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Kwartalnik FLESZ

Magazyn FLESZ
jako kwartalnik!
Drodzy Czytelnicy,
Rok 2020 był bez wątpienia szczególny pod wieloma względami, także dla
podopiecznych i nauczycieli w Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu. Na szczęście sytuacja epidemiczna nie doprowadziła do całkowitego zawieszenia działalności naszej placówki, o czym w wywiadzie numeru mówi dyrektor Milenia
Małecka-Rogal, prezentując także ambitne plany na 2021 rok. Nie da się ukryć,
że w ostatnich miesiącach zarówno
w harmonogram, jak i formę wielu zajęć
trzeba było wprowadzić istotne zmiany.
Również magazyn FLESZ zmienia
się od niniejszego wydania i staje się
kwartalnikiem. Na jego łamach przeczytacie najnowsze doniesienia z organizowanych przez Pałac Młodzieży wydarzeń, a także najciekawszych inicjatyw,
w które placówka się angażuje.

W najnowszym numerze publikujemy
między innymi relację z koncertu świątecznego zespołu „Promyczki Dobra”,
który był emitowany na antenie TVP Kielce, wyniki finału corocznego konkursu
„Echa Poetica”, a także informację o wręczeniu nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „Anioł”.
Jako redakcja życzymy Wam dużo
zdrowia i wielu sukcesów w nowym roku
i zapraszamy także do lektury kolejnych
numerów Kwartalnika Informacyjnego
Pałacu Młodzieży FLESZ.

Zespół redakcyjny
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Promyczki Dobra
w koncercie TVP
„A ja życzę Ci”

25 grudnia o godz. 16.00 na antenie TVP3
Kielce, a 26 grudnia o godz. 9.00 na ogólnopolskiej antenie TVP3 odbyła się emisja świątecznego koncertu pod nazwą
„A ja życzę Ci”.

oddział Telewizji Polskiej. Świętokrzyskomałopolskie kolędowanie, to najpiękniej
przekazane życzenia, wszystkim pragnącym
jak najlepiej przeżyć Święta Bożego
Narodzenia.
Podczas koncertu odbędzie się premiera
pastorałki „Panu kołysanka”, którą wykonuje
Grażyna Łobaszewska. Słowa napisała
Magdalena Węgrzyn, a autorem muzyki jest
Dariusz Janus, kompozytor i wykładowca
Akademii Teatralnej w Warszawie.

Gwiazdą wydarzenia jest Grażyna
Łobaszewska, której towarzyszy Zespół
„Promyczki Dobra” z Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu, a także wokaliści: Katarzyna Rogal, Zuzanna Pastuszka, Monika
Woźniak i Patryk Bartoszewski z Polskiego
Radia.
Widowisko zostało zrealizowane w Zaborowicach w gminie Mniów przez kielecki

Krzysztof Witowski
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Podziękowania za
anielskie prace!

W Galerii im. Stanisława Szafrana odbyło
się szczególne spotkanie z uczestnikami Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „Anioł”,
którzy reprezentowali Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Podziękowania i nagrody dla młodych artystów przekazała Milenia MałeckaRogal, dyrektor placówki oraz Małgorzata
Gromala, która od lat koordynuje kolejne edycji
wydarzenia.
Ze względu na ograniczenia związane
z pandemią wręczenie podziękowań i nagród
nie mogło być tak okazałe jak zwykle. Nie
przeszkodziło to jednak w stworzeniu wyjątkowego klimatu spotkania, któremu towarzyszyły przepiękne Anioły, przygotowane
przez uczestników Przeglądu.
Krzysztof Witowski
fot. Hubert Przybyszowski
Stanisław Wnęk
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Młodzi nie przestają szukać
swoich dróg...
Klara Polańska swoją interpretacją „Szymona z Cyreny” zachwyciła jurorów konkursu recytatorskiego „Do Ciebie wołam, Człowieku, Ciebie szukam”. Zajęła tym samym
najwyższe miejsce w konkursie poezji Karola Wojtyły przeprowadzonym w formule
online.
Zaraz za nią uplasowała się Zuzanna
Faron, która podjęła trud zmierzenia się
z przemyśleniami Papieża z Wadowic
w „Rozmowie ojca z synem w krainie
Moriam”. Na trzecim miejscu znalazła się
weteranka „pałacowych” konkursów recytatorskich, wszechstronnie utalentowana Jadwiga Kondracka. Jurorzy docenili jej
interpretację utworu “Właściwa inwokacja,

czyli wołanie do człowieka, który stał ciałem
historii”.
Przed zacnymi jurorami: Agatą Kaletą,
Ireną Pławiak i ks. Piotrem Adamczykiem
młode pokolenie deklamowało słowa Jana
Pawła II. Obok nagrodzonych uczestników,
wyróżnieni zostali Oliwia Widlak za interpretację „Wybrzeże pełne ciszy”, Marlena
Niemiec w utworze „Kamieniołom” i Arkadiusz Drożdż za recytację wiersza „Myśląc
ojczyzna”.
Pałac Młodzieży zaprasza tegorocznych
laureatów po odbiór dyplomów i nagród
w dniach 7 oraz 9 grudnia w godz. 14.00 –
15.30.
Lucyna Urbańska

Festiwalowy teledysk
“Moja dusza”
Edycja 2020 festiwalu SKOWRONECZEK nie daje o sobie zapomnieć. Chętnie
wracamy do wyjątkowych chwil, jakie mogliśmy przeżyć wraz z uczestnikami corocznego wydarzenia odbywającego się w Nowym Sączu. Tym razem zapraszamy do
obejrzenia festiwalowego teledysku do utworu „Moja dusza”, który miał swoją premierę
podczas wielkiego finału na sądeckim
Rynku.
Piosenka została napisana dla laureata
XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej „Skowroneczek”. Autorem muzyki
jest Dariusz Janus, a utwór powstał do słów
Agnieszki Janus.
Krzysztof Witowski
fot. Wydawnictwo “Promyczek”
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Krystian Gizicki posiada
“Golden Voice”
Jury Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „GOLDEN VOICE 2020” nie może
się mylić – Krystian Gizicki z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu posiada „Golden
Voice”. „Złotousty” wokalista zapewnił sobie najwyższe miejsce na podium wykonaniem piosenki „Budzik”.

Tegoroczna edycja festiwalu organizowanego przez Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się w formule on-line. Młodzi
wykonawcy do 21. roku życia byli oceniani
według następujących kryteriów: walory
i technika głosu, dobór repertuaru, interpretacja oraz prezentacja sceniczna.
Soliści i zespoły prezentowali się
w trzech kategoriach wiekowych. W najmłodszej kategorii 9-12 lat, Krystian Gizicki
ze Studia Piosenki prowadzonego przez
Dorotę Szymbarę i Leszka Zygmunta, nie

miał sobie równych. 6 listopada dowiedział
się, że celująco zaśpiewał piosenkę do słów
Jacka Cygana i muzyki Grzegorza Turnau
„Budzik”, opowiadającą o „małym ludziku,
który nie marudzi”. Ta definicja pasuje jak
ulał do podejścia Krystiana do pracy nad
swoim rozwojem muzycznym.
Gratulujemy Krystianowi, a także jego
artystycznym opiekunom i czekamy na kolejne wokalne sukcesy!
Lucyna Urbańska
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Młodzież śpiewa
o patriotyźmie
Po raz 18. w Nowym Wiśniczu zabrzmiała
piosenka patriotyczna w wykonaniu młodych wokalistów – uczestników Festiwalu „Z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską
Przez Wieki”. Pałac Młodzieży w Nowym
Sączu godnie reprezentowali podopieczni Doroty Szymbary i Leszka Zygmunta –
Weronika Przybycień i Krystian Gizicki.

senką ”Zostały tylko ślady podków” wyśpiewał I miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej! Gromkie brawa zebrała również nieco
starsza Weronika Przybycień za interpretację ”Snu o Katyniu”.
Studio Piosenki w Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu może poszczycić się pięknym, bogatym i nieoczywistym repertuarem
pieśni patriotycznych i żołnierskich. Opiekunka artystyczna młodych wokalistów Dorota Szymbara szczególnie dba o popularyzację szeroko rozumianej piosenki żołnierskiej i patriotycznej, czego dowodem był
wspaniałe przyjęty przez publiczność wieczór pieśni patriotycznych „Cisza trwa wrześniowa”, który odbył się w nowosądeckim
ratuszu 23 września.

Przesłuchania konkursowe, które odbyły
się 3 listopada 2020 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Wiśniczu (organizator Festiwalu), były okazją do spotkania twórców
i wykonawców. Uczestnicy prezentowali się
w trzech kategoriach wiekowych: 11 – 13 lat,
14 – 17 lat i powyżej 18. roku życia.
Jury festiwalowe dokonało oceny występów, zwracając szczególną uwagę na
walory wokalne, dobór repertuaru do wieku
i możliwości wykonawcy, staranność wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie
kryteria spełnił Krystian Gizicki, który pio-

Lucyna Urbańska
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Nowy rok,
nowe
możliwości!

O tym jaki był 2020 rok, co udało się osiągnąć w trudnym
czasie pandemii oraz jakie perspektywy otwierają się przed
Pałacem Młodzieży w nowym 2021 roku, z dyrektor Milenią
Małecką-Rogal rozmawiali uczestnicy zajęć dziennikarskich: Hubert Przybyszowski i Stanisław Wnęk.

Rok 2020 był szczególny dla nas
wszystkich, ktakże przez okoliczności,
które zmieniły wiele rzeczy wokół nas.
Jak pandemia wpłynęła na pracę Pałacu
Młodzieży?
Niestety przez pandemię musieliśmy
zrezygnować z wielu koncertów, konkursów
oraz festiwali. Większość z nich odbywała

się w trybie online, na szczęście najważniejszy międzynarodowy festiwal piosenki
Dziecięcej SKOWRONECZEK, choć tylko
w formule tylko ogólnopolskiej, odbył się we
wrześniu.
Pomimo trudności, zajęcia w Pałacu
Młodzieży najpierw odbywały się zdalnie,
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ale później podopieczni, w ramach reżimu sanitarnego, mogli wrócić na zajęcia.
Jak udaje się organizować spotkania
poszczególnych grup?

dużym, nowym wyzwaniem nie tylko dla
dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim dla
nas dorosłych. Radzimy sobie coraz lepiej
i myślę, że ta formuła przyszłości też będzie
się doskonale sprawdzać w naszej pracy,
a być może spowoduje że niektóre wydarzenia czy aktywności celowo będą przeniesione do sieci. Tym bardziej, że Internet
stwarza ogromne możliwości prezentacji
wielu tematów w sposób interaktywny.

W tej chwili większość zajęć rzeczywiście odbywa się już prawie zupełnie
normalnie. Początkowo dzieliliśmy grupy
najczęściej na połowę po to, żeby ilość
dzieci była odpowiednia w stosunku do
wielkości sali i pracowaliśmy również na
początku w systemie hybrydowym. Obecnie
zajęcia odbywają się w normalnych grupach, ale oczywiście przestrzegamy reżimów sanitarnych, dlatego obowiązkowe są
maseczki, dezynfekcja rąk czy pomiar temperatury przy wejściu do naszej placówki.

Nowy rok, to nowe wyzwania, ale bez
wątpienia także nowe możliwości. Jakie
są perspektywy dalszego rozwoju placówki w 2021 roku?
Wspaniałą perspektywą na zbliżający się
rok jest oczywiście dalszy remont Pałacu
Młodzieży. Dzięki staraniom Pana Prezydenta Ludomira Handzla, udało się zdobyć
środki na remont ważnej dla nas części - sali
regionalnej i widowiskowej, które ze względu
na ich stan były sporym ograniczeniem w naszej działalności. W tym roku zostaną wyremontowane i to jest dla nas bardzo dobra
informacja! Dalsza część remontu obejmie
także elewację budynku od strony podwórza, przybędzie również nowa sala dla
biblioteki i czytelni, więc możemy powiedzieć, że te trzy nowe sale stworzą wspaniałe możliwości dla pracy wielu grup, w tym
Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” czy działających w Pałacu grup teatralnych.

Wiele wydarzeń, które Pałac Młodzieży
organizuje co roku, udało się przenieść
do sieci w formule on-line. Część z nich
udało się zrealizować w tradycyjnej formie. Jaka jest recepta na udane wydarzenie w czasie pandemii?
Najważniejsze są chęci i rzeczywiście
dobre emocje wokół wydarzenia, które
chcemy zorganizować. Tak było na przykład
z koncertem kolędowym, który pomimo
pandemii udało nam się zrealizować z zespołem „Promyczki Dobra” dla kieleckiego
oddziału Telewizji Polskiej. Myślę, że recepta, to nasze pozytywne emocje, które przekazujemy także naszym podopiecznym,
a także wszystkim osobom, do których
kierujemy naszą ofertę. Myślę, że to dlatego
do udziału w konkursach organizowanych
przez Pałac Młodzieży zgłasza się tak wiele
osób. A to dla nas wielka radość!

Dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję i korzystając z okazji,
życzę wszystkim wspaniałego 2021 roku.
Hubert Przybyszowski,
Stanisław Wnęk
fot. zrzut z materiału
Regionalnej Telewizji Kablowej

Czy nowe doświadczenia, związane także
z działalności w sieci, pozwolą placówce
rozwĳać w przyszłości nowe formy działania?
Tak, rzeczywiście. Praca online jest
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Festiwal Piosenki Country.
Koncert laureatów
dopiero 4 marca
Wychowanka Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowym
Sączu Julia Wincenciak
zdobyła nagrodę Grand Prix
VI Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Country
„Mayflower”. Organizatorem
Festiwalu w formule on-line
był Pałac Młodzieży w
Nowym Sączu oraz
Stowarzyszenie „Sądeczanie
Razem”, a honorowy
patronat sprawował
Prezydent Nowego Sącza
Ludomir Handzel.

Jury festiwalowe w składzie:
1. Zbigniew Kogut - przewodniczący,
nauczyciel muzyki
2. Marcin Królikiewicz – nauczyciel muzyki
3. Bogusław Leszek Pajda – tłumacz
przysięgły i wykładowca języka angielskiego w PWSZ w Nowym Sączu.

Kategoria: soliści – grupa młodsza
I miejsce – Krystian Gizicki ze Szkoły
Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu za
wykonanie piosenki „Always Remember Us
This Way”,
II miejsce – Karolina Jasińska z Paszyna za
piosenkę „Ocean”,
III miejsce – Dominika Stabrawa za piosenkę
„Always Remember Us This Way”.

przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria: soliści – grupa starsza
I miejsce – Emilia Gurgul z Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu za wyko-nanie piosenki
„On the Side of Angels”,
II miejsce – Kamila Maurer za wykonanie

Nagroda Grand Prix została przyznana Julii
Wincenciak z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Sączu za interpretację piosenki
„Piece of My Heart”.
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piosenki „Play the Song”,
III miejsce – Karolina Sekuła za piosenkę
„Till I Can Make It On My Own”.

rzeń, bez których nasza rzeczywistość wokół
nie byłaby taka barwna i optymistyczna.
Pierwotny termin, w którym miał odbyć
się koncert laureatów VI Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Country „Mayflower” został zaplanowany na 3 lutego, jednak obecna sytuacja epidemiczna niestety nie pozwala na jego realizację. Nowy termin, w którym mamy nadzieję zorganizować wydarzenie to 4 marca, również w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. To wtedy usłyszymy piosenki
w wykonaniu festiwalowych finalistów
6. edycji wydarzenia, jak również te wykonania, które zostały najwyżej ocenione
w ubiegłych latach. Będzie to także okazja
do wręczenia nagród i wyróżnień dla najlepszych wokalistów.

Kategoria: zespoły
I miejsce – Paulina i Ewelina Boczarskie
z Pałacu Młodzieży za piosenkę „Country
Roads”.
Ponadto, jurorzy wyróżnili
•
Emmę Malik za wykonanie piosenki
„Mississippi Girl”,
•
Justynę Nosal za piosenkę „Burning
House”,
•
Agnieszkę Migacz za interpreta-cję
piosenki „Good As I Was To You”.
Pandemia koronawirusa zmieniła już
wiele razy kalendarz imprez realizowanych
przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.
Jednak zawsze staramy się szukać najlepszego rozwiązania i nie rezygnować z wyda-

Lucyna Urbańska

Rymowali, wygrywali!
Za nami kolejna edycja konkursu „Moje
rymowanki”, którego organizatorami są
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
„Fabryka Marzeń”. Przed uczestnikami
zostało postawione bardzo twórcze zadanie – przygotowanie zestawu rymowanek
o dowolnej tematyce zarówno w postaci
tekstu, jak i tej plastycznej.

Działu Plastycznego oraz Anna Łukasik, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży. Przyznano 10 nagród oraz 14 wyróżnień.
Nagrody: Jakub Janusz, Mikołaj Rosiek,
Pola Uroda, Urszula Jachymiak, Krystian
Gajdosz, Franciszek Maciaszek, Miłosz
Zygmunt, Monika Grzyb, Emilia Zając,
Emma Czapiga.
Wyróżnieni: Patrycja Sromek, Albert
Poręba, Emilia Głód, Nina Bochenek, Szymon Orzechowski, Julia Kłósek, Eliza Kmak,
Amelia Trojan, Oliwia Głód, Karol Hybel, Zuzanna Czapiga, Amelia Nieć, Szymon
Niźnik, Grupa TYGRYSKI.

Celem konkursu jest rozwĳanie i doskonalenie umiejętności literackich, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
oraz promocja upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci.
W sumie do tegorocznej edycji konkursu
nadesłano 40 prac, które oceniało jury
w składzie: Renata Kubiesza, kierownik

Krzysztof Witowski
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Arkadiusz Zieliński
z Pucharem Janosika!
To był kolejny znakomity występ zawodników grupy Astral Team. Trzech podopiecznych Piotra Dobosza z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu wzięli udział w II
Ogólnopolskich Zawodach Akrobatycznych o Puchar Janosika 2020, a Arkadiusz Zieliński zdobył I miejsce w kategorii junior.

ścieżce akrobatycznej wykonał między
innymi przerzuty w tył, tak zwane flick-flack
w położeniu z saltem w tył i przód. W drugiej
rundzie jako jedyny wykonywał elementy
wywodzące się z tańca breakdance.
Także rok temu zawodnicy Astral Team
z Pałacu Młodzieży bardzo dobrze zaprezentowali się podczas Ogólnopolskich Za-

Pałac Młodzieży reprezentowały także
Zuzanna Urbańska i Wiktoria Rams. Jak
podkreśla trener Astral Team Piotr Dobosz
cała trójka zawodników spisała się bardzo
dobrze. Szczególne powody do zadowolenia
ma jednak Arkadiusz Zieliński, który zasłużenie zdobył I miejsce w swojej kategorii
i Puchar Janosika.
– Arek naprawdę pokazał duże umiejętności, wytrzymał presję i mamy ogromny
sukces – cieszy się Piotr Dobosz. – Na

wodów Akrobatycznych o Puchar Janosika.
Wówczas do finału trafił także Arkadiusz
Zieliński, który co prawda z powodu niegroźnej kontuzji nie mógł kontynuować
rywalizacji, jednak zawody zakończył na wysokim 3. miejscu. Na najniższym stopniu
podium znalazł się również Jakub Olesiak,
który walczył w kategorii junior.
Krzysztof Witowski
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Finał
konkursu
“Echa
Poetica”

WYNIKI KONKURSU „ECHA POETICA”
Kategoria klas 1-3
I miejsce: Aleksandra Ciapała – kl.3 – J. Papuzińska „Asiunia”, W. Chotomska „Kurcze
blade”
II miejsce: Dawid Dyrek – kl.2 – H. Niewiadomska „Felek Kartofelek”, R. Witek „Wąsata rodzina”
III miejsce: Jakub Domagała – kl.3 – M.
Strzałkowska „Kłótnia”, M. Kowalewska „Po
nitce do kłębka”
Wyróżnienie: Jan Jaworski – kl.2 – M. Konopnicka „Stefek Burczymucha”, R. Gościnny „Mikołajek”

Za nami kolejna edycja Wojewódzkie-go
Konkursu Recytatorskiego „Echa Poetica”, którego finał odbył się na terenie
Miasteczka Galicyjskiego. Jury wysłuchało 24 recytatorów i przyznało nagrody
oraz wyróżnienia, które wręczyli Marcin
Poręba, dyrektor Wydziału Komunikacji
Społecznej i Kultury i Grzegorz Tabasz,
dyrektor Wydziału Środowiska. Recytatorom towarzyszyła także Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu.

Kategoria klas 4-6
I miejsce: Maja Mazurek – kl. 2 – J. Kulmowa
„Nie wyrastaj z marzenia”, A. Lindgren „Pipi”
II miejsce: Natalia Nikiel – kl. 6 – D. Suwalska „Zuźka w necie i realu”, W. Chotomska
„List do pana Szymanowskiego”
III miejsce: Natalia Basiaga – kl. 4 – J. Tuwim
“Ptasie radio”, A. Lindgren “Dzieci z Bullerbyn”.

Finał konkursu został poprzedzony
eliminacjami, które odbyły się w siedmiu
placówkach na terenie województwa małopolskiego. W ten sposób wyłonieni zostali
najlepsi recytatorzy, którzy przyjechali do
Nowego Sącza.
Zadaniem uczestników była prezentacja
dwóch utworów – poetyckiego oraz fragmentu prozy – wybranego autora. Łączny czas
recytacji nie mógł przekroczyć 5 minut.
Recytacje oceniało Jury w składzie:
•
Elżbieta Staniszewska – miłośniczka
poezji, redaktor Polskiego Radia,
•
Anna Dudzińska – nauczyciel języka
polskiego,
•
Agata Kaleta – miłośniczka poezji,
pracownik Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.

Wyróżnienie:
Justyna Ledwoń – kl. 4 – A. Stelmaszyk
„Gdzie jest Kunegunda?”, J. Kulmowa „Teatr
żywy”, Zofia Michalik – 6 – J. Brzechwa
„Włos”, „Ania z Zielonego Wzgórza”
Kategoria klas 6-7
I miejsce: Amelia Wolf – kl. 8 – B. Kosmowska „Sezon na zielone kasztany”, W. Szymborska „Niektórzy lubią poezję”
II miejsce: Bartłomiej Wysowski – kl. 7 – A.
Mickiewicz „Rybka”, H. Sienkiewicz „Quo
Vadis”
III miejsce: Alicja Haczek – kl. 7 – K.I. Gałczyński „Dyrektor i Pomnik”, A. de Saint
Exupery „Mały książe”.
Lucyna Urbańska
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Nagrodzeni w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym
i Fotograficznym

Młodzi artyści z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Kiskunhalas 2020”. Blisko 50 uczestników zajęć plastycznych przesłało swoje prace na konkurs. Kilkoro z nich otrzymało nagrody, a ich dzieła sztuki trafią do kalendarza na 2021
rok, który wyda organizator.
Na konkurs wysłano prace kilkudziesięciu uczniów Pałacu Młodzieży, którzy
uczęszczają na zajęcia plastyczne do rożnych kół. Ich opiekunkami są Agata Rolka,
Beata Płaneta, Agnieszka Zych, Renata Kubiesza i Elżbieta Barciszewska – Kozioł.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych.
Główną tematyką konkursu była ekologia. Uczestnicy musieli przedstawić swoje
prace, które miały być związane z tematem
roślin, ludzi i światła. Mogli rysować, a także

robić zdjęcia. Z Pałacu Młodzieży nagrodzono 4 osoby.
W najmłodszej kategorii (5-7 lat)
zwyciężył Maciek Rejowski obrazem przedstawiającym farmę. W kategorii 8-12 lat wyłoniono dwóch zwycięzców: Maję Skoczeń
oraz Zuzannę Cempa. Pierwsza z wygranych ukazała piękne kwiaty na górzystym
tle, Zuzanna narysowała portret kobiety.
W kategorii od 13 do 18 lat zwyciężyła Karolina Rolka, która pokazała człowieka odzwierciedlającego ptaka. Nagrodzeni w kon-
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kursie na co dzień pracują na zajęciach plastycznych w Pałacu Młodzieży pod okiem
Agaty Rolki, Beaty Płanety, Agnieszki Zych
oraz Renaty Kubieszy.
Więcej prac zobaczysz na naszej stronie
internetowej. Skorzystaj z kodu QR poniżej.

Młodzieżowa
Akademia Dziennikarska
Sergiusz Gołąb, Martin Gołąb, Jessica
Trojan, Piotr Koszyk, Damian Dobrowolski
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Bieg Niepodległości
inny niż zawsze...

Szacunek do Ojczyzny można wyrażać na
różne sposoby. Jednym z nich jest udział
w Biegu Niepodległości, który dla wielu
stał się corocznym rytuałem. Przyjazd do
Warszawy i wspólny bieg był wyrazem
pamięci o ważnych dla nas Polaków
wydarzeniach.

zliczały zainstalowane w telefonach aplikacje, a ogólny wynik był cegiełką do ogólnopolskiego wyniku XXXII Biegu Niepodległości. A wszystko „Ku chwale Ojczyzny”.
Laura Redel
fot. Jednostka Strzelecka 2006

Tegoroczna edycja była inna niż wszystkie, a w biegu mógł wziąć udział każdy, niezależnie w jakiej części Polski zamieszkuje.
Cel wyznaczony przez organizatorów to
3511 kilometrów, bo tyle wynosi długość
granicy naszego kraju.
Podczas wspólnej rywalizacji nie mogło
zabraknąć sądeckich Strzelców z Zespołu
Szkół nr 2 im. Sybiraków. Jak podkreśla dyrektor szkoły i Komendant Główny ZS bryg.
Sławomir Szczerkowski, uczniowie chętnie
wzięli udział w biegu i sami organizowali się
w miejscu swojego zamieszkania. Kilometry
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Bez akcji „Chorągiewka”.
Ale dobro jest wokół nas!

i dzięki inicjatywie ks. Pawła Przybyło, zgodzie proboszcza parafii ks. Czesława Paszyńskiego oraz aktywności naszej młodzieży, udało się zrealizować zbiórkę przy
Sanktuarium św. Rity – podkreśla Sławomir
Szczerkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2
im. Sybiraków.
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej
Strzelcy ponownie udowodnili, że przy odpowiednim zaangażowaniu wszystko jest możliwe. Warto podkreślić, że zbiórka odbyła się
w pełnym rygorze sanitarnym.

Jeszcze rok temu ponad 150 Strzelców
brało udział w corocznej akcji „Chorągiewka”, której celem jest zbiórka funduszy na odnowę sądeckich nekropolii,
zwłaszcza miejsc pamięci narodowej.
W tym roku, ze względu na pandemię
koronawirusa, akcja niestety nie doszła
do skutku. Jednak dzięki zaproszeniu
z Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, Strzelcom z Zespołu Szkół nr
2 udało się przeprowadzić zbiórkę w
niedzielę 15 listopada po mszach świętych.

Daria Michalik
fot. Parafia Matki Bożej Niepokalanej

– Akcja „Chorągiewka” w tym roku nie
powiodła się ze względu na zamknięte
cmentarze. Jednak dobro jest dookoła nas

19

Cudze chwalicie!

październik - grudzień 2020

Skocznia narciarska
w Nowym Sączu?

z przewiezieniem na miejsce
głównej części rozbiegu skoczni,
prace przeciągnęły się aż do
grudnia 1981 roku. Dokładnie 12
grudnia rozpoczął się montaż
skoczni, jednak dzień później w Polsce
został ogłoszony stan wojenny. To dlatego
konstrukcja nigdy nie została całkowicie
ukończona.
Przez wiele lat skocznia była jedynie
ciekawostką, o której wiedziały osoby odwiedzające pobliskie wzgórze w Lesie Falkowskim. Ze względów bezpieczeństwa, w latach 90. konstrukcję rozebrano i obecnie
możemy oglądać betonowe podpory jako
jedyną pozostałość po skoczni narciarskiej
w Nowym Sączu.
Dalsze poszukiwania informacji na temat
skoczni trwają. Tymczasem okazuje się, że
w bliskiej okolicy tego miejsca można odnaleźć inną niesamowitą historię, związaną
z zimowymi dyscyplinami sportu. Ale to już
temat na kolejny artykuł…

Mało kto wie, ale w naszym mieście stała
swego czasu skocznia narciarska z prawdziwego zdarzenia. Choć obecnie pozostały po niej już tylko betonowe fragmenty, to jej historia dla wielu Sądeczan
może być zaskoczeniem.

oprac. Stanisław Wnęk
grafika: Kinga Gieniec
fot. Krzysztof Witowski

Jest niewiele źródeł, gdzie możemy
znaleźć jakiekolwiek informacje na temat
tego zapomnianego obiektu. Jednym z nich
jest serwis internetowy:
www.skisprungschanzen.com, gdzie możemy przeczytać, że skocznia powstała w 1947
roku w Piątkowej i umożliwiała skoki na
odległość ponad czterdziestu metrów.
W latach 1959-60 Klub LZS „Jedność”
przebudował skocznię. Była ona później wykorzystywana przez kolejnych kilka sezonów.
Pod koniec lat 70-tych padł pomysł
wskrzeszenia skoków na skoczni w piątkowej. Tu historia zaczyna robić się ciekawa. Jak można przeczytać na stronie Onet
Sport, do budowy obiektu odgórnie został
zobowiązany Urząd Miasta Nowego Sącza.
Rozpoczęła się ona w 1979 roku. Jednak ze
względu na problemy techniczne, związane
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