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Luty 2019

Niech się dzieje!
Drodzy Przyjaciele Pałacu Młodzieży.

Za nami już drugi miesiąc nowego roku, a przed nami kolejny numer Magazynu FLESZ. Nasz cel pozostaje niezmienny – pokazywanie najciekawszych inicjatyw Pałacu Młodzieży i udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd
Miasta Nowego Sącza oraz zaprzyjaźnione placówki.
W najnowszym numerze znajdziecie między innymi
relację z gali finałowej Plebiscytu „Ziarnko Gorczycy 2019”,
w którym statuetkę zdobyła Urszula Baziak z Pałacu Młodzieży oraz podsumowanie Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Country „Mayflower”. Nasi reporterzy odwiedzili też
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Misiek”, gdzie odbyła się
niecodzienna licytacja szmacianych laleczek, z którego dochód zostanie przekazany na działalność UNICEF. Na koniec
zapraszamy do działu „Wokół nas”, w którym podpowiadamy
gdzie znajdziecie najlepsze warunki na rowerowe wycieczki.
Życzymy miłej lektury.
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Statuetka "Ziarnko Gorczycy 201 9"
dla Urszuli Baziak!

16 lutego w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się gala finałowa 19. edycji Plebiscytu „Ziarnko Gorczycy”. Przyznawaną za dobroczynną działalność statuetkę w kategorii „Osobowość roku” otrzymali: Urszula Baziak z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
oraz Renata i Paweł Fojt, wspierający m.in. Forum Sądeckich Motocyklistów Motosacz.pl.

Głównym założeniem Plebiscytu „Ziarnko Gorczycy” jest wyróżnienie osób, firm oraz instytucji za ich
działalność dobroczynną. Wydarzenie zgromadziło nominowanych i przyjaciół tej szlachetnej inicjatywy, a wśród
uczestników była obecna Magdalena Majka, zastępca
prezydenta Nowego Sącza.
Wyróżniona statuetką Urszula Baziak jest promotorką różnego rodzaju akcji charytatywnych oraz
inicjatorką m.in. koncertów charytatywnych, nauczycielką w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu oraz w Szkole Podstawowej w Jelnej, założycielką grupy baletowej „Adagio”. - To dla mnie ogromne zaskoczenie, ale

stwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum – Mieczysława Kaczwińskiego – odebrał statuetkę Przyjaciela „Ziarnka Gorczycy”. Wydarzenie, spektaklem "Cyrkuśniki", uświetnił też kabaret Hrabi.
Zwieńczeniem wieczoru był, odbywający się
w Hotelu IBIS, bal charytatywny. Dochód z wydarzenia
został przeznaczony na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum. Jego znaczna część została pozyskana z licytacji obrazu przekazanego przez znakomitego pastelistę
Ryszarda Miłka. Dzieło zostało zakupione przez właściciela firmy Vitberg – Jacka Sikorę – za rekordową sumę 11 tysięcy złotych!
Plebiscyt „Ziarnko Gorczycy” odbył się pod patronatem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent Miasta Nowego Sącza, Związek Sądeczan, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo Przyjaciół
Chorych Sądeckie Hospicjum.

też wielka radość, satysfakcja i przede wszystkim motywacja do dalszego działania - mówiła tuż po uroczystej gali. - Dziękuję za nominację, ale także za wszystkie głosy na mnie oddane. Wierzę, że każde dobro wyświadczone drugiemu człowiekowi wraca do nas w dwójnasób i zmienia nasze życie na lepsze - dodała.

Wyróżniono również dwie firmy: Park M i Vitberg.
Gościem specjalnym wieczoru był Mateusz Ziółko, który zaśpiewał specjalnie dla wszystkich nominowanych
i nagrodzonych, a wcześniej – z rąk prezesa Towarzy-

Katarzyna Zapiór, Wiktoria Krężołek
fot. Krzysztof Witowski
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Śpiewali piosenki country
Grand Prix pojechało do Tarnowa!
Wychowanka Pałacu Młodzieży w Tarnowie Gabriela Nawój zdobyła nagrodę Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”. Podczas dwudniowego wydarzenia (7-8 lutego) na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowało się 30 uczestników z Polski, Ukrainy
i Słowacji. Organizatorem Festiwalu był Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie
„Sądeczanie Razem”. Patronat honorowy sprawował Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Pierwszego dnia odbyły się przesłuchania konkursowe, podczas których jury wybrało najlepszych wykonawców. W piątek na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury odbył się koncert laureatów, w którym wziął
udział prezydent Ludomir Handzel i zastępca prezydenta Magdalena Majka.

Znakomicie spisali się podopieczni Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Pierwsze miejsca w swoich
kategoriach zdobyły: Oliwia Ślipek (kat. 14-16 lat) i Edyta Dobroszek (17-20 lat). Trzecie miejsca wyśpiewali
również: Urszula Woźniak i Jakub Jasiński (kat. zespoły), a także Kamila Maurer (14-16 lat). Wyróżnienia
od jury konkursowego otrzymali też kolejni „pałacowi”
wokaliści: Łucja Jasiurkowska, Justyna Nosal i Krystian Gizicki.

wszystkim uczestnikom Festiwalu wyjątkowych muzycznych przeżyć.
Wykonaniom laureatów przysłuchiwali się także: poseł Andrzej Czerwiński, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Marta Poremba oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba.

Nagrody w poszczególnych kategoriach zdobyli:

– Jestem bardzo szczęśliwy, że w Nowym
Sączu spotykamy się z przyjaciółmi z zagranicy, a jednocześnie popularyzujemy kulturę, która jest nam bardzo bliska – mówił prezydent Nowego Sącza, życząc

- GRAND PRIX – Gabriela Nawój z Pałacu Młodzieży
w Tarnowie z piosenką „Jolene”
- I miejsce (kat. 10-13 lat) – Julia Wincenciak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu z piosenką
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„Any Man of Mine”
- I miejsce (kat. 14-16 lat) – Oliwia Ślipek z Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu z piosenką „Cry pretty”
- I miejsce (kat. 17-20 lat) – Edyta Dobroszek z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu z piosenką „Redneck Woman”
- II miejsce (kat. 10-13 lat) – Maja Matusiak z Łukowicy
- II miejsce (kat. 14-16 lat) – Dominika Wiewióra z
Męciny
- II miejsce (kat. 17-20 lat) – Aleksandra Gryzło ze
„School of Rock” w Nowym Sączu
- III miejsce (kat. zespoły) – Urszula Woźniak i Jakub
Jasiński z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
- III miejsce ex aequo (kat. 10-13 lat) – uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 18: Dominika Stabrawa i Paweł Madzia, który doskonali swój wokal w Miejskim
Ośrodku Kultury
- III miejsce (kat. 14-16 lat) – Kamila Maurer z Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu.

Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu oraz Mieczysław
Gwiżdż, prezes Stowarzyszenia „Sądeczanie Razem”.

Wyróżnienia:

– To niesamowite uczucie widzieć tylu wspaniałych i utalentowanych wykonawców z wyjątkowymi
głosami. Cieszymy się bardzo, że wydarzenie zostało
również docenione przez władze miasta i wierzymy, że
patronat prezydenta Ludomira Handzla będzie znaczącym wsparciem w dalszym rozwoju Festiwalu –
podkreśliła dyrektor Milenia Małecka-Rogal. – Jestem
przekonana, że nawet profesjonalni piosenkarze, słuchając festiwalowych laureatów, mogliby poczuć się trochę
zazdrośni – dodała.

- Michał Liszczenko z Nietyszyna na Ukrainie
- Laura Sitarova z Preszova na Słowacji
- Łucja Jasiurkowska, Justyna Nosal i Krystian Gizicki
z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
- Karolina Michalik z Lipnicy Wielkiej
- Aleksandra Konar ze „School of Rock” w Nowym
Sączu

Prezes Stowarzyszenia „Sądeczanie Razem”
Mieczysław Gwiżdż w sposób sposób szczególny podziękował wszystkim sponsorom, których wsparcie pozwoliło na organizację, już formule międzynarodowej,
piątej edycji wydarzenia.
Sponsorzy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”: Urząd Miasta Nowego Sącza, Prezes Stowarzyszenia „Sądeczanie Razem” Mieczysław Gwiżdż, Rada Rodziców Pałacu Młodzieży,
Tomasz Klasa, Beata Suwaj, Grażyna i Grzegorz Jurkowscy z Biura Podróży „Etiuda Travel”, Urszula Kocemba z Ośrodka Hipoterapii i Jeździectwa „Tara”, Marlena i Mariusz Wójcikowie, Katarzyna i Marek Świerczewscy, Dariusz Śliwa.

Hubert Jurowicz, Oscar Koszyk
fot. Patryk Kapłon

Prowadzony przez Dorotę Gwiżdż i Krzysztofa
Witowskiego koncert laureatów podsumowali organizatorzy wydarzenia: Milenia Małecka-Rogal, dyrektor
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Pomaganie przez licytowanie!
Pieniądze dla UNICEF
W Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Misiek” odbyła się licytacja szmacianych laleczek stworzonych przez dzieci, ich rodziców i dziadków w ramach piątej edycji projektu UNICEF „Wszystkie
Kolory Świata”. Dzięki otwartym sercom rodziców
i zaproszonych gości udało się zebrać blisko 7000
zł! Uzyskana kwota zostanie w całości przekazana
na szczepionki dla dzieci z najbiedniejszych krajów świata. Licytację poprowadził Krzysztof Witowski z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

lalek. Kolejny etap to wystawa prac i licytacja, na którą
zostali zaproszeni rodzice, przedstawiciele sądeckich
firm, instytucji, placówek edukacyjnych, a także przyjaciele i sympatycy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka
„Misiek”. Każda z wykonanych lalek otrzymała imię,
datę urodzenia oraz informację o zainteresowaniach
i kraju pochodzenia.
Międzynarodowy projekt UNICEF pn. „Wszystkie kolory świata” jest prowadzony od 1999 roku. Polska edycja akcji „Wszystkie kolory świata” odbywa się

Ogromnej radości po zakończonej licytacji nie
kryła Krystyna Gurba, dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Misiek” w Nowym Sączu. – Jestem

po raz piąty i dotychczas – tylko w naszym kraju – pozwoliła na zebranie kwoty aż 2,7 milionów złotych.
Kampanię wspiera pochodząca z Nowego Sącza Majka Jeżowska, która jest Ambasadorem Dobrej Woli
UNICEF.

szczęśliwa i chcę Państwu bardzo podziękować. Wierzyliśmy, że robimy coś dobrego i rzeczywiście udało
się! Pomogliście pomagać – mówiła wzruszona dyrektor placówki. – Przekażemy te pieniądze dzieciom najbardziej potrzebującym. Jestem przekonana, że uratowaliśmy wiele istnień – dodała Krystyna Gurba.

Kamila Gurgul, Hubert Jurowicz, Oscar Koszyk
fot. wieclawek-art. pl

Akcja miała swój początek 7 lutego, kiedy to
w przedszkolu odbyło się familijne szycie szmacianych
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Zapraszamy na VIII Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny im. W. Ślewińskiego

Do 30 kwietnia można zgłaszać prace do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie. Konkurs odbywa się pod Patronatem Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a dyplomy i nagrody ufundował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

nic Miejskich w Sochaczewie (ul. 1 Maja 21), podczas
IX Wydarzenia Artystycznego 2019 r. Kocham Polskę…
Władysław Ślewiński.
Prace laureatów konkursu będzie można podziwiać na wystawie pokonkursowej, która potrwa do 1 września 2019 r. w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa
oraz formy prac konkursowych określa regulamin konkursu, dostępny na stronach internetowych:
www.slewinski.e-sochaczew.pl
oraz
www.bibliotekamiejska.sochaczew.pl.

W konkursie, którego temat brzmi: „Kocham Polskę… Oblicze Polskiej Ziemi”, swój talent artystyczny mogą zaprezentować dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, które wykonają prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, przedstawiając: przyrodę, historię, kulturę oraz tradycje naszej Ojczyzny. Prace plastyczne mogą być wykonane: kredką, pastelami, ołówkiem, tuszem, akwarelami, farbami plakatowymi, akrylami, farbami olejnymi.
Organizatorzy oczekują na zgłoszenie prac konkursowych do 30 kwietnia 2019 r., a prace plastyczne należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul.
1 Maja 21), 96-500 Sochaczew.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu
6 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w sali głównej Kram-

Partnerzy przedsięwzięcia:
- Piotr Osiecki, Burmistrz Miasta Sochaczew
- Monika Pietrzyk, Wójt Gminy Młodzieszyn
- Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin

,

,

.

Patronat medialny sprawują: TVP Kultura, TVP Historia,
TVP 3 Warszawa, Radio Sochaczew, Radio Victoria,
Radio Dla Ciebie.
źródło: materiały organizatora
oprac. Krzysztof Witowski

7

FLESZ wywiad

O dobrych
wyszehradzkich
praktykach
i nie tylko
Pod koniec stycznia w Nowym Sączu odbył się
projekt „Visegrad Zone of Good Practices”. Jego
najważniejszym celem była prezentacja dobrych
praktyk w codziennej działalności instytucji
działających na rzecz dzieci i młodzieży, a także
wymiana doświadczeń. O współpracy
międzynarodowej i dużych możliwościach z niej
wynikających Krzysztof Witowski rozmawiał
z koordynatorem projektu Leszkiem Olechem
z Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu.
korzystać z programów „Młodzież”, później „Młodzież
w działaniu”, a obecnie „Erasmus+”. Wszystkie w znakomity sposób stwarzały możliwość międzynarodowej
współpracy w szerokim zakresie. Warto podkreślić, że
obecnie Polska ma podpisane umowy z wieloma
europejskimi partnerami, dzięki mamy możliwość
organizowania dwustronnych projektów, np. polskoniemieckich, polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich.
Nasz szczególne uznanie zasługuje program „Erasmus+”, który umożliwia nie tylko realizację projektów,
ale także daje szansę na odbywanie praktyk oraz
podejmowania działań w ramach międzynarodowego
wolontariatu. W przypadku tego ostatniego, taką możliwość stwarza tzw. Korpus Solidarności.

Od kilku dekad realizuje pan międzynarodowe projekty, które integrują różne środowiska, także młodzieżowe. Dlaczego współpraca międzynarodowa
i międzykulturowa jest tak ważna?
To niesamowite jak młodzi ludzie z zupełnie różnych
krajów i różnych kultur potrafią ze sobą rozmawiać.
Obserwowanie tego jest chyba najprzyjemniejszą częścią pracy podczas tego typu projektów. Ale równie
ważne jest to, że dla młodzieży jest to okno na świat,
zwłaszcza dla osób, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy, przekazywanej w sposób tradycyjny.
Międzynarodowe programy pozwalają na wykorzystanie tzw. edukacji alternatywnej, która jest bardzo skuteczna. Mówiąc krótko – młodzi szybciej się uczą, kiedy pewien zakres wiedzy przekazują ich rówieśnicy,
zwłaszcza pochodzący z zagranicy. To tylko jeden
z wielu powodów, dla których warto organizować
współpracę międzynarodową wśród młodzieży.

Większość realizowanych przez pana projektów, to
inicjatywy młodzieżowe. Jak młodzi ludzie radzą
sobie z pewnymi historycznymi barierami, które
często dzielą narody?
Młodzież generalnie radzi sobie z tym bardzo dobrze,
a wszelkie drażliwe między różnymi narodami kwestie
schodzą na dalszy plan. Pamiętajmy, że każdy projekt
ma jakiś temat przewodni i bardzo często na tym polu
uczestnicy znajdują wspólny język i wzajemne zrozumienie. W przypadku naszych działań są to zwykle
tematy odnoszące się do ekologii, przedsiębiorczości
czy szeroko pojętej sfery kulturalnej. Zdarzają się
również programy o tematyce historycznej, ale także
w tym obszarze nigdy nie występowały żadne nieporozumienia czy kryzysowe sytuacje. Wręcz przeciwnie.
Uczestnicy projektów skupiają się na stronie merytorycznej, wymieniają się swoimi doświadczeniami,
a często również problemami. Szukają raczej tego, co
łączy, niż tego co dzieli. Ale trzeba też oddać, że duża

Jak ta współpraca wyglądała kiedyś, jeszcze przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej, a jak wygląda dzisiaj?
Jeśli chodzi o okres przed przystąpieniem naszego
kraju do Unii Europejskiej, to było to możliwe dzięki
temu, że OHP było członkiem jednego z podkomitetów
UNESCO ds. współpracy międzynarodowej. Dzięki temu mogliśmy już wtedy współpracować z wieloma
europejskimi krajami. Trzeba pamiętać, że początki
nie były łatwe, bo same wymiany były związane z niewielkimi grupami młodzieży, a pozyskanie środków było dosyć trudne. Sytuacja nieco się zmieniła w okresie przedakcesyjny, a także po wstąpieniu Polski do
wspólnoty europejskiej. W tamtym czasie można było
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w tym zasługa opiekunów i trenerów, którzy wcześniej
przygotowują młodzież do międzynarodowych spotkań
i projektów. To niezwykle ważna praca, która pozwala
na kreowanie dojrzałych postaw wśród młodzieży.

lontariatu, który znakomicie sprawdza się w Centrum
Volneho Casu w Starej Lubovni. Tam każdego roku
przyjeżdża wielu wolontariuszy z całej Europy, doskonale realizując swoje zadania i cele we współpracy
z młodzieżą. W Czechach takim przykładem dobrych
praktyk może być Telewizja Pantuska, która działa
przy Domu Dzieci i Młodzieży we Vratimowie, a na
Węgrzech na pewno warto wskazać działania Fundacji Nem Adom Fel Alapítvány, która prowadzi między
innymi ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami, ale
również daje zatrudnienie choćby w prowadzonej
przez siebie restauracji w Budapeszcie. Pracują tam
na przykład osoby z zespołem Downa i radzą sobie
naprawdę bardzo dobrze. To zasługuje na szczególne
uznanie jako przykład dobrych praktyk. To właśnie
spotkania z takimi ludźmi spowodowały, że zrodził się
podczas ostatniego projektu w Nowym Sączu pomysł
na kolejne działanie. Będzie on dotyczył współczesnych zagrożeń dla ludzi młodych, związanych choćby
ze sferą finansową, która często jest powodem kłopotów w funkcjonowaniu już na początku dorosłej drogi. Dzięki temu, że nasi partnerzy z Węgier już zapowiedzieli swój udział, na wiele problemów będziemy
mogli spojrzeć z zupełnie innego punktu widzenia,
z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, często
poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.

W styczniu w Nowym Sączu gościli uczestnicy
projektu „Visegrad Zone of Good Practices”. Czym
są właściwie dobre wyszehradzkie praktyki?
To był projekt dla pracowników organizacji i instytucji
z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w którym gościnnie
brali udział przedstawiciele Zakarpackiego Pałacu
Młodzieży z Uzhorodu oraz Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Od wielu lat realizowaliśmy programy,
które skupiały się przede wszystkim na podopiecznych, natomiast w mniejszym stopniu zaspokajały potrzebę rozwoju opiekunów, nauczycieli czy wychowawców z różnych krajów. Stąd też, pomysł seminarium
„Visegrad Zone of Good Practices” powstał właśnie
w gronie pracowników instytucji, działających na rzecz
dzieci i młodzieży. Sam projekt i spotkanie w Nowym
Sączu, pozwoliło na uzyskanie materiału, który będziemy wykorzystywać w kolejnych projektach, realizowanych w najbliższych miesiącach i latach. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważny był udział
przedstawicieli Fundacji Fundacji Nem Adom Fel Alapítvány (Don’t give up) z Budapesztu, wśród których
były obecne także osoby z niepełnosprawnościami.
Także dzięki nim udało się stworzyć szczególną atmosferę integracji i współpracy, a przez to spojrzeć na
dobre praktyki również z zupełnie innej perspektywy
osoby poruszającej się na przykład na wózku inwalidzkim.

Jeśli chodzi o współpracę międzynarodową to
okazuje się, że najlepiej zacząć szukać partnerów
wokół siebie. W przypadku realizowanych przez
pana projektów, szczególne miejsce w tej współpracy zajmuje Stara Lubovnia. Dlaczego?
Przede wszystkim nie ma bariery językowej między
nami a Słowakami. Rozumiemy się bardzo dobrze.
Kolejna kwestia, to niewielka odległość pomiędzy naszymi miastami, co jeszcze bardziej ułatwia współpracę. Pierwsze projekty ze Słowakami z Centrum
Volneho Casu realizowaliśmy wiele lat temu, przede
wszystkim poprzez program Erasmus, do którego szukaliśmy zagranicznych partnerów. Co ważne, ta współpraca trwa do dzisiaj! CVC świętowało w 2018 roku
50-lecie istnienia, a my w tym czasie cieszyliśmy się
z 25 lat współpracy z tą słowacką instytucją. To naprawdę sporo czasu i wiele projektów udało nam się
w tym okresie zrealizować wspólnie z dyrektor Martą
Hanecakovą.

Jakie przykłady dobrych wyszehradzkich praktyk
pojawiły się po stronie polskiej?
W ramach naszych przykładów, zaprezentowaliśmy
między innymi zrealizowane projekty dla osób osadzonych. Przy tej okazji uczestnicy wzięli udział w prelekcji na temat osób przebywających w zakładach
karnych, a także przedstawione zostały działania, których celem jest aktywizacja społeczna osób po opuszczeniu jednostek penitencjarnych. W tej kwestii, jak
zawsze, możemy liczyć na wsparcie merytoryczne Zakładu Karnego w Nowym Sączu i jego funkcjonariuszy.
Jednak dobre wyszehradzkie praktyki to również
wszystkie te działania, które jako OHP realizujemy
podczas systemowych projektów, związanych z wejściem młodzieży na rynek pracy. Tutaj szczególną rolę
odgrywa program „Erasmus+”.

Jak zachęcać młodzieży do udziału w wymianie
i współpracy z rówieśnikami z innych krajów,
zwłaszcza europejskich?

Czego w ramach takiego projektu możemy się nauczyć od naszych przyjaciół z Grupy Wyszehradzkiej?

Wystarczy raz spróbować. Potem taka aktywność bardzo wciąga i trudno bez tego funkcjonować. Nigdy
w mojej dotychczasowej współpracy z różnymi partnerami, nie tylko z Europy, nie zdarzyło się, aby nasze
wspólne kontakty miały powierzchowny charakter.
Często kiedy kończy się projekt są łzy i smutek, że

Bardzo konkretnych rzeczy. Na przykład od Słowaków,
możemy brać przykład w kwestii funkcjonowania wo-
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kończy się coś pięknego. Ale wiem, że uczestnicy projektów, a także my opiekunowie i organizatorzy, utrzymujemy później kontakty. Nie jest to trudne w dobie
mediów społecznościowych i telefonii komórkowej.
Oczywiście, kiedyś te początki nie były łatwe, także ze
względu na oczekiwania dotyczące tematyki projektów. Teraz dzieje się to całkowicie naturalnie, a tematy
na bazie których dochodzi do naszych spotkań, powstają same. Młodzi korzystają ze swoich doświadczeń i wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. To bardzo cenne. Każdy projekt ma też elementy integracyjne np. wspólne zajęcia na basenie czy ściance wspinaczkowej. To także ma wpływ na późniejsze dobre
relacje.

sami również skorzystamy z doświadczeń Pałacu Młodzieży. Podoba nam się wiele aktywności realizowanych przez placówkę, w tym m.in. zajęcia
dziennikarskie czy artystyczne. Dodajmy, że nasza
współpraca nie rozpoczyna się teraz, ale trwa już od
jakiegoś czasu. Przykładem jest realizowany kilka lat
temu program z węgierskim partnerem Fundacją Nem
Adom Fel Alapítvány, gdzie po drugiej stronie zaprosiliśmy do współpracy zespół tańca nowoczesnego
z Pałacu Młodzieży. Chcę też podkreślić, że zaproszenie do zakończonego już projektu „Visegrad Zone
of Good Practices” spowodowało, że nasze działania
zostały dobrze wypromowane w mediach, także poprzez profile społecznościowe. Wymiernym efektem
było większe zainteresowanie projektem także u innych zagranicznych partnerów. Przed nami podpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy OHP i Pałacem
Młodzieży, co z pewnością będzie miało pozytywne
skutki dla obu instytucji.

Ochotniczy Hufiec Pracy w Nowym Sączu zaprosił
niedawno do bliższej współpracy także Pałac Młodzieży. Jak wiele obie instytucje mogą zrobić razem w najbliższych miesiącach i latach?

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Możemy wspólnie realizować wiele projektów. Pałac
Młodzieży ma wielu podopiecznych, dużo kół zainteresowań, a każde z nich może być oddzielnym tematem
dla nowych projektów. My jako OHP służymy naszymi
kontaktami w Europie i poza nią, a jednocześnie
pomagamy w przygotowywaniu aplikacji. Oczywiście

Również dziękuję.
oprac. i fot. Krzysztof Witowski

Kulturałka

Wystawa World
Press Photo
Do końca lutego w Nowohuckim Centrum Kultury
można było podziwiać prace dziennikarzy z całego
świata w ramach 61. edycji konkursu fotograficznego „World Press Photo”.
Fotografie prezentowane podczas wystawy
w Nowej Hucie zostały wybrane spośród 70 tys. zgłoszonych zdjęć z ponad 125 krajów. W swoich pracach
artyści skupili się na przedstawianiu problemów współczesnego świata, ukazując życie i problemy ludzi ze
wszystkich kontynentów.
Nagrodę Grand Prix zeszłorocznej edycji zdobył wenezuelski fotoreporter Ronaldo Schermidt, który
wywalczył nagrodę zdjęciem przedstawiającym uczestnika protestu uciekającego przed pożarem podczas
zamieszek wywołanych w Caracas przeciw prezydentowi Wenezueli.
Wszystkim wielbicielom niezwykłych fotografii

pozostaje czekać na wystawę kolejnej 62. edycji znanej na całym świecie inicjatywy, promującej i rozwijającej sztukę wizualną. Przypominamy, że wybrane
zdjęcia z tegorocznej wystawy są dostępne na stronie
internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury:
https://nck.krakow.pl/world-press-photo-2019/.
Hubert Przybyszowski
fot. Erik Sampers
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Nasze zajęcia

Szukasz pasji?
Spróbuj longboardingu!

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu od wielu lat słynie z ciekawych i różnorodnych zajęć
dodatkowych. Niemal każdego roku w ofercie placówki pojawiają się nowe pomysły edukacyjne.
Jednym z nich jest longboarding, który poprzez nietypową formę zajęć dla dzieci i młodzieży
pozwala realizować, unikalną w skali województwa i całego kraju, pasję.
Czym jest longboarding i na czym polegają organizowane w Pałacu Młodzieży zajęcia? Odpowiedź wydaje się prosta. Longboarding to jazda na desce longboardowej, która na pierwszy rzut oka niewiele różni
się od tradycyjnej deskorolki. Gdyby jednak porównać
obie, to longboard – zgodnie z nazwą – jest zdecydowanie dłuższy i potrafi sięgać od 68cm do nawet 150cm.
Same zajęcia to forma doskonalenia jazdy na desce
longboardowej, które w sezonie letnim odbywają się
na popularnym pumptracku przy Al. Piłsudskiego. Kiedy jednak pogoda na to nie pozwala uczestnicy spotykają się na sali gimnastycznej, gdzie ćwiczą technikę
jazdy.
Pomysłodawcą zajęć jest nauczyciel gitary

Paweł Nieć, dla którego longboarding stał się życiową
pasją. Treningi odbywają się przy wsparciu pracowników
firmy Alternative Longboards, która nie tylko produkuje
w Nowym Sączu deski longboardowe, ale również realizuje wiele inicjatyw propagujących tę formę spędzania
wolnego czasu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach
longboardowych w Pałacu Młodzieży zapraszamy do
kontaktu z sekretariatem naszej placówki: 18 442 26 49.
Helena Sikorska,
Małgorzata Piwowar, Wiktoria Popiół
fot. Archiwum Pałac Młodzieży
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Historyczny Nowy Sącz

Marszałek w Nowym Sączu
Obchodzona w zeszłym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi dla nas, Sądeczan, dobrą okazję do przypomnienia sobie działalności samego marszałka Józefa Piłsudskiego na Sądecczyźnie i w jej okolicach.

Należy tu wspomnieć, że jeszcze przed wybuchem wojny (1914-1918) Piłsudski przebywał w Stróży
(niedaleko Dobrej), gdzie wraz z Kazimierzem Sosnkowskim przeprowadził kurs dla absolwentów kursów
normalnych i wyższych oficerskich, dla potrzeb szkolenia kadry oficerskiej tajnego Związku Walki Czynnej.
Co ciekawe, 46 uczestników owego kursu weszło w skład
I Kompanii Kadrowej, która wyruszyła do walki 6 sierpnia 1914 roku do Kongersówki.
Ponad rok później Piłsudski wraz ze swymi Legionami powrócił do Sącza, gdzie został hucznie przywitany, choć ogólny aplauz budził przerażenie jego klaczy, Kasztanki. Jak pisze: „Nowy Sącz przyjął nas nadzwy-

ną Komendę Armii, jednakże Legioniści stacjonujący
w mieście byli wręcz „adorowani’’ przez mieszkańców
naszego miasta.
Marszałek zawitał do Nowego Sącza jeszcze
raz kilka dni później, kiedy to mianowano go Brygadierem podczas tworzenia I Brygady Legionów Polskich.
Po tym wydarzeniu, udał się odwiedzić rannych i chorych Legionistów (do Czytelni Kobiet, przy ulicy Kościuszki 28), gdzie, jak zanotowano, pytał swoich żołnierzy
o rany i dolegliwości – nie bez powodu nazywany był
przez podkomendnych „dziadkiem’’.
O pobycie Józefa Piłsudskiego przypominają
nam dzisiaj dwa elementy: tablica pamiątkowa znajdująca się przy ulicy Długoszewskiego oraz pomnik Komendanta stojący przy Alejach Wolności, obok Miejskiego Ośrodka Kultury.

czajnie serdecznie. A te rozkosze „wielkomiejskie’’! Elektryczne światło, kawiarnie, wanna, fryzjer. [… ] Radość
i bratanie się z naszym żołnierzem były wzruszające".

Piechota i kawaleria Legionowa zatrzymały
się na kwaterach rozrzuconych po całym mieście. Komendant natomiast wraz z szefem Sosnkowskim i sztabem ulokowali się w mieszkaniu ówczesnego burmistrza Władysława Barbackiego przy ulicy Dunajewskiego. Niektórzy z jego oficerów sztabowych zostali ugoszczeni przez tamtejszego asesora miejskiego, dr Romana Sichrawę. Wprawdzie nazajutrz Marszałek zmuszony był wyjechać do Cieszyna wezwany przez Naczel-

oprac. Hubert Przybyszowski
fot. Patryk Kapłon
źródło: Grzegorz Olszewski,„Nowy Sącz
i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej”
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"ZIARNKO GORCZYCY" DLA
URSZULI BAZIAK
To było niezwykłe wydarzenie, które co roku gromadzi ludzi dobrej woli, którzy poprzez swoją działalność
pomagają innym, często bardzo potrzebującym. Tegoroczna edycja Plebiscytu "Ziarnko Gorczycy" jest
dla Pałacu Młodzieży wyjątkowa, ponieważ statuetkę w kategorii "Osobowość" otrzymała Urszula Baziak,
wieloletnia nauczycielka w naszej placówce i założycielka grupy baletowej "Adagio". Gościem specjalnym wieczoru był Mateusz Ziółko, który zaśpiewał specjalnie dla wszystkich nominowanych i nagrodzonych w Plebiscycie.

fot. Krzysztof Witowski
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CIT poleca

Co, gdzie, kiedy? Warto wiedzieć!
...bo naprawdę 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.

SENTYMENTALNA PODRÓŻ
Z "LACHAMI"
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "LACHY"
zaprasza na spotkanie z polską tradycją ludową.
Podczas przedstawienia zobaczymy tańce Górali
Łąckich oraz tańce Lachów Podegrodzkich. Koncert
odbedzie się 9 marca o godzinie 18:00 w siedzibie
zespołu. Wstęp wolny.
Miejsce:
Siedziba Zespołu "LACHY"
ul. Jagiellońska 31
Nowy Sącz

BRAT NASZEGO BOGA
Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego
Sącza zaprasza na Poniedziałek ze Sztuką pt. "Karol
Wojtyła Brat Naszego Boga". Adaptacja, scenariusz i reżyseria: Artur Dziurman. 25 marca 2019 r. godzina
17:00 Sala Widowiskowa Miejskiego Ośordka Kultury
w Nowym Sączu.
Miejsce:
MOK, Aleje Wolności 23, Nowy Sącz
tel. 18 443 89 59

www.ziemiasadecka.info
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Strzelec Info

75. rocznica
bitwy pod
Monte Cassino
z udziałem
Strzelców

To znakomita informacja! Strzelcy z
Jednostki 2006 Nowy Sącz otrzymali
oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału
w uroczystych obchodach 75. rocznicy
bitwy pod Monte Cassino. Dla 50 uczniów
klas mundurowych, którzy pojadą do
Włoch jest to szczególne wyróżnienie za
wzorową postawę, a dla całej jednostki
wyraz uznania dla osiąganych wyników.

Jak podkreśla komendant główny ZS Strzelec
OSW bryg. Sławomir Szczerkowski, udział Strzelców z Nowego Sącza będzie bardzo aktywny. - Nasi uczniowie bez-

Nowy Sącz oraz naszą ojczyznę podczas 75. rocznicy
obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino we
Włoszech”.

pośrednio pod Monte Cassino wystawią warty honorowe, ale będą prezentować też musztrę paradną,
którą cały czas doskonalimy – zaznacza komendant i do-

Jakub Fyda
fot. Archiwum JS 2006 Nowy Sącz

daje, że jednym z elementów tego szczególnego wyjazdu, będzie również zwiedzanie ważnych miejsc związanych z kampanią wojenną we Włoszech.
Nie ma jednak róży bez kolców. Koszty wyjazdu na obchody rocznicy bitwy pod Monte Casino są spore. Część z nich uda się pokryć ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, jednak pozostałą kwotę, czyli ponad 50 tys. zł muszą pokryć sami Strzelcy.
Stąd też założona na portalu zrzutka.pl zbiórka pieniędzy na ten cel pod hasłem: Udział uczniów klas mundurowych ZS Strzelec OSW w obchodach 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Tam też można przeczytać szczególny apel Strzelców o wsparcie ich wyjazdu do Włoch:
(… ) „prosimy o wsparcie tych wszystkich, którym leży
na sercu, by młodzi Strzelcy, Sądeczanie , uczniowie
mogli godnie reprezentować swoją szkołę, miasto
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Wokół nas

Aktywnie przez VeloDunajec

Kiedy świeci słońce i wieje przyjemny wiaterek, to
aż chce się wyjść na zewnątrz i pooddychać świeżym powietrzem. Zastanawiacie się co w taki dzień
można robić z rodziną czy też znajomymi? Świetny
pomysł, który zamieni leniuchowanie na trochę aktywności fizycznej, połączonej z miło spędzonym
czasem, to rower, rolki lub hulajnoga. A najlepsze
miejsce to ścieżka VeloDunajec, która należy do
sieci tras rowerowych EuroVelo.
Jej początek w Nowym Sączu ma miejsce tuż
przy ruinach Zamku Królewskiego i ciągnie się po wałach Dunajca przez ok. 20 kilometrów, aż do Barcic.
Wzdłuż całej drogi, na której w większości został wylany asfalt, możemy cieszyć się widoczną wszędzie wokół piękną przyrodą, jaką tworzą powoli już kwitnące
drzewa, kwiaty i krzewy, których zapach w połączeniu
z ptasim śpiewem daje znak powoli zbliżającej się
wiosny. Szum traw, lekki wiatr i ciepłe słońce z pewnością pozwolą nam się odprężyć i zrelaksować.
Ciekawe jest to, iż mimo swojej, wydawałoby
się, zwyczajności, system liczący ruch rowerowy na
VeloDunajec od maja do lipca ubiegłego roku naliczył
na trasie w Nowym Sączu blisko 3 tys. rowerzystów.
Można przez to uznać, że jednak coś niezwykłego
kryje się wzdłuż tej trasy, coś do czego odkrycia już
teraz serdecznie zachęcamy.
Cezary Rosiński
fot. Patryk Kapłon

1 6

