ARCHIWUM TEATRU

„Gęsi i gąski”, 1972 r.

.FOT. S. ŚMIERCIAK

FOT. ARCHIWUM TEATRU

„Zaczarowana fujarka”, 1977 r.

„Niemcy”, 1984 r.
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Ze swoją bogatą 95-letnią tradycją Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego jest prawdziwą perłą w zestawie kulturalnych propozycji, nie tylko swojego patrona - Miejskiego
Ośrodka Kultury ale i miasta Nowego Sącza. To swoisty fenomen wśród wszystkich amatorskich teatrów w Polsce. Bowiem
niezmiennie od 1922 roku – z przerwą na lata okupacji hitlerowskiej – zaznacza swoją obecność na mapie kulturalnej kolejnymi premierami spektakli dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

zapoczątkował w 2003 r., trwającą do dziś, serię realizacji na nowosądeckiej scenie spektakli z udziałem zawodowych polskich reżyserów, aktorów, kompozytorów,
czy scenografów (do których - oprócz pani Katarzyny zaliczyć należy: Mikołaja Grabowskiego, Wojciecha Głucha, Macieja i Tomasza Kujawskich, Bogusława Schaeffera, Marka Frąckowiaka, Czesława Majewskiego, Tomasza
Mędrzaka, Wojciecha Stefaniaka i Ewę Gdowiok). Efektem
tej współpracy były utrzymane na wysokim poziomie artystycznym przedstawienia, prezentowane także na profesjonalnych scenach w Warszawie (m.in. w Teatrze „Kamienica” i w Amfiteatrze Parku Sowińskiego na Woli) oraz
w stolicy Szwecji – Sztokholmie.
Teatr nie unika też podejmowania się takich trudnych
zadań, jak realizacja przez Scenę Poetycką - „Tryptyku
Rzymskiego” Jana Pawła II - w wersji językowej esperanto, co zaowocowało m. in. zaproszeniem tego spektaklu na Międzynarodowy Kongres Esperantystów w Turynie (w 2011 r.).
Na jubileusz 90-lecia (we wrześniu 2012 r.) Teatr przygotował swoją 350. premierę - komedię Michała Bałuckiego „Klub kawalerów”. A na 95. urodziny dwa spektakle:
„I taki los...” wg „Kwiatów Polskich” J. Tuwima oraz komedię Neila Simona „Per procura”.
Teatr Robotniczy doczekał się trzech obszernych monografii: „Jubilate!” Heleny Barbackiej - Ślepiakowej (na
50-lecie w 1972 r.), „Z teatru ulepieni” Henryka Cyganika
(w roku jubileuszu 75-lecia) i „Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego 1922 – 2012” w opracowaniu Janusza
Michalika oraz trzech innych pozycji: „Opisanie 70 lat Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego” Andrzeja Horoszkiewicza, „Wspomnienia” Franciszka Worobiowa z okazji jubileuszu 60-lecia jego pracy artystycznej (wiosną
1996 r.) i „85 lat – Kalendarium” (z października 2007 r.).
A do niezwykłego jubileuszu stulecia nowosądeckiej
Sceny zostało już tylko pięć lat…
JANUSZ MICHALIK

FOT. DANIEL JANISZYN

FOT. DANIEL JANISZYN

Teatr Robotniczy został założony przez nowosądeckich
kolejarzy we wrześniu 1922 roku. Na inaugurację działalności pokazano „Gęsi i gąski” Michała Bałuckiego. Do
wybuchu II wojny światowej Teatr wystawił 132 premiery
i dał prawie 400 przedstawień. Repertuar był bardzo różnorodny: od spektakli plebejskich po dramaty muzyczne, np. „Krakowiacy i górale” Wojciecha Bogusławskiego, operetki i wodewile, takie jak „Królowa przedmieścia”
Konstantego Krumłowskiego. W tamtym czasie, w Teatrze gościnnie występował Leon Wyrwicz (grając dzielnego wojaka Szwejka). Autorem scenografii był głównie
artysta malarz Czesław Lenczowski. Po wyzwoleniu – już
w grudniu 1945 roku – pierwszą premierą był „Ordynans
w zalotach” w reżyserii Heleny Palczewskiej.
„Złoty wiek” teatru przypada na koniec lat 40. W 1948 r.
„Mazepę” oglądał premier Edward Osóbka-Morawski. Na
początku lat 50. Teatr zaczął grać również przedstawienia dla dzieci - pierwszą premierą dla najmłodszej widowni były „Nowe szaty króla” według Jana Christiana Andersena.
W 1957 roku Teatr Robotniczy przyjął imię Bolesława
Barbackiego – artysty malarza, reżysera, scenografa i aktora, współtwórcy przedwojennego Towarzystwa Dramatycznego w Nowym Sączu.
Na swoje 50-lecie, w 1972 r., Teatr ponownie wystawił
pierwszą premierę – „Gęsi i gąski”, tym razem w reżyserii Franciszka Worobiowa, legendy aktorskiej i reżysera,
który poświęcił tej scenie 60 lat swojego życia. W 1974 r.

w Dawnej Synagodze w Nowym Sączu wystawiono II cz.
„Dziadów” Adama Mickiewicza. W 1977 r. „Zaczarowaną
fujarkę” Andersena – przedstawienie muzyczne obejrzało w ciągu trzech miesięcy 8 tysięcy widzów.
Lata osiemdziesiąte przyniosły m.in. świetne i nowatorskie formalnie realizacje „Odejścia Głodomora” Tadeusza Różewicza i „Niemców” Leona Kruczkowskiego.
Zaś w 1992 r. na 700-lecie miasta Nowego Sącza w oparciu o aktorów i realizatorów Teatru Robotniczego przygotowano niepowtarzalne, plenerowe widowisko historyczne pt. „Noc św. Justa”. W tym samym roku, po raz
siódmy wystawiono w teatrze „Zemstę” Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Horoszkiewicza (w marcu następnego roku miało miejsce 100. przedstawienie komedii Fredry w historii Teatru). Spektakl pokazano także
w I programie TVP (realizacja w Teatrze na Wodzie w warszawskich Łazienkach).
75-lecie Teatru było inspiracją do zorganizowania po raz
pierwszy Jesiennego Festiwalu Teatralnego, który obecnie po 20. edycjach jest jedną z najpopularniejszych tego
typu imprez w Polsce, prezentujących spektakle najlepszych polskich scen z udziałem czołówki polskich artystów. Teatr Robotniczy na każdym festiwalu – jako gospodarz – prezentuje swoje najnowsze premiery. A tych
od 1997 r. do chwili obecnej przybyło prawie trzydzieści, wśród nich m. in. „Balladyna” Juliusza Słowackiego,
„Antygona” Helmuta Kajzara, „Medea, moja sympatia”
Jeremiego Przybory, „Mąż i żona”, „Śluby panieńskie”
i jeszcze raz „Zemsta” Aleksandra Fredry, „Grzegorz Dyndała” Moliera, „Mały książę” Antoine de Saint-Exupery’ego, „Ożenek” Mikołaja Gogola, „Igraszki z diabłem” Jana
Drdy (na jubileusz 85-lecia Teatru), „Przyjaciel wesołego
diabła” Kornela Makuszyńskiego, „Kopciuszek” Jana Brzechwy, „Pułkownik-Ptak” Christo Bojczewa, „Damy i huzary” Aleksandra Fredry, czy „Chory z urojenia” Moliera.
„Przygodami rozbójnika Rumcajsa” – musicalem Ernesta Brylla i Katarzyny Gaertner - Robotniczy

„Tryptyk Rzymski”, 2011 r.
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„Zemsta", 2010 r.

„Klub kawalerów”, 2012 r.

„I taki los...”, 2017 r.
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„Baladyna”, 1997 r.

„Per procura”, 2017 r.
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Ludzie sceny

W teatrze mogą robić to, na co nie
Tworzą teatralną rodzinę. Spędzili razem podczas prób
i spektakli mnóstwo godzin. Mocno się ze sobą zaprzyjaźnili, przeżyli wiele radości i wzruszeń. Z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, jego aktorzy: Irena
Nieć, Wojciech Kaczor, Monika Ślepiak, Mieczysław Filipczyk, Dorota Kaczmarczyk i Janusz Michalik dzielą się
swoimi wspomnieniami z Czytelnikami „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

FOT. ANDRZEJ RAMS

Wojciech Kaczor: Kiedy przed laty przyszedłem
tutaj po raz pierwszy, wszedłem w grupę ludzi zaprzyjaźnionych. Wtedy pojawiła się we mnie niepewność: jak to będzie, jak zostanę przyjęty w tej
zżytej już grupie? Okazało się bardzo szybko, że moje
obawy były bez pokrycia. Dostałem się do grupy fantastycznych ludzi. Zostałem bardzo ciepło przyjęty. Grałem m.in. w „Niemcach” czy też „Zemście”.

Wojciech Kaczor

Irena Nieć: Na samym początku przyszłam do
zespołu tanecznego, prowadziła go pani Alicja Buchwald. To były lata tuż po okupacji. Miałam 18 lat,
gdy znalazłam się w Domu Kultury. Grał tam już
Antek Zając, Marysia Zając. Reżyserować zaczął
pan Franiu Worobiow. Ponieważ brakowało mu ludzi, przychodził i prosił, aby brać udział w przedstawieniu. I tak się zaczęło: od zespołu tanecznego
do teatru dramatycznego. Grałam role królowych,
wróżek. Znalazłam w teatrze wielu przyjaciół. Przeżyłam czterech dyrektorów Domu Kultury. Znajomi
mówią, że wyniosą mnie kiedyś nogami do przodu
z MOK-u. Już później dużo suflowałam, byłam inspicjentem. Mogłabym opowiadać godzinami o naszym teatrze.

FOT. JERZY CEBULA

Monika Ślepiak: Ale zagrałaś Irenko, piękną rolę
w „Igraszkach z diabłem” w reżyserii Janusza Michalika. Byłaś tam Belzebubem, ta rola to była naprawdę perełka. Poza tym, nikt Cię nie rozpoznał.

Irena Nieć

Irena Nieć: Pamiętam to. Grałam jednak w tym
spektaklu już w latach 60. Reżyserował go Leszek
Barbacki. Wtedy byłam jednak aniołkiem. Miałam
18 lub 19 lat... potem minęło 40 lat i z aniołka stałam się diabłem, i to Belzebubem! Kiedyś, gdy moja
córka miała 6 lat, przyszedł do mnie do domu Franiu Worobiow i prosił, abym zagrała w nowej bajce. Razem ze mną zagrała moja córka Krysia i od tej
pory grała w Teatrze Robotniczym przez 17 lat. Swoją przygodę zakończyła, gdy wyszła za mąż. Kochałam moje role. Jestem tu od początku. Ze starej wiary
nie ma już nikogo. Widać tam u góry jestem jeszcze
niepotrzebna.
Janusz Michalik: Przed Tobą jeszcze 100-lecie
Teatru!

FOT. ANDRZEJ RAMS

Irena Nieć: No, chyba nie mam wyjścia (śmiech).

Monika Ślepiak

Monika Ślepiak: Pierwszą moją dorosłą rolą była
rola Matki Polki w „Betlejem” Lucjana Rydla. Był
to spektakl robiony na któryś z jubileuszy teatru, w latach 80. Graliśmy go w sali na Zygmuntowskiej. Przedstawienie reżyserowało trzech reżyserów, Franciszek Worobiow, Leszek Barbacki
i Agata Konstanty. Libretta robił Andrzej Horoszkiewicz. Po ukończeniu studiów stwierdziłam, że skoro jestem poważnym inżynierem, nie będę bawić się
w teatr. Zostałam jednak podstępem zwabiona przez
Agatę Konstanty i moją mamę. Agata zadzwoniła
i z miejsca przypisała mi rolę. Gdy szłam na pierwsze
spotkanie, miało miejsce ciekawe zdarzenie. Strajk
okupacyjny był przeniesiony z ratusza na Zygmuntowską. Wchodząc, pomyliłam bramy i mało brakowało, a zostałabym aresztowana. Byłam podejrzana,
bo umówiłam się z panią, a nie wiedziałam, jak ona
wygląda. I tak się zaczęło. Dużo grałam w spektaklach poetyckich. Pamiętam także moją rolę Ruth w
„Niemcach” Leona Kruczkowskiego. Reżyserował
Emil Węgrzyn. Wujek Janusza, Mieczysław Michalik,

W którymś momencie
ławeczka się złamała
i nie był to kawał
sceniczny. My wszyscy
zamarliśmy
z przerażenia, co teraz
się stanie…
grał profesora Sonnenbrucha, występował również
Wojtek Kaczor. W spektaklu była piękna muzyka
i dekoracja. Jeździliśmy z tym spektaklem do Limanowej, do Tarnowa.
Janusz Michalik: Pewnego razu wujek zachorował
i potrzebne było zastępstwo. Rolę profesora Sonnnebrucha w bardzo krótkim czasie opanował reżyser Emil Węgrzyn. Zrobił to fenomenalnie.
Irena Nieć: Chciałam jeszcze dodać, że w spektaklu „Betlejem” Wojtek Kaczor grał Heroda. Ja grałam
jego żonę. Jest nawet jakiś stare zdjęcie, na którym
on wygraża mi palcem. Kiedy to było…
Monika Ślepiak: Podczas tegorocznego czytania
„Wesela” na sądeckim Rynku, przywołaliśmy z kolegami za kulisami rozmaite wspomnienia. Przypomniał nam się „Klub kawalerów”, gdzie z emocji
pomyliłam się i zamiast powiedzieć „sala balowa”,
powiedziałam „bala salowa”. Wszystkim ta pomyłka sprawiła ogromną radość.
Irena Nieć: W ogóle o naszych teatralnych wpadkach, drakach, można byłoby napisać całą książkę.
Monika Ślepiak: W „Odejściu Głodomora”, spektaklu, który robił Janusz, grał Mieciu Michalik. Siedział na ławce. W którymś momencie ta ławeczka
się złamała i nie był to kawał sceniczny. My wszyscy zamarliśmy z przerażenia, co teraz się stanie,
ale Mieciu, wytrawny aktor, wybrnął z sytuacji
i wytrwale siedział dalej. Mamy to nawet gdzieś
nagrane.
Mieczysław Filipczyk: A pamiętacie, jak w „Szopce Staropolskiej” Leona Schillera, Wojtek Kaczor
grał świętego Józefa? W pewnym momencie otworzył szopkę, a tam zamiast Jezuska, pół litra wódki
(śmiech). Wojtek się na mnie obraził, bo myślał, że
to ja zrobiłem taki kawał. Powiedziałem mu po pięciu latach, że to była sprawka jego syna.
Irena Nieć: Te wspomnienia są przepiękne. Zostało to nam na całe życie.
Mieczysław Filipczyk: To Ty Irenko, wciągnęłaś mnie do teatru. Pracowaliśmy razem w jednym
zakładzie na kolei. Oglądałem kiedyś, jako widz,
„Niemców”. Byłem zdumiony scenografią, świetną
grą aktorską. Nie myślałem, żeby się bawić w teatr,
bo miałem trójkę dzieci i obowiązki na głowie. Irena jednak zachęciła mnie, żebym przyszedł i grał. No
i zagrałem w spektaklu „Z kogo się śmiejecie”, który
poszedł jeden jedyny raz. To był mój debiut.
Janusz Michalik: Spektakl robili Andrzej Horoszkiewicz razem z Andrzejem Krupczyńskim.
Mieczysław Filipczyk: Tak, a Andrzej Krupczyński nie mógł się o końca nauczyć roli. Franiu Worobiow oglądał to wszystko zza kulis. Po spektaklu
podszedł do mnie, pocałował mnie w czółko i powiedział: „No, coś tam z ciebie będzie”.
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mają odwagi w normalnym życiu

Wojciech Kaczor: Co prawda nie w jednym spektaklu. Raz grałem w spektaklu poetyckim księdza Tischnera, a w jubileuszowych „Igraszkach z diabłem”
grałem diabła. To dwie skrajne postaci. Można grać
świętych i grzeszników, owieczkę i wilka, clowna czy
błazna i poetę.
Mieczysław Filipczyk: Ja także zagrałem w jednym
przedstawieniu dwie skrajne postacie. Grałem zakonnika, pustelnika oraz grałem szambelana.
Irena Nieć: Mnie się przytrafiło coś podobnego
w „Śnie nocy letniej”. Ja i Marysia Zając byłyśmy
wtedy młodymi dziewczynami. Potrafiłam przebierać się dwa razy w pociągu do Starego Sącza. Jeździliśmy pociągami, nie było autokarów. Leszek Barbacki
uczył mnie roli Hipolity. Nie była to duża rola. Musiałam z elfa przebrać się do roli Hipolity, włożyć perukę
z czarnymi warkoczami. I trzeba było sobie poradzić.

W teatrze mogę
robić to, czego nie
odważyłabym się robić
w normalnym życiu.
Na przykład kochać się
na stole
Dorota Kaczmarczyk: Moja przygoda z teatrem zaczęła się dość niecodziennie. Trafiłam jako pacjentka
do doktora Jerzego Masiora. Usłyszał mój głos i powiedział, że absolutnie ten głos nie może być zmarnowany. Natychmiast zaprowadził mnie do teatru.

Janusz Michalik: Na przykład kochać się na stole
(śmiech). Jak w „Zemście” Fredry w reżyserii Maćka Kujawskiego.
Dorota Kaczmarczyk: Na przykład. To jest wspaniałe, bo pewne rzeczy „nie uchodzą” w codzienności. Zaraziłam także teatrem moje dzieci. Zawsze lubiły chodzić ze mną do teatru. Pamiętam trzyletnią
Kasię, którą wzięłam na jakiś spektakl. Czekała do
końca, aby poprosić: Mamo, ja muszę wyjść na scenę.
Była taka szczęśliwa, że mogła to zrobić. Teraz gram
z córką Julią w jednym spektaklu „Per procura”, którego premiera już wkrótce. Grałyśmy także razem
w „Klubie kawalerów”.
Janusz Michalik: Dorota długo była kojarzona ze
Sceną Poetycką. Cieszę się, że został odkryty w Dorocie talent komediowy. Zagrałaś także kilka kapitalnych ról komediowych, w „Ślubach panieńskich”,
„Zemście”, „Damach i huzarach”.

FOT. ANDRZEJ RAMS

Janusz Michalik: Mieczysław jest aktorem charakterystycznym, a to dość rzadko się trafia. Wojtek Kaczor również. Wy obydwaj tacy jesteście, ze względu
na urodę, na tembr głosu. Nasuwa mi się dygresja. Teatr to miejsce, gdzie można zagrać w zasadzie wszystko. Jaka to jest frajda dla aktora, jak np. z anioła może
stać się diabłem. Wojtek też miał podobną przygodę.

tyle lat tutaj spędzę. Jest to dla mnie taka oaza, miejsce, gdzie odreagowuję codzienne stresy, rożne problemy. Cudowne jest, że w teatrze mogę robić to, czego nie odważyłabym się robić w normalnym życiu.

Dorota Kaczmarczyk

Mieczysław Filipczyk: Moje dzieci także miały kontakt z szeroko pojętą sztuką teatralną. Mój najstarszy
syn do dziś wspomina, kiedy w realizacji „Emigrantów” był inspicjentem. Moja żona jest moim prywatnym krytykiem teatralnym. Zawsze jak wracam do
domu po premierze, to ona mówi: No, Mietek, wszystko było świetnie, ale…, i tu się zaczyna cała wyliczanka, co jest źle (śmiech).
Dorota Kaczmarczyk: Ja mam w domu to samo.
Mieczysław Filipczyk: Mamy coś ze sobą wspólnego. Często występujemy na scenie wspólnie a ty za
każdym razem się zastanawiasz: O Boże, jak to przeżyje mój mąż. Jednak rodziny bardzo nas mobilizują
i wspierają od początku. Jestem w zespole od 25 lat.
Nawet teraz po latach, podczas każdego kolejnego
spektaklu, doświadczam czegoś nowego. Jest premiera a ja nadal to wszystko przeżywam, nadal się denerwuję. Pamiętam jednego chłopca, który bardzo chciał
się dostać do tego teatru. Był pewny siebie, przekonany, że zawojuje świat. Spytał mnie, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Odpowiedziałem mu, że pokora. Spędziłem na scenie kilkadziesiąt lat, ale ciągle
uczę się czegoś nowego. To nie jest tak, że kończy się
rola i jest koniec. Tak to nie działa. Za każdym razem
w rolę wkładamy kawałek życia.

FOT. ANDRZEJ RAMS

Irena Nieć: Takiego aktora jak Ty, to trzeba by ze
świeczką szukać.

Mieczysław Filipczyk

Janusz Michalik: I bardzo dobrze zrobił.
Irena Nieć: Taka jest prawda. Moglibyśmy opowiadać o naszych teatralnych przygodach godzinami. Jedno jest pewne: bez teatru nie możemy żyć.
Janusz Michalik: Podchodzimy do niego w sposób profesjonalny, choć tworzymy grupę amatorską
i zawsze to podkreślamy. Mamy jednak profesjonalne
metody pracy. Różnimy się tylko tym od zawodowego teatru, że wynagrodzeniem dla nas jest satysfakcja i oklaski wzruszonej lub uradowanej publiczności. To jest piękne.
WYSŁUCHAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA

Podchodzimy do
teatru w sposób
profesjonalny, choć
tworzymy grupę
amatorską
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Dorota Kaczmarczyk: Oddał mnie w ręce Marysi
Zającowej, która z kolei przekazała mnie w ręce Agaty Konstanty, ta się mną zajęła. To był rok 1979. Zostałam przypisana do tzw. Sceny Poetyckiej, prowadzonej przez Agatę. To ona dawała mi szlify teatralne.
Wcześniej zupełnie o tym nie marzyłam, nie myślałam.
W ogóle wydawało mi się, że sfera teatru jest poza
mną. Jak się okazało, jest mi tu do dziś bardzo dobrze. Występowałam w spektaklach poetyckich. Moją
pierwszą rolą w teatrze dramatycznym, w dużym
przedstawieniu, był występ w „Królowej przedmieścia” albo w „Co się komu w duszy gra”. Potem miałam dość długą przerwę, urodziłam pięcioro dzieci
i byłam przede wszystkim matką. Doktor Masior cały
czas jednak trzymał rękę na pulsie, żebym nie odeszła
z teatru. Po śmierci Agaty to on właściwie przejął Scenę Poetycką i robił spektakle poetycko-muzyczne. Zawsze starał się mnie tam angażować. Było to dla mnie
ułatwienie, bo próby nie były tak rozbudowane, jak
przy zwykłych spektaklach. Wiersza można było się
nauczyć nawet niańcząc dzieci. Zawsze mi powtarzał:
Pamiętaj, jak się odkopiesz z tych pieluch, masz wrócić do teatru i grać. Zrealizowałam to i bardzo się cieszę, że mi się to udało. Jak tak patrzę z perspektywy,
to w tych latach 80. nawet mi na myśl nie przyszło, że

Janusz Michalik
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