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Moc atrakcji i wygrana rodziny Grubarczyków

Duża porcja emocji, dobrej zabawy i wspaniałych nagród – tak wyglądała kolejna, siedemnasta edycja
organizowanego przez Pałac Młodzieży i Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”
Turnieju Rodzin. Wydarzenie zgromadziło w hali sportowej MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej szeroką
publiczność, a do przygotowanych konkurencji zgłosiła się rekordowa liczba jedenastu rodzin. W wielkim
finale o atrakcyjne nagrody walczyło pięć z nich.
Wydarzenie zainaugurowała dyrektor Pałacu
Młodzieży Milenia Małecka-Rogal. – Jestem pewna,

Barbary Sławeckiej oraz grupy baletowej „Adagio”
Urszuli Baziak, a swoje umiejętności pokazały również
prowadzone przez Dorotę Gwiżdż grupy taneczne –
„Pompon Team”, „Pomponiki”, Pomponiki bis” oraz
„Poleczka”. O wokalne prezentacje zadbali uczestnicy
zajęć Sylwii Tomaszewskiej-Siedlarz z zespołu „Promyczki Dobra”, podopieczni „Studia Piosenki” Doroty
Szymbary i Leszka Zygmunta – Maja Chramięga i Krystian Gizicki, a także doskonalący swoje wokalne
umiejętności w grupie Joanny Albrzykowskiej-Clifford –
Mateusz Górski.
Podczas Turnieju Rodzin nie mogło zabraknąć
tych najbardziej widowiskowych pokazów. Rozpoczęła
je grupa longboardowa Pawła Niecia, działająca przy
wsparciu Szymona Śmiałka z firmy Alternative Longboards. Jeszcze bardziej zgromadzoną publiczność
ożywili tancerze z grupy break dance Sławomira Dobosza, a także grupa Astral Team – sekcja akrobatyki
oraz sztuk walki pod kierunkiem Piotra Dobosza.
XVII Turnieju Rodzin odbył się przy wsparciu
finansowym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Organizatorzy składają również podziękowania dla Restauracji
Gondola za wsparcie realizacji wydarzenia.

że jak zawsze podczas Turnieju Rodzin będzie panowała radosna i bardzo gorąca atmosfera, a wszystkie
prezenty ufundowane przez Urząd Miasta Nowego
Sącza będą wspaniałą niespodzianką – mówiła do

uczestników.
Do rywalizacji o główne nagrody zgłosiła się
rekordowa liczba jedenastu rodzin, z których pięć walczyło o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Aby jednak wygrać należało zmierzyć się z czterema konkurencjami: dwoma tanecznymi, plastyczną i sprawnościową. Tym razem bezkonkurencyjna okazała się rodzina Grubarczyków (61 pkt.). Tuż za nimi uplasowała
się rodzina Rosińskich (59 pkt.), która pokonała trzecią rodzinę Petryszaków (45 pkt.), a na kolejnych miejscach znalazły się rodziny Adamczyków (41 pkt.) oraz
Ptaszników (36 pkt.).
Każda z biorących udział w finale rodzin mogła wybrać jedną z nagród RTV/AGD ufundowaną
przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Organizatorzy nie
zapomnieli również o przedstawicielach publiczności,
którzy wspierając uczestników w poszczególnych zadaniach wygrywali cenne niespodzianki.
Stało się już tradycją, że pomiędzy konkurencjami dla rodzin prezentowali się podopieczni Pałacu
Młodzieży. Publiczność mogła zobaczyć występy
Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” pod kierunkiem

Cezary Rosiński
fot. Patryk Kapłon
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"Pierścień św. Kingi"
250 metrów pod ziemią

ny, który mogliśmy przed momentem zobaczyć. To
bardzo pięknie, że młodzież uczy się patriotyzmu, tym
bardziej, że w naszej kopalni wiele takich patriotycznych elementów możemy odnaleźć.

Szczególne podziękowania na ręce gospodarza Kopalni Soli w Bochni przekazali organizatorzy –
dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” ks. Andrzej Mulka i dyrektor Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal. – W imieniu

organizatorów bardzo dziękuję panu prezesowi za to,
że co roku możemy w tym uroczym i klimatycznym
miejscu rozstrzygać ten piękny konkurs polskiej poezji
religijnej. Naszym wyrazem wdzięczności niech będzie
skromny upominek – podkreśliła Milenia Małecka-Ro-

gal.

Jeszcze przed ogłoszeniem wyników o przebiegu tegorocznej edycji konkursu mówiła przewodnicząca jury Ewa Stadtmüller. – Serdecznie gratuluję,

ponieważ jako jury mieliśmy naprawdę trudne zadanie. Tu nie było słabych recytacji, wszystkie były fantastyczne, a największą nagrodą dla was jest to, że
znaleźliście się w finale tego konkursu – mówiła do
uczestników znakomita pisarka. – Teraz dzięki konkursowi macie coś na własność, bo kiedy człowiek nauczy się tekstu wiersza na pamięć, to ma go na własność i nikt go nie może zabrać.

Dyplomy za udział, a także wyróżnienia oraz
nagrody wręczyli członkowie jury konkursowego: Milenia Małecka-Rogal (Pałac Młodzieży), Ewelina Grzebinoga (Program „Ziarno” TVP) oraz Ewa Stadtmüller
(przewodnicząca). Warto podkreślić, że najlepsi recytatorzy w swoich kategoriach mieli możliwość ponownego zaprezentowania przygotowanych do konkursu
wierszy. Ich finałowej recytacji słuchali uczestnicy oraz
opiekunowie – w sumie ponad 280 osób.

To był rekordowy finał, który zgromadził aż
1 40 recytatorów i potwierdził, że Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” cieszy się coraz większą
popularnością. Drugiego dnia konkursu jury
ogłosiło wyniki, a wydarzenie zakończyło
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla
najlepszych recytatorów w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

Oskar Koszyk, Krzysztof Witowski
fot. Patryk Kapłon

Poranek rozpoczął się 201 metrów pod ziemią
od mszy świętej celebrowanej w kaplicy św. Kingi w intencji uczestników konkursu przez ks. Andrzeja Mulkę,
współorganizatora wydarzenia i dyrektora Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”.
Finał zainaugurował program artystyczny
„Droga do niepodległej” przygotowany przez zespół
„Promyczki Dobra”. Chwilę później do wszystkich
uczestników zwrócił się prezes Kopalni Soli w Bochni
Zbigniew Rojek. – Bardzo się cieszę, że ponownie

wybieracie to miejsce, aby tutaj się spotykać i tu
rozstrzygać konkurs „Pierścień św. Kingi”. Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, bo gościć was to naprawdę wielka przyjemność – mówił prezes Zbigniew
Rojek. – Dziękuję też za wyjątkowy program artystycz-
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Finał przeglądu "POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA"

Nagrody, wyróżnienia i występy utalentowanych
wokalistów – tak wyglądał finał XII Wojewódzkiego
Przeglądu Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami
Anioła", który odbył się 7 grudnia w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI. Organizowany przez Pałac Młodzieży cykl trzech konkursów zgromadził w tym
roku blisko 1200 uczestników z całej Małopolski,
a jak podkreślają organizatorzy poziom i umiejętności uczestników znowu zaskoczyły.

chętnie pomagamy zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Do uczestników finałowego spotkania zwróciła
się również dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal, której towarzyszył wicedyrektor Antoni Reszkiewicz.

– To kolejna dwunasta już edycja Przeglądu,
a dziewiąta w tych bardzo gościnnych progach firmy
WIŚNIOWSKI, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni
także w imieniu wszystkich dzieci biorących udział
w poszczególnych konkursach. Bo to niezwykłe, że
spotykając się tutaj, stykamy się z wielkim światem
biznesu, który jest bardzo przyjazny i można powiedzieć, że to takie anielskie połączenie. Tego wsparcia jest bardzo wiele również ze strony Urzędu Miasta
Nowego Sącza, za co bardzo dziękujemy – mówiła

W uroczystym finale wzięli udział zaproszeni
goście, a wśród nich: radny miejski Krzysztof Ziaja,
który reprezentował patrona honorowego wydarzenia,
prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, Adam
Skwarło wizytator Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, a także pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Ilona Kronenberger.
W imieniu firmy WIŚNIOWSKI laureatów powitała dyrektor marketingu Katarzyna Świderska, podkreślając że to wielka radość gościć co roku uzdolnione dzieci i młodzież, biorące udział w trzech konkursach Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła”. Katarzyna Świderska
dodała również, że firma WIŚNIOWSKI podejmuje
wiele działań wspierających ważne społecznie
inicjatywy. – Oprócz tego, że zajmujemy się tworze-

Milenia Małecka-Rogal.
Kulminacyjną częścią spotkania było wręczenie przez zaproszonych gości, a także przedstawicieli
firmy WIŚNIOWSKI oraz Pałacu Młodzieży nagród
oraz wyróżnień we wszystkich trzech konkursach XII
Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „Pod
Skrzydłami Anioła”. Należały do nich: Konkurs Plastyczny „Moja kartka bożonarodzeniowa”, Konkurs Literacko-Kaligraficzny „Anielskie pióro”, a także Konkurs Piosenki „Anielska nutka", którego laureaci
uświetnili wydarzenie swoimi występami wokalnymi.

niem nowoczesnych i funkcjonalnych produktów,
realizujemy także dużo akcji społecznych. Bardzo

Krzysztof Witowski
fot. Patryk Kapłon
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Nagrody dla laureatów
przeglądu "...ANIOŁ..."

kazała dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska.

– Mam nadzieję, że wokół nas, także w waszych domach oraz na ulicach naszego miasta będziemy spotykać same anioły, a w zbliżającym się
okresie świątecznym będziemy serdeczni dla siebie,
ucząc się tej anielskości. Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia i proszę pielęgnujcie te swoje anioły

– powiedziała Małgorzata Belska.
Dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia MałeckaRogal podkreśliła, że to szczególna edycja, pełna
wyjątkowych prac nadsyłanych z niemal całej Polski.
– Dziękuję wszystkim uczestnikom za to, że ponownie
przesłali swoje prace na Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „… Anioł… ”, który zatacza coraz szersze kręgi.

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych młodych artystów wręczali: z Wydziału Edukacji UM dyrektor Małgorzata Belska oraz główny specjalista Halina Wiśniowska, a z Pałacu Młodzieży dyrektor Milenia Małecka-Rogal wraz z wicedyrektorem Antonim
Reszkiewiczem oraz pomysłodawczynią i koordynatorem przeglądu Małgorzatą Gromalą. Finał wydarzenia uświetniła swoim występem prowadzona przez
Urszulę Baziak grupa baletowa „Adagio”.

Ponad 370 prac z 33 placówek nadesłano
w ramach XVI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „… Anioł… ”. W sześciu kategoriach wiekowych jury przyznało nagrody i wyróżnienia, które zostały wręczone podczas uroczystego finału w Szkole
Podstawowej nr 21 im. św. Jana Pawła II. Gratulacje
laureatom wraz ze świątecznymi życzeniami prze-

Krzysztof Witowski
fot. Stefan Chomoncik

Finał VIII edycji konkursu
"W RYTMIE PÓR ROKU"

W Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w
Starym Sączu odbył się finał VIII Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych, Klas i Grup Integracyjnych „W rytmie pór roku”. Nadesłano 137 prac z 18
placówek, przedstawiających tegoroczne hasło „Jesienna paleta barw na 100-lecie niepodległej Polski”.
Uczestników konkursu powitał gospodarz
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks. Mariusz
Żaba. – Bardzo się cieszę, że możemy was gościć

w naszym domu, a wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratuluję tych pięknych i wyjątkowych prac.
Życzę aby talenty artystyczne, które posiadacie były
pomnażane na chwałę Bożą i dla pożytku doczesnego.

Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu podkreśliła wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu i podziękowała uczestnikom
za szczególny wkład i zaangażowanie w przygotowanie prac. Wyraziła również nadzieję, że także w kolejnych latach finał konkursu będzie odbywał się w tak
wyjątkowym miejscu.

Katarzyna Zapiór, Cezary Rosiński
fot. Stefan Chomoncik
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Podsumowanie konkursu
"WĘDRÓWKI PRZEZ EPOKI"

W Szkole Podstawowej nr 21 im. św. Jana
Pawła II odbyło się podsumowanie konkursu „Wędrówki przez epoki”, który w tym roku był realizowany
pod hasłem „Ideał estetyczny antycznej Grecji i Rzymu”.
Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu
wręczyła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży oraz Beata Mac, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 21. Spotkanie poprowadziła Renata Kubiesza, kierownik Działu Plastycznego Pałacu Młodzieży.

– Serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu „Wędrówki przez epoki”, który nie jest
łatwym konkursem. Jestem bardzo zbudowana, że
poziom tych prac z roku na rok jest coraz wyższy i jest
wyrafinowany plastycznie – podkreśliła dyrektor Milenia Małecka-Rogal. – Starożytność uwrażliwia nas
w sposób szczególny i wszyscy, którzy w jakikolwiek
sposób zetknęli się z twórczością tego okresu, trochę
inaczej całościowo odbierają kulturę i sztukę.
Wiktoria Popiół, Małgorzata Piwowar
fot. Krzysztof Witowski

Słynna ciężarówka
ponownie na
sądeckim Rynku
Świąteczna atmosfera opanowała sądecki Rynek, na którym oprócz Jarmarku Bożonarodzeniowego pojawiło się wiele niespodzianek. Jedną z atrakcji na jaką czekali Sądeczanie był przyjazd słynnej
ciężarówki Coca-Coli.
Charakterystyczny czerwony pojazd już po
raz piąty wyruszył w tournee po Polsce. 17 grudnia
ciężarówka zawitała na płycie sądeckiego Rynku
i przyciągnęła prawdziwe tłumy osób chętnych do
wzięcia udziału w konkursach, spotkaniu z Mikołajem
oraz wirtualnej przejażdżce saniami. Ponadto każdy
mógł otrzymać drobny upominek lub stworzyć spersonalizowaną puszkę popularnego napoju.
W wyjątkowy klimat panujący wokół ratusza
doskonale wpisała się iluminacja śródmieścia, w tym
okazała choinka. Z głośników przy fontannie można
było też usłyszeć świąteczną muzykę.
Katarzyna Zapiór, Wiktoria Krężołek
fot. Patryk Kapłon
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Biednie,
ubogo
i na
głodno

więcej sprzedawać i więcej zarabiać. Dlatego chyba tu
jest ten problem, przez który zapominamy o tej prawdziwej głębi Bożego Narodzenia. Zresztą często już
dzień po świętach powtarzamy znane powiedzenie:
święta, święta i po świętach...

W takim razie po której stronie jesteśmy? Jeszcze
po tej bardziej duchowej, w której potrafimy przeżywać ten piękny czas, czy już zostaliśmy przeciągnięci na tę drugą, bardziej „światową” stronę?
Myślę, że nie jest tak źle, co nie wyklucza, że być może za kilkanaście lat tak się właśnie stanie. Ale zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i poza dużymi
aglomeracjami ta tradycja jest jeszcze dla ludzi bardzo
ważna i żywa. Najlepszym dowodem są pełne kościoły
podczas pasterki, a często brak miejsca w świątyniach. Gdybyśmy chcieli w innym czasie zorganizować o północny msze świętą, to z pewnością wiernych
nie byłoby tak wielu.

Ś

Czyli mówiąc inaczej tradycja i przywiązanie do
wiary mają zatem wpływ na nasze przeżywanie
okresu Świąt Bożego Narodzenia.

O tym jak dobrze przygotować się na Narodzenie
Pańskie, czego możemy nauczyć się od ubogich
Pigmejów z Afryki i dlaczego rodzina jest ważniejsza
niż najpiękniejsze prezenty z o. Adamem Fijołkiem ze
Zgromadzenia Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
rozmawiali – Krzysztof Witowski
i Hubert Przybyszowski.

Jak najbardziej. Są tacy wierni, którzy przychodzą do
kościoła dwa razy w roku – na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Ale to także ważne, że chociaż wtedy pojawiają się na mszy świętej, że gdzieś tam Pan Bóg ich
szuka i to może być ten czas, kiedy coś ich dotknie
i coś się przemieni w ich życiu.

Bywa tak, że czasem ojciec porównuje Święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy tutaj w Polsce
z tym, co ojciec widział i przeżył w Afryce?

Gdyby zapytać przypadkową osobę na ulicy jakie
są najpiękniejsze święta, to zapewne usłyszelibyśmy odpowiedź, że to Boże Narodzenie. W naszej
świadomości niezmiennie to najważniejszy czas
w ciągu roku. Skąd się bierze wyjątkowość tego
okresu?

Oczywiście. Zabieganie domowników, którzy pragną
przygotować wszystko jak najlepiej, najsmaczniej, do
tego ubieranie choinki, światełka i inne rzeczy. Najbardziej jednak zadziwia mnie, kiedy wchodzę do supermarketu przed świętami i widzę tych ludzi, którzy
kupują często bez zastanowienia, bo przecież inni
kupują, albo jest jakaś promocja, więc trzeba
kupować. Wtedy myślę o Pigmejach, którzy w Wigilię
idą rano do pracy do lasu, wracają umęczeni koło
18:00, obmywają się w misce wody, zagryzają jakiś
liść albo ślimaka i idą na próbę chóru. Potem zjedzą
jeszcze trochę manioku, a o godzinie 22:00-23:00 gromadzimy się na mszy świętej, która głównie poprzez
śpiewy i tańce trwa około 3 godzin. Po mszy – podobnie jak u nas w Wielkanoc – rozpalają ogień przed
kościołem i te tańce radości trwają kolejnych kilka
godzin. Rano 25 grudnia nie ma już wielkiego
świętowania, ksiądz jedzie do następnej wioski, gdzie
nie był wieczorem dnia poprzedniego, a oni wracają
do lasu aby szukać jedzenia. Nic wielkiego się nie
zmienia.

Przede wszystkim pokój i w jakimś sensie atmosfera
pojednania w rodzinach i naszych relacjach. Ale to
także zimowa aura, choinka, narodzenie Pana Jezusa,
jako tego niewinnego dzieciątka. To wszystko sprawia,
że Święta Bożego Narodzenia są piękne.

Pomimo wszystko bardzo często te nasze święta
sprowadzają się do takich komercyjnych symboli
jak zakupy, prezenty, „Kevin sam w domu” i często
nawet tworzymy swego rodzaju przestrzeń, w której brakuje już tej przestrzeni dla Boga.
To taki formalizm i zaliczenie kolejnej tradycji, bo zawsze tak było, co moim zdaniem nie jest sensowne
i piękne. Tym bardziej, że święta niosą tak wiele głębokiego przekazu, przede wszystkim w Słowie Bożym
i teologii czytań, które słyszymy w kościele. Ale świat
pcha komercjalizację i próbuje nas tak ustawić, aby
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FLESZ wywiad
Możemy powiedzieć, że ich radość jest inna niż
nasza, bardziej świadoma?

Jest coś czego możemy się uczyć w kwestii przeżywania naszej wiary od Pigmejów?

Ich radość jest niesamowita i to czuć już dwa tygodnie
przed nadejściem Bożego Narodzenia. Ale nie z powodu tego, że wszyscy biegną do supermarketu coś
kupić, a na palmach wszędzie są lampki świąteczne,
bo tam nie ma przecież prądu. Przede wszystkim
chodzi o chór, który gromadzi się praktycznie każdego
popołudnia, pomimo tego, że Pigmeje przemierzają
dziennie nawet 20 kilometrów w poszukiwaniu jedzenia. Często głodni, bo posiłek gotowy jest dopiero
o godzinie 20:00, spotykają się od godziny 16:00 do
18:00 i potrafią tak przez dwa tygodnie ćwiczyć trzy,
cztery kolędy, te same melodie. Po tym widać, że atmosfera robi się bardzo świąteczna. Nawet dzieci idąc
do szkoły podśpiewują te właśnie melodie i ten czas
jest naprawdę kolędowy. Pomimo tego, że biednie,
ubogo i na głodno, to wszyscy czują, że największy
głód to oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa.
Dokładnie jak w Betlejem – w bardzo ubogich warunkach. Dlatego w Afryce miałem zawsze wrażenie, że
przeżywam prawdziwe Boże Narodzenie, bez tej całej
komercyjnej otoczki, bez prezentów, gdzieś przy
świeczkach, bo nie ma prądu, z ludźmi, którzy są obdarci i z godności, i z odzieży, często głodni. Tam się
prawdziwie rodzi Jezus i znowu rozbija namiot pośród
swoich.

Zawierzenie codzienne Bogu. Oni naprawdę wierzą,
że ich życie jest w rękach Najwyższego i nie mogą
zbyt wiele z tym zrobić. Jeżeli coś się upoluje, coś się
trafi do jedzenia, to zjadają wszystko od razu, bo nie
są pewni czy dożyją jutra. Średnia wieku to zaledwie
40 lat, więc życie tam jest szybkie i krótkie. Dlatego są
bardzo wdzięczni za każdy kolejny dzień, który Pan
Bóg im daje. Kiedy żegnają się wieczorem, to mówią
„jak Pan Bóg da, to się spotkamy jutro”.

A co by się stało gdybyśmy na Święta Bożego Narodzenia pojechali do Afryki? Czy nasze postrzeganie tego wyjątkowego okresu stałoby się inne?
Wielu z nas zabrakłoby choinki. Zresztą często słyszę
to pytanie – czy nie brakowało mi choinki i śniegu.
Odpowiedź brzmi nie. Ubieraliśmy palmę albo jakieś
inne drzewko i tak naprawdę miałem to, co najważniejsze – wiernych, przyjaciół. Tam miałem tak naprawdę rodzinę i to nie był czas kiedy tęskniłem za
domem i moją prawdziwą rodziną.

Ojcze Adamie, jak się dobrze przygotować do
Świąt Bożego Narodzenia tutaj w Polsce? Czas
trochę ucieka nam między palcami, rzeczy dzieją
się tak szybko i w tym wszystkim mamy narodzenie Jezusa.

Jak to jest u Pigmejów z symbolami świątecznymi? U nas trudno sobie wyobrazić święta bez choinki, prezentów czy śniegu. Czy są jakieś szczególne symbole, które związane są z Bożym Narodzeniem i pojawiają się tylko wtedy?

Trzeba zwolnić rytm życia i zwrócić uwagę na rodzinę
i najbliższych, zaczynając od najmłodszych, a kończąc
na najstarszych, na naszych dziadkach. Dużo mówimy
o tym, że trzeba pomagać ubogim, bezdomnym, mamy to przywiązanie do tradycji pozostawiania jednego
pustego miejsca, bo może jakiś gość niespodziewany
przyjdzie. Ale tak naprawdę gdyby przyszedł ten bezdomny, to pewnie niewiele osób wpuściłoby go pod
swój dach. Więc jest to tradycja dla tradycji, ale pytanie jest czy jesteś gotowy wpuścić nieznajomego do
swojego domu? W jakiś sposób oszukujemy samych
siebie. Dlatego pamiętajmy przede wszystkim o relacjach i naszej rodzinie, czyli nie „Kevin sam w domu”,
ale relacje, bo to jest najważniejsze. Żyjemy w takich
czasach, gdzie w okresie świąt spotykamy się po wielu
miesiącach. Mówię tu o rodzinach, które na co dzień
są rozłączone z powodu wyjazdów zarobkowych zagranicę na przykład współmałżonka, który potem wraca i biegnie szybko po prezenty, bo rodzina na nie
czeka. Zapominamy jednak, że Pan Jezus nie przyszedł do nas z prezentami, ale dał samego siebie. Tak
jest z każdą osobą. Spotkać drugiego człowieka - to
jest najważniejsze.

Tak, termity, czyli tzw. bobo. To szczyt pory suchej,
więc okres ten przypada mniej więcej od Bożego
Narodzenia do końca stycznia. I to jest taki świetny
przysmak, dlatego wszystkie dzieci wtedy chodzą zaokrąglone i uśmiechnięte, bo mają co jeść.

I to jest symbol, który Pigmejom kojarzy się z Bożym Narodzeniem?
Dokładnie tak. Ale również i my jako misjonarze uczymy ich pewnych tradycji. Poznałem jednego Pigmeja,
który jak się okazało potrafił zrobić miniaturkę szopki
bożonarodzeniowej w formie takich małych domków
wykonanych z krzaków. I to ich też cieszy. Pamiętam,
że Pigmeje potrafili zostawać nawet kilkadziesiąt minut po mszy świętej i kontemplowali szopkę. Wstawialiśmy tam coś, co było im bliskie, a często kojarzyło
się z jedzeniem, więc na przykład ustawialiśmy figurkę
słonia, goryla, małpy i innych zwierząt. W ten sposób
zrobiliśmy wioskę i las połączoną w jednej szopce
betlejemskiej, w której była Maryja, Józef i Jezus
urodzony na sianku, i to do nich niesamowicie przemawiało.

oprac. KrzysztofWitowski
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Kulturałka

Wieczór Muzycznych Rozmaitości
z Joanną Albrzykowską-Clifford
To był 248. Koncert u Prezydenta, podczas którego
przed sądecką publicznością wystąpiła znakomita
sopranistka i nauczyciel wokalu w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Joanna Albrzykowska-Clifford.
Gratulacje i podziękowania artystce przekazał prezydent Ludomir Handzel.
Joannie Albrzykowskiej-Cliford przy fortepianie towarzyszyła Mariola Cieniawa, a gościem specjalnym był sądecki muzyk i wokalista Tomasz Wolak.
W programie koncertu znalazły się utwory takich
kompozytorów jak: Antonín Dvořák, Georges Bizet,
Johann Strauss, Siergiej Rachmaninow, Mieczysław
Karłowicz i Manuel Maria Ponce. Koncert poprowadził
Dariusz Izworski.
Wśród gości obecny był między innymi Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu ks. dr Jerzy
Jurkiewicz oraz Radna Województwa Małopolskiego
Marta Mordarska.
Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta
Nowego Sącza oraz Miejski Ośrodek Kultury.
Krzysztof Witowski
fot. Patryk Kapłon

1 0

Kulturałka

"CZARNO-BIAŁE"
spojrzenie na świat

W podziemiach Sądeckiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pod nazwą „CZARNO-BIAŁE”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Amatorów Fotografii. Sam tytuł potwierdza, że wspólnym mianownikiem wszystkich przygotowanych prac jest monochromatyczny świat.

lak, Lidia Sułkowska, Anna Rosiek, Aneta Piaskowy,
Sonia Jargut, Anna Ślęzak, Katarzyna Potok, Agata
Gajkowska, Izabela Ruchała, Izabela Górz, Maciej
Butas i Agnieszka Janowiec.
Tematy, które odnajdziemy w przygotowanych
fotografiach to m.in. portret, krajobraz górski, natura,
a także fotografia ślubna. Wystawę można oglądać do
31 grudnia br.

13 grudnia podczas inauguracji wystawy
swoje fotografie udostępniło dwunastu pochodzących
z Sądecczyzny artystów. Wśród nich: Katarzyna Bie-

Patryk Kapłon, Hubert Jurowicz
fot. Patryk Kapłon
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Konkursy PM

Mayflower, czyli festiwal
piosenki country
Przed nami V edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”, którego celem
jest między innymi promowanie młodych, zdolnych artystów, kształtowanie wrażliwości muzycznej, pogłębianie wiedzy na temat kultury amerykańskiej czy rozwijanie poczucia ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.

Festiwal skierowany jest do solistów, a także
amatorskich zespołów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych w wieku 10-20 lat, którzy nie są związani
z żadną wytwórnią muzyczną i nie wydali jeszcze własnego materiału płytowego.
Zgłoszenia można przesyłać do 1 lutego 2019
roku, wypełniając dedykowaną kartę dostępną na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
(www.palacmlodziezy.pl). Lista osób zakwalifikowanych do I etapu festiwalu – przesłuchania konkursowe
w dniu 7 lutego – zostanie opublikowana najpóźniej do
4 lutego wraz kolejnością przesłuchań.
Koncert finalistów odbędzie się 8 lutego o godzinie 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Szczegóły w
regulaminie dostępnym na stronie Pałacu Młodzieży.
Hubert Przybyszowski
fot. archiwum Pałacu Młodzieży
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W obiektywie FLESZa

MOTOMIKOŁAJE 2018

30 listopada ruszyła kolejna akcja Motomikołaje, której celem jest wsparcie dzieci, osób
niepełnosprawnych, a takBe osób starszych i potrzebujących. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli
oraz sponsorów, Motomikołaje rozwiozą w tym roku blisko 2,5 paczek. Jednym z przystanków na
tegorocznej trasie było Miasteczko Galicyjskie, gdzie sądeccy motocykliści przywieźli prezenty dla
dzieci z rodzin zastępczych, będących pod opieką Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym
Sączu. Podczas spotkania, razem z zespołem "BoBe nutki" zaśpiewał Wacław Cieślik, czyli popularny w całej Polsce Kordian. (red.)
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CIT poleca

Co, gdzie, kiedy? Warto wiedzieć!
...bo napewdę warto wiedzieć, co wydarzy się w najbliższym czasie. Dlatego zapraszamy na krótki
przegląd zapowiedzi przygotowanych przez Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej CIT (ziemiasadecka.info), gdzie znajdziemy
informacje o najważniejszych wydarzeniach zarówno w naszym mieście, jak
i na terenie powiatu nowosądeckiego.

MICHAŁ ANIOŁ. MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ WYSTAWA NA EKRANIE
Nakręcony przy okazji znakomitej wystawy
w National Gallery w Londynie film prezentuje odpowiedzianą na nowo, pełną mało znanych faktów biografię Michała Anioła Buonarrotiego, który wraz z Leonardem da Vi-ci jest uważany za jednego z największych artystów epoki renesansu.

27 grudnia - Kino Sokół
ul. Długosza 3 18 44 82 600
,

FESTIWAL PIOSENKI "ART SONG"
Młodzi, zdolni i utalentowani – to szansa dla
Was wszystkich na pokazanie swoich wokalnych
umiejętności szerszej publiczności! Ale również możliwość pracy pod przewodnictwem zawodowych
muzyków: Anny Stroynowskiej – śpiewaczki operowej
z międzynarodowym doświadczeniem oraz uczestnika
programu the Voice of Poland – Łukasza Szczepanika!
Jedyne kryteria jakie musicie spełniać to wiek
i... wasze chęci! Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych: kategoria I – 6 – 9 lat, kategoria II
– 10 – 13 lat kategoria III – 14 – 20 lat.
Zgłoszenia można nadsyłać do 31 grudnia
2018 roku. Szczegóły na www.teatrnowysacz.pl.
,

www.ziemiasadecka.info
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Strzelec Info

RAZEM
moBna więcej!

O rozpoczynającej się współpracy z sądeckimi
Strzelcami mówi również Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. - Od wielu

lat staramy się być wszędzie tam, gdzie możemy
wspierać zdolne dzieci i młodzież. Współpraca ze
Strzelcami z klas mundurowych to nowy dla nas obszar, ale dający naprawdę wiele możliwości na realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów – zaznacza Milenia Małecka-Rogal. - Na początek zaprosiliśmy do naszych grup dziennikarskich Strzelców, którzy będą uczyć się jak wykorzystać potencjał informacyjny w codziennej nauce i pracy. Jestem przekonana, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści obu placówkom.

Od nowego roku w Pałacu Młodzieży ruszają zajęcia dziennikarskie dla Strzelców z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. To początek wspólnych działań w obszarze komunikacji społecznej, który pozwoli na
jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału informacyjnego obu placówek.

Zarówno podopieczni Pałacu Młodzieży, jak
i Strzelcy z Zespołu Szkół nr 2 osiągają znaczące sukcesy nie tylko w skali miasta i regionu, ale także w ramach inicjatyw ogólnopolskich czy nawet międzynarodowych. Warto przypomnieć, że ostatnio dziennikarze BBC przygotowywali program o klasach mundurowych i Strzelcach z Nowego Sącza, którego hasło
przewodnie to „Patriotism is part of my life”.
Również młodzi artyści z Pałacu Młodzieży
sięgają po kolejne sukcesy. Ostatnie to zdobyte nagrody w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Dreams of Future” w Chinach oraz wygrana i nagroda publiczności dla wokalisty „Studia Piosenki” Krystiana Gizickiego podczas X Międzynarodowego Festiwalu „Orfeusz w Italii” we włoskim Lido di Jesolo.

Patryk Kapłon
fot. fb Sławomir Szczerkowski,
www. palacmlodziezy. pl

Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół nr 2
i komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW
Sławomir Szczerkowski, komunikacja w dzisiejszych
czasach daje ogromne możliwości, które warto wykorzystać w jak największym stopniu. - Współpraca

z Pałacem Młodzieży to efekt wielu wcześniejszych
kontaktów przy okazji organizacji imprez i uroczystości
miejskich. Nadszedł czas by doprowadzić do bardziej
skonsolidowanych działań i to właśnie się dzieje. Bardzo się cieszę, że wspólnie z takimi osobowościami
jak Milenia Małecka-Rogal i Krzysztof Witowski będziemy osiągać najwyższe cele. Nasze instytucje mają
doświadczenie i wiele sukcesów na koncie, także idąc
tropem prostej matematyki 2+2 to 4, czyli RAZEM
MOŻNA WIĘCEJ. Wspólnie będziemy oprócz organizacji wielu ciekawych projektów, promować nasze
środowiska i pokazywać sukcesy tak lokalne jak ogólnopolskie i międzynarodowe
.
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Wokół nas

Cicha atrakcja dla niedzielnych nudziarzy?

Ruiny zamku w Rytrze usytuowane na wzgórzu
przy głównej trasie łączącej Nowy Sącz z Mniszkiem na Słowacji to idealne miejsce na niedzielny
spacer z psem, wypoczynek, a przede wszystkim
na chwilowe oderwanie się od codzienności.
Budowla znajduje się na wzgórzu, które liczy
463 m n.p.m. i powstała na przełomie XIII i XIV wieku.
Miejsce to, pomimo wspaniałych widoków, które warto
tam zobaczyć, a także ciekawej architektury warowni,
odwiedza stosunkowo niewielka liczba turystów. Być
może powodem jest brak wiedzy na temat pozostałych
ruin, o których pierwsza informacja pochodzi z przywileju Władysława Łokietka z 1312 roku. Władca zezwolił zakonowi klarysek na pobieranie cła "pod zamkiem
Ritter".
W XV wieku zamek był rezydencją starostów
sądeckich, w tym czasie został również przebudowany. Popadł w ruinę wkrótce po tym gdy jego administratorem został Piotr Kmita. Według podań lokalnych zamek został zniszczony w 1657 roku w czasie
najazdu Jerzego Rakoczego.
Dla tych jednak, którzy nie interesują się historią, pozostaje niepowtarzalny widok na okoliczne miejscowości oraz możliwość odetchnięcia od codziennych obowiązków i zgiełku większych aglomeracji.
Patryk Kapłon
źródło: www. turystyka. rytro. pl
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