
Polecamy: „Okno życia” - nie pozwólmy na śmierć niewinnych istot!

ISSN 2084-4190gazeta bezpłatna kwiecień 2019

REKLAMA

REKLAMA

W numerze:

Wielkanocne jajka, koszyki czyli 
przedświąteczne przygotowania

Śmigus-dyngus i inne 
wielkanocne zwyczaje ludowe

str. 5

str. 8

Jarmark Wielkanocny na 
nowosądeckim rynku

str. 6

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, pełnych  
wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego  
nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego Alleluja
życzy redakcja miastoNS.pl



2 miastoNS.pl – Twój portal informacyjny!

Chrystus Zmartwychwstał 
– prawdziwe zmartwych-
wstał i dlatego zobowiązani 
jesteśmy do obrony każdego 
poczętego życia. W Polsce 
działa ponad siedemdzie-
siąt „okien życia”, w których 
matki mogą pozostawiać 
nowo narodzone dzieci. 
W Nowym Sączu jest jedno.

– W tym zgromadzeniu 
jestem od sześciu lat, na-
tomiast „okno życia” funk-
cjonuje dziesięć lat. Zostało 
ono powierzone naszej tro-
sce – powiedziała siostra 
Samuela Konieczna, prze-
łożona Sióstr Felicjanek 
w Nowym Sączu.

„Okno życia” w domu Sióstr 
Felicjanek przy ul. Długosza 
53 w Nowym Sączu zostało 
otwarte 25 marca 2009 roku, 
w „Dniu Świętości Życia” 
z inicjatywy diecezjalnej Ca-
ritas. Poświęcił je ówczesny 
ordynariusz tarnowski ks. 
bp Wiktor Skworc. Patron-
ką „okna życia” jest bł. Maria 
Angela Truszkowska, która 
jest założycielką Sióstr Feli-
cjanek, natomiast fundato-
rem - pochodzący z Nowego 

Sącza, krakowski przedsię-
biorca Ryszard Konstanty.

– Troska o najbardziej po-
trzebujących jest głównym 
przesłaniem naszego zgroma-
dzenia i dlatego ratujemy każ-
de życie. Zarówno osoby cho-
re, jak i dzieci podlegają naszej 
opiece. W tym celu powstała 
wspólnota i dlatego też „okno 
życia” zostało powierzone na-
szej trosce – podkreśliła sio-
stra Samuela Konieczna.

Pierwsze „okna życia” 
powstały w Europie już 
w średniowieczu, a w Pol-
sce pierwsze „okno życia” 
zostało otwarte w Krakowie 
u Sióstr Nazaretanek przy 
ul. Przybyszewskiego 39 
w dniu 19 marca 2006 
roku. Obecnie w całym kra-
ju funkcjonuje ponad sie-
demdziesiąt „okien życia” 
i ponad sto dzieci zostało 
uratowanych. W samych 
Niemczech jest ponad sto 
„okien”.

– Kilka lat temu była na-
gonka, aby zamykać „okna 
życia”. Komitet Praw Dziec-
ka ONZ zapowiedział wte-
dy, że zwróci się do Unii 

Europejskiej o ich likwida-
cję, ponieważ dzieci są po-
zbawione swoich praw i nie 
wiedzą, kto jest ich rodzicem 
i nie znają aktów urodzenia. 
Procedury w „oknie życia” 
uruchamiane są, kiedy dziec-
ko się pojawia. Oddane ono 
zostaje w pełni anonimowo 
i jest to szansa dla matek, które 
z różnych powodów nie 
mogą wychowywać lub nie 
chcą zdradzać, że urodzi-
ły dziecko. Chodzi głów-
nie o to, żeby nie wyrzuciły 
go w niebezpieczne miejsce 
(np. na śmietnik). Dziecko 
z „okna życia” trafia do ro-
dziny, która zostaje wcze-
śniej przygotowana do jego 
przyjęcia. Niektórzy ro-
dzice pragną mieć dziecko, 
a nie mogą go mieć z róż-
nych powodów – zaznaczy-
ła przełożona wspólnoty 
Sióstr Felicjanek.

W momencie, kiedy dziec-
ko zostaje pozostawione 
w „oknie życia” uruchamia 
się alarm, który został po-
łączony na dwa budynki. 

Słychać go wewnątrz, nato-
miast na zewnątrz nie jest 
on słyszalny. Siostry, któ-
re cały czas czuwają biegną 
wówczas, żeby sprawdzić, 
czy faktycznie ktoś pozo-
stawił w „oknie życia” nie-
mowlę. – Czasami spoty-
kamy się z sytuacjami, że to 
żartownisie otwierają „okno” 
– wyjaśniła siostra Samu-
ela. Jeżeli noworodek po-
jawia się w „oknie życia”, 
to pierwszą reakcją sióstr 
jest zabranie tego dziecka 
do specjalnie przygotowa-
nego pokoiku. Znajduje się 
w nim tzw. „ciepłe gniazdko”, 
czyli miejsce, gdzie maleń-
stwo może się ogrzać (może 
być ono np. wychłodzone). 
W pomieszczeniu znajduje 
się również stolik do prze-
wijania. Siostry zakonne 
udzielają pomocy, jeśli życie 
jest zagrożone.

– Po odebraniu dziecka 
z „okna życia” dzwonimy na-
tychmiast na Pogotowie Ratun-
kowe, które przyjeżdża do nas 
z inkubatorem i przekazujemy 

je na Oddział Noworodków 
sądeckiego szpitala i tam 
jest szczegółowo badane. 
Jednocześnie powiadamia-
na jest też Policja oraz Ośro-
dek Adopcyjny. Nasza rola 
w tym momencie jest za-
kończona. Pozostają jedynie 
notatki i protokół, że dziec-
ko pojawiło się w naszym 
„oknie życia”. Sąd Rodzinny 
lub Ośrodek Adopcyjny zaj-
muje się dalszą procedurą. 
Nadają oni imię i nazwisko, 
wyrabiają akt urodzenia nie-
mowlęciu. Na podstawie ba-
dań lekarskich stwierdzone 
zostaje, kiedy dziecko mniej 
więcej przyszło na świat. 
W Nowym Sączu jest Ośrodek 
Adopcyjny, gdzie wybierane 
zostają rodziny adopcyjne, 
w których swoje miejsce znaj-
dują dzieci niechciane. Dziec-
ko może również otrzymać 
opiekuna prawnego, którego 
przydziela Sąd Rodzinny. Pro-
cedura trwa minimum sześć 
tygodni, a do dwóch miesię-
cy dziecko trafia do rodziny, 
w której będzie wychowywane. 

„Okno życia” - nie pozwólmy na śmierć niewinnych istot!
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Wicepremier Beata Szydło podczas wizyty u sióstr Felicjanek. W spotkaniu uczestniczyła również Marta Mordarska – dyrektor PEFRON, oddz. w Krakowie.
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Normalna adopcja dziecka 
trwa o wiele dłużej – powie-
działa siostra Samuela.

W pokoiku, do którego 
dziecko zostaje przeniesione 
po zabraniu go z „okna ży-
cia” jest odpowiednie ogrze-
wanie oraz wentylacja. „Cie-
płe gniazdko” cały czas przez 
dziesięć lat funkcjonowania 
jest włączone, ponieważ nie 
jest znany dzień ani godzina 
pojawienia się w nim nowe-
go życia. Pieluszki oraz sto-
sowne wyposażenie dla nie-
mowlaka jest przygotowane.

– W naszym „oknie ży-
cia” do tej pory zostało jedno 
dziecko uratowane, a miało 
to miejsce rok po jego otwar-
ciu w Nowym Sączu. W wigi-
lię naszego święta zakonnego 
(św. Feliksa), które przypada 
18 maja - w godzinach wie-
czornych niemowlę zostało 
pozostawione w „oknie ży-
cia”. Ponad rok po otwarciu 
„okna” (działa od 25 mar-
ca 2009 roku) pierwszy no-
worodek został uratowany. 
17 maja 2010 roku oko-
ło tygodniowy chłopiec tra-
fił do szpitala i rozpoczął się 

wówczas proces adopcyjny. 
W pierwszym momencie sio-
stry nadały mu imię funda-
tora, a więc był to Rysiu. Sąd 
Rodzinny w okresie później-
szym nadał mu inne imię i 
nazwisko oraz akt urodzenia. 
Chłopczyk znalazł szczęśliwą 
rodzinę, w której jest wycho-
wywany – dodała siostra Sa-
muela Konieczna ze wspól-
noty Sióstr Felicjanek.

W Nowym Sączu dzia-
ła Ośrodek Adopcyjny, któ-
ry wspiera matki w trudnym 
okresie. W niektórych przy-
padkach są to ciąże zagrożo-
ne, a innym razem nie chcą 
przyjąć dziecka po narodzi-
nach. Jeśli matka zrzeknie 

się dziecka, wówczas proce-
dura jest dłuższa niż po po-
zostawieniu w „oknie życia”. 
– Większość „okien życia” 
w Polsce otwieranych jest 
właśnie 25 marca („Dzień 
Świętości Życia”). „Okno ży-
cia” chroni przed grzechem 
dzieciobójstwa – podkreśliła 
siostra przełożona.

– Jeśli chodzi o „okno życia”, 
to często mamy spotkania 
z młodzieżą. W ramach ka-
techezy młode kobiety, które 
stają przed obowiązkiem ma-
cierzyństwa informujemy na 
temat zasad funkcjonowania 
„okna życia” i mówimy, że jeśli 
nie chcą dziecka, to jest takie 
rozwiązanie. Tłumaczymy, że 

nie wolno zabijać ani wyrzu-
cać nowo narodzonej istoty. 
Szkoły średnie najczęściej bio-
rą udział w takich pogadan-
kach, ale zdarzają się rów-
nież uczniowie ósmych klas. 
Niejednokrotnie młodzież nie 
wie, co to jest „okno życia”. 
Były przypadki, że ktoś chciał 
wejść do „okna”, zdarzają się 
także i kradzieże wyposaże-
nia. Stosunkowo niedawno 
był taki przypadek, że mło-
dy mężczyzna szamotał się, 
żeby zabrać kocyk, bo było 
mu zimno. Do zdarzenia do-
szło około godz. 3:00 w nocy, 
alarm się włączył i od razu 
obudził siostry – skwitowała 
siostra Samuela Konieczna 

ze zgromadzenia przy ul. 
Długosza w Nowym Sączu.

Monitoringu nie można 
zainstalować na zewnątrz, 
ponieważ „okno życia” jest 
w anonimowe. Siostra Samu-
ela zaznacza jednak, że zda-
rza się wiele pozytywnych 
sytuacji, kiedy to rodzice 
spacerując ze swoimi pocie-
chami otwierają „okno ży-
cia”, aby wytłumaczyć swo-
im dzieciom, na czym polega 
jego istota. Za każdym razem 
w całym domu Sióstr Feli-
cjanek rozlega się donośny 
alarm. Niejednokrotnie do-
chodzi do różnych bardziej 
lub mniej ciekawych zdarzeń.

Agnieszka Michalik
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„Dzień Świętości Życia” jest ści-
śle związany z „duchową adopcją 
dziecka poczętego”. Jest to troska 
o ratowanie życia zagrożonego. 
Trwa ona dziewięć miesięcy (czas 
od momentu poczęcia do mo-
mentu narodzin). Opieką otacza 
się istotę zagrożoną np. aborcją. 
Modlitwą otacza się matki, aby 
nie zabijały one swoich dzie-
ci. Każdy może podjąć „ducho-
wą adopcję”, może uratować tyl-
ko jedno dziecko w trakcie tych 
dziewięciu miesięcy. Codzien-
nie należy odmówić dziesiątek 
różańca i dodatkową modlitwę 
„Panie Jezu” o uratowanie życia. 

– Nie jest ważne, jaką tajemnicę 
różańca odmawiamy danego dnia, 
sami sobie ją wybieramy. Ważne, 
żeby nie zapomnieć o niej. Najczę-
ściej „duchową adopcję dziecka po-
czętego” rozpoczyna się 25 marca, 
aby zakończyć modlitwę w dniu 25 
grudnia (Boże Narodzenie). W nie-
których kościołach świeckie osoby 
zaczynają „duchową adopcję dziec-
ka” na Młodzianków (28 grudnia). 

Najbardziej rozpowszechniona jest 
jednak w dniu 25 marca – zazna-
czyła siostra Samuela Konieczna.

„Duchową adopcję dziecka po-
czętego” można poszerzyć o inne 
praktyki modlitewne oraz pokut-
ne, np.: uczestnictwo w dzień po-
wszedni we Mszy św., przyjęcie 
Komunii św. w intencji dziecka, 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 
czytanie Pisma Świętego lub Ka-
techizmu, post, umartwienie, wy-
rzeczenia, uczynki miłosierdzia, 
wspieranie dzieł Kościoła, ubo-
gich, samotnych matek, starszych, 
sierot, promowanie „duchowej 
adopcji” i nauczania Kościoła nt. 
godności człowieka, a także walkę 
z nałogami i wiele innych różnych 
dodatkowych działań.

– Matki będące w stanie błogo-
sławionym nie raz proszą o mo-
dlitwę, aby ratować dziecko, które 
noszą (np. zagrożona ciąża, utrata 
nowego życia poprzez poronienie). 
Obejmujemy także te osoby gorącą 
modlitwą, która ma ogromną moc – 
dodała siostra Samuela Konieczna.

Dzięki „duchowej adopcji dziec-
ka poczętego” udało się uratować 
wiele istot ludzkich przed aborcją 
i wieloma innymi zagrożeniami 
(np. kalectwem). Siostra Samuela 
Konieczna zachęca osoby świeckie 
do podjęcia tej ważnej inicjatywy, 
która trwa w sumie dziewięć mie-
sięcy. Badania w okresie ciąży nie 
raz zawodzą i dlatego trzeba wie-
rzyć, że dziecko będzie zdrowe.

Warto zaznaczyć, że założycielka 
Sióstr Felicjanek – bł. Maria Ange-
la Truszkowska urodziła się w Kiel-
cach, a wychowała się w Warsza-
wie (XIX wiek). Dostrzegała ona 
potrzeby dzieci, sierot oraz star-
szych ludzi, którymi nie miał się 
kto zająć. Jako młoda dziewczyna 
opiekowała się nimi, zabierała naj-
młodszych do kościoła, gdzie była 
figura św. Feliksa - patrona dzieci. 
Mieszkańcy stolicy nazwali je Fe-
licjankami, a więc nazwę zgroma-
dzenia wymyślili ludzie.

Agnieszka Michalik

Duchowa adopcja dziecka

Wielkanoc to najstarsze 
i najważniejsze święto chrze-
ścijańskie upamiętniające 
misterium paschalne Jezusa 
Chrystusa: jego mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie. Wie-
ki Post dla każdego katolika 
jest czasem przygotowania 
do świąt, a także zadumy i re-
fleksji nad swoim życiem.

Święta Wielkanocne ob-
chodzone są przez kościoły 
chrześcijańskie zachowują-
ce nicejskie wyznanie wiary. 
Rozwinęło się ono od świę-
ta obchodzonego w duchu i 
prawdzie w ramach żydow-
skich obrzędów Paschy. Po 
oddzieleniu Kościoła od Sy-
nagogi, stało się prostym do-
rocznym świętem poprze-
dzonym jednym lub kilkoma 
dniami postu.

Wielkanoc obchodzona jest  
w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej peł-
ni księżyca. Jest ona świętem 
ruchomym: może wypaść 
najwcześniej 22 marca, zaś 
najpóźniej 25 kwietnia. Pius 
X próbował ustalić stałą datę 
Wielkanocy. W 1913 r. został 
rozesłany do biskupów sto-
sowny kwestionariusz. Więk-
szość odpowiedzi była przy-
chylna proponowanej zmianie, 
jednak 9 grudnia tego samego 
roku projekt oprotestowała 
Kongregacja Rytów, argumen-
tując, że groziłoby to „natura-
lizacją wielkiego wydarzenia, 
jakim było Zmartwychwsta-
nie Chrystusa”. Wielkanoc 
wypada pomiędzy 22 marca 
a 25 kwietnia (włącznie). 
Daty kościelnej pełni Księ-
życa zostały wyznaczone 
i stabelaryzowane w czasie 
Soboru Nicejskiego w 325 
roku n.e. Kościelna pełnia 

księżyca różni się od astro-
nomicznej.

Do XVIII wieku msze św. 
rezurekcyjne odprawiane 
były o północy, potem świę-
towano rezurekcję rano. Do 
dnia dzisiejszego w wielu pa-
rafiach msze rezurekcyjne są 
odprawiane o poranku. Za-
powiada ją uroczyste bicie 
w dzwony, głoszące, że Chry-
stus zmartwychwstał. Jed-
nocześnie słychać kanonadę 
ze strzelb, petard, armatek 
i moździerzy, a cały ten har-
mider ma budzić świat do 
życia. W niektórych para-
fiach rezurekcja rozpoczy-
na się po Liturgii Światła 
w Wigilię Paschalną. W pol-
skim zwyczaju, po poran-
nej rezurekcji rodzina zasia-
da do uroczystego śniadania 
wielkanocnego, które rozpo-
czyna się składaniem życzeń 

i dzieleniem się święconką 
z koszyczka lub po prostu jaj-
kiem. Stoły zdobione są bu-
kietami z bazi i pierwszych 
wiosennych kwiatów.

Triduum Paschalne poprze-
dzone jest czterdziestodnio-
wym okresem przygotowa-
nia czyli Wielkim Postem. 
Okres wielkanocny natomiast 
liczy pięćdziesiąt dni, aż do 
Zesłania Ducha Świętego. 
W Wielką Sobotę po zapad-
nięciu zmroku rozpoczynają 

się obchody Wigilii Paschal-
nej czyli Wielkiej Nocy, kiedy 
to Chrystus zmartwychwstaje.

Niedziela Zmartwychwsta-
nia Pańskiego to szczególny 
dzień w roku i jest wspomi-
nana w ciągu całego roku po-
przez świętowanie niedzieli. 
Niedziela oraz Poniedziałek 
Wielkanocny są w Polsce 
dniami wolnymi od pracy.

Agnieszka Michalik

Wielkanoc to noc Zmartwychwstania Pańskiego
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OGŁOSZENIE
Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu 

Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
 zaprasza do nowej siedziby!

Znajdziecie nas Państwo przy  
ul. Jagiellońskiej 52, w pokoju nr 203.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji  
od poniedziałku do środy,  
w godzinach 8:00 - 15:00. 

Zapraszamy!
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Zbliżają się Święta Wielka-
nocne, a wraz z nimi przy-
gotowania. W sklepach, 
w kwiaciarniach i na placach 
targowych można zauważyć 
bogaty asortyment artyku-
łów, a wśród nich m.in.: za-
jączki, koszyki, palmy, pi-
sanki oraz świeże bazie. 
Postanowiliśmy sprawdzić 
jak to wygląda w Nowym 
Sączu i odwiedziliśmy kilka 
miejsc handlowych.

W kwiaciarni „Ontario” 
na ul. Jagiellońskiej w No-
wym Sączu, w sklepie „Le-
-Mar” na ul. Wałowej oraz 
na sądeckim „Rynku Maśla-
nym” znajdują się przeróżne 
wytwory wielkanocne. Jest 
ich tak dużo, że potencjalni 
klienci bez problemu mogą 
wybrać coś dla siebie. Ol-
brzymim zainteresowaniem 
cieszą się palmy oraz koszyki 
na święconkę.

- W ofercie wielkanocnej 
mamy koszyki, zajączki, jaj-
ka i wiele innych rzeczy. Cie-
kawostką są drewniane jajka, 
które są ręcznie malowane. 

Jesteśmy z Suchej Beskidz-
kiej, interes prowadzimy od 
20-25 lat, a właścicielem fir-
my jest mój ojciec Józef Cho-
lewa. Można nas spotkać 
w dni targowe czyli w piątki 
i we wtorki. Cały rok sprze-
dajemy nasze wytwory, ale 
w okresie przedświątecznym 
zaobserwowaliśmy wzmożo-
ny ruch. Można u nas również 
nabyć kosze na kwiaty. Inte-
res kręci się i to jest ogromny 
plus. Zachęcamy do zaku-
pów - powiedział Bartłomiej 
Cholewa ze sklepu wielo-
branżowego „AGA” z Suchej 
Beskidzkiej, który prowadzi 
sprzedaż na „Rynku Maśla-
nym” w Nowym Sączu.

Małgorzata Poręba, która 
pracuje w kwiaciarni „Onta-
rio” w Nowym Sączu podkre-
śla, że okres przedświąteczny 
jest bardzo ważnym czasem 
i wówczas mają o wiele wię-
cej asortymentu. Zajączki 
oraz wiosenne kwiaty takie 
jak żonkile i prymulki ro-
bią ogromne wrażenie nie 
tylko wyglądem, ale przede 

wszystkim zapachem. W po-
mieszczeniu można poczuć 
prawdziwy zapach wiosny. 
Porcelanowe zajączki i kolo-
rowe woskowe jajka to raj dla 
najbardziej wymagającego 
nabywcy. Wiklinowe koszy-
ki i kolorowe palmy, które są 
wystawione przed kwiaciar-
nią zachęcają przechodniów 
do wejścia do środka.

Sklep „Le-Mar” na ul. 
Wałowej prowadzony przez 
Agnieszkę Orzechowską 
również posiada ogromny 
zasób wytworów świątecz-
nych. Można w nim znaleźć 
artykuły dla domu, dziec-
ka, mamy oraz przeróżne 
upominki. Palmy i koszy-
ki robią największą furorę. 
W okresie przedświątecz-
nym jest tak duży wybór, 
że trudno się zdecydować, 
co wybrać. Podobnie jak 
w kwiaciarni „Ontario” i na 
„Rynku Maślanym” popyt 
jest przeogromny.

Agnieszka Michalik

Wielkanocne jajka, koszyki czyli przedświąteczne przygotowania
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REKLAMA

W dniach od 11 do 16 
kwietnia na płycie rynku 
w Nowym Sączu odbył się 
tradycyjnie Jarmark Wiel-
kanocny, który wzbudził 
ogromne zainteresowanie 
wśród spacerujących miesz-
kańców nie tylko miasta, 
ale również całego nasze-
go regionu. W drewnia-
nych budkach wystawcy 
prezentowali swój asorty-
ment przygotowany z myślą 
o Świętach Wielkanocnych.

– Pieczemy pyszne chleby 
wiejskie z łopaty oraz pod-
płomyki z cukrem, a także 

z serem. Robimy znakomity 
smalec ze skwarkami, własny 
chrzan z jajkiem na śmietan-
ce i na maśle. Ponadto mamy 
też swoją kiszoną kapustę, 
zakwas do żuru i pierożki. 
W gospodarstwie mamy zwie-
rzęta, a więc produkty przygo-
towujemy we własnym domu. 
Na jarmarkach prezentujemy 
to, co uda nam się wyprodu-
kować ponad stan. Turystom, 
którzy nas odwiedzają rów-
nież je sprzedajemy. Na jar-
marku na płycie rynku byłam 
już kilka razy i jestem bar-
dzo zadowolona, ponieważ 

zainteresowanie jest bardzo 
duże, ludzie zadają różne py-
tania na temat produktów 
i to jest fantastyczne. Atmos-
fera jest przyjemna, nawiąza-
łam wiele ciekawych znajomo-
ści – powiedziała Magdalena 
Zygmunt z Juraszowej w gmi-
nie Podegrodzie, która od 
11 lat prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne w rozmowie 
dla portalu miastoNS.pl.

Jarmark Wielkanocny na 
nowosądeckim rynku trwał 
od 11 do 16 kwietnia, a za-
interesowani nim mieszkań-
cy mogli oglądać oraz na-
bywać lokalne artykuły od 
godz. 10:00 do godz. 16:00. 
Różnego rodzaju rzeźby, ob-
razy oraz wyroby koronkowe 
i bibułkowe, gastronomia - to 
wszystko można było znaleźć 
w specjalnie przygotowa-
nych drewnianych budkach. 
Artyści i twórcy ludowi pre-
zentowali przede wszystkim 
swoje wytwory z motywami 

wielkanocnymi. Ponadto od 
godz. 13:00 można było za 
darmo skosztować wspania-
łych świątecznych potraw.

– Od wielu, wielu lat wyko-
nuję różnego rodzaju pisan-
ki, zajmuję się również ma-
larstwem na szkle oraz tym 
tradycyjnym. Od dziecka 
miałam pasję do twórczości. 
Posiadam legitymację twór-
czyni ludowej wydaną przez 
zarząd główny w Lublinie po 
pozytywnie zdanym przeze 
mnie egzaminie (malarstwo 
na szkle). Nie prowadzę jed-
nak żadnej działalności go-
spodarczej, ale korzystam 
z zaproszeń różnorakich or-
ganizacji. Byłam w muzeach 
m.in. w Warszawie, Krako-
wie (cepeliada), Lublinie (jar-
mark jagielloński). Pojawiam 
się z koleżankami w przeróż-
nych miejscach nie tylko na 
terenie Małopolski. Staramy 
się brać czynny udział w wie-
lu wydarzeniach. Na moim 

stoisku można znaleźć pisan-
ki styropianowe z naklejany-
mi motywami kwiatowymi 
i nabijanymi cekinami, wy-
dmuszki ręcznie malowane 
i wyklejane, koszyczki oraz 
palmy z kolorowej bibuły. 
Prezentuję także swoje obra-
zy malowane na szkle (kilka 
związanych z Wielkanocą), 
w większości sakralne oraz 
kwiatowe – mówiła Zofia 
Mirek z Nowego Sącza, wie-
loletnia twórczyni ludowa 
w rozmowie z miastoNS.p

Oprócz Wielkanocnego 
Jarmarku na płycie rynku 
w Nowym Sączu pojawiła się 
ogromnych rozmiarów ręcz-
nie wykonana palma (około 
25 metrów wysokości), która 
tworzyła atmosferę świątecz-
ną i cieszyła oko przechodzą-
cych tamtędy ludzi. Zatrzy-
mywali się oni w zachwycie.

Agnieszka Michalik

Jarmark Wielkanocny na nowosądeckim rynku, czyli wielkanocne specjały w jednym miejscu
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REKLAMA

W trakcie Świąt Wielkiej 
Nocy na stołach królu-
ją jajka zgodnie z tradycją 
ugotowane na twardo, naj-
częściej podane z majone-
zem. W zeszłym roku na-
sza czytelniczka Danuta z 
Nowego Sącza postanowiła 
dodać do tej tradycji bar-
dziej nowoczesny akcent 
i zrobić jajka faszerowa-
ne. Jak zaznacza, od tam-
tej pory pojawiają się one 
na jej stole co jakiś czas, 
zazwyczaj przy wyjątko-
wych okazjach. Obok jajek, 
kiełbaski i babki w koszy-
ku znajduje się także chleb. 
Kilka lat temu ciocia Bar-
bara zdegustowana bra-
kiem dobrego, domowego 
chleba postanowiła upiec 
własny. Bardzo prosty 
przepis znalazła w jednym 

z kolorowych magazynów 
i postanowiła go zachować. 
Z tych przepisów mogą 
skorzystać nasi czytelnicy.

 ▶ Przepis na jajka fa-
szerowane  czytelniczki  
miastoNS.pl - Danuty z No-
wego Sącza:

- Przepis może mieś wiele wa-
riacji. Ze względu na wyrazi-
sty smak używam wędzonego 
łososia oraz tuńczyka w sosie 
własnym, ale robię także bar-
dziej delikatne w smaku na-
dzienie z kurczaka i pieczarek 
- wyjaśnia nam pani Danuta.

Na 5 dużych jajek idzie 
pół paczki wędzonego ło-
sosia (100 g) lub pół puszki 
tuńczyka w sosie własnym 
(170 g) lub ok. 100 g ugoto-
wanego w curry kurczaka 
lub ok. 100 g podsmażonych 
z cebulką pieczarek.

- Ugotowane na twardo jaj-
ka kroję na pół i delikatnie 
wyciągam żółtka, które prze-
kładam do miseczki. Do nich 
dodaję np. łososia, trochę ma-
jonezu i miksuję wszystko na 
gładką masę doprawiając do 
smaku pieprzem i ewentual-
nie solą. Jeżeli nie zależy mi 
na wyglądzie jajek gotową 
masę nakładam zwykłą małą 
łyżeczką. Natomiast, gdy chcę 
aby jajka prezentowały się 
elegancko to korzystam z rę-
kawa cukierniczego z szeroką 
końcówką. Na koniec posypu-
ję je posiekanym szczypior-
kiem lub ozdabiam listkiem 
pietruszki - mówi nasza czy-
telniczka.

Jak zaznacza pani Danu-
ta ilość kurczaka, tuńczy-
ka czy innych składników 
w stosunku do żółtek zależy 

od indywidualnych upodo-
bań. - Jeżeli masa nie zmie-
ści się w przygotowanych 
jajkach nic straconego, po-
nieważ stanowi rewelacyjną 
pastę do chleba - dodaje Są-
deczanka.

 ▶ Przepis na domowy 
chleb do wielkanocnego 
koszyczka według cioci Bar-
bary:

- Chleb jest bardzo prosty 
i smaczny, a co najważniejsze 
nie wysycha na drugi dzień. 
Do jego zrobienia wystarczy 
mała paczka suchych droż-
dży, ok. 70 dag mąki razowej, 
dwie płaskie łyżeczki soli, ok. 
ćwierć litra wody i dwa kefi-
ry. Mąkę sąsiad przywozi mi 
z młyna, jak odwiedza z żoną 
teściów, a zamiast kefiru moż-
na dać śmietanę i chyba tak 
nawet było w oryginalnym 

przepisie. Z maślanką też 
wychodzi, bo próbowałam - 
opowiada ciocia Barbara.

Zgodnie z przepisem do mi-
ski wsypujemy mąkę, wlewa-
my wodę, dodajemy kefir, sól, 
drożdże i wyrabiamy ciasto. 
Jak zaznacza ciocia Basia, je-
żeli składniki nie chcą się łą-
czyć dodajemy jeszcze trochę 
wody, a jak jest „za luźne” do-
sypujemy mąki. - Gdy wszyst-
ko się połączy przekładam 
ciasto na stolnicę i wyrabiam 
jeszcze przez chwilę. Następnie 
dzielę na pół i wkładam do fo-
remek wysmarowanych ma-
słem, wysypanych mąką, takich 
25 cm na 11 cm i odstawiam 
w ciepłe miejsce do wyrośnię-
cia - najlepiej blisko kaloryfera 
- zaznacza ciocia.

Jak długo rośnie ciasto? 
Wszystko zależy od tego, jak 
„mu jest ciepło”, ale zazwyczaj 
trwa to kilka godzin. Następ-
nie foremki można włożyć 
do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni. - Chleb piecze się 
około 45 minut. Po upiecze-
niu wyciągam go z foremek 
kładę na ściereczce, przykry-
wam drugą ściereczką i od-
stawiam do wystudzenia. Jak 
ktoś lubi może dorzucić jakieś 
ziarna do środka lub posypać 
nimi chleb przed włożeniem 
do piekarnika - dodaje ciocia 
Barbara.

MK

Faszerowane jajka i domowy chleb - w sam raz na stół wielkanocny
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Z obchodami Świąt Wiel-
kanocnych związanych jest 
wiele zwyczajów i obrzę-
dów ludowych. Najsłynniej-
szym z nich jest oczywiście 
śmigus-dyngus zwany tak-
że Lanym Poniedziałkiem. 
Jednak w niektórych regio-
nach naszego kraju, do dzi-
siaj wiesza się Judasza, lub 
uczestniczy w pogrzebie 
żuru i śledzia. Oto najpo-
pularniejsze tradycje, zwy-
czaje i obrzędy wielkanoc-
ne.

Śmigus-dyngus - zwyczaj 
pierwotnie słowiański, a wtór-
nie związany z Poniedział-
kiem Wielkanocnym. Słowia-
nie uważali, że oblewanie się 
wodą miało sprzyjać płodno-
ści, dlatego oblewaniu podle-
gały przede wszystkim panny 
na wydaniu, z tego powodu 
obrządki polewania się wodą 
miały niekiedy charakter ma-
trymonialny.

Dziady śmigustne - zwy-
czaj ludowy występuje na 
terenie południowej Mało-
polski, związany jest ze wsią 
Dobra koło Limanowej. Każ-
dego roku kawalerowie przy-
wdziewają własnoręcznie 
tworzone słomiane stroje 
i organizują świąteczny po-
chód. Wygląd dziadów ma 
szczególne znaczenie symbo-
liczne. Maska odnosi się do 
pozaludzkiej przynależności. 

W zwierzęcej sierści jak i sło-
mie ukrywa się symbolika 
płodności.

Rękawka - polski zwy-
czaj wielkanocny obchodzo-
ny w Krakowie we wtorek 
po świętach wielkanocnych, 
pierwotnie nawiązujący do 
słowiańskiej tradycji wiosen-
nych Dziadów. Do tradycji 
rękawki należało m.in. rzu-
canie oraz toczenie jaj, sym-
bolu zmartwychwstania. Po 
stoku kopca co możniejsi 
toczyli jajka, szewskie plac-
ki, obwarzanki, bułki, jabł-
ka, pierniki, wprost w ręce 
chłopców i gawiedzi. Jesz-
cze w 1939 roku największą 
atrakcją było rzucanie z góry 
chleba, jabłek, pisanek, zaba-
wek, baloników.

Emaus - nazwa zwycza-
ju ludowego urządzanego 
w Poniedziałek Wielkanoc-
ny, w niektórych miejscowo-
ściach Polski, Czech i Słowa-
cji. Najbardziej popularny 
jest Emaus krakowski, forma 
odpustu, odbywającego się w 
Poniedziałek Wielkanocny 
przy klasztorze Norbertanek 
na Zwierzyńcu, nad rzeką Ru-
dawą. Tradycyjnie uroczystą 
sumę odpustową w Poniedzia-
łek Wielkanocny odprawia ar-
cybiskup Krakowa. Odpust i 
ulica wzięły nazwę od biblijnej 
wsi Emaus, do której podążał 
zmartwychwstały Chrystus. 

Krakowski Emaus był wiel-
kim, uroczystym spacerem 
mieszczan krakowskich po ca-
łym dniu siedzenia za stołem.

Walatka - dawna zabawa 
wielkanocna. Polegała na ta-
kim toczeniu pisanek po sto-
le, by się zderzyły. Właściciel 
„silniejszego” jajka zabierał 
rozbitą pisankę przeciwnika. 
W innym wariancie walatki, 
jajka brano do ręki i stukano 
się ich czubkami.

Kurek dyngusowy - jeden 
z najbardziej popularnych 
polskich ludowych zwycza-
jów wiosennych, obchodzo-
ny w okresie wielkanocnym. 
W Poniedziałek Wielkanoc-
ny odbywało się chodze-
nie z kurkiem po dyngusie, 
co oznaczało, że młodzień-
cy wozili po wsi żywego ko-
guta na bogato przystrojo-
nym, dwukołowym wózku, 
do którego był przywiąza-
ny ptak. Na początku wyko-
rzystywano żywego koguta, 
którego wcześniej karmio-
no ziarnem namoczonym 
w spirytusie. Dzięki temu 
ptak był bardziej podatny na 
wszelkie zabiegi wokół nie-
go, nie wyrywał się. Zdol-
ny był jednie do głośnego, 
charakterystycznego piania, 
któremu przypisywano zna-
czenie symboliczne. W ten 
sposób obwieszczał wiosce 
zmianę pogody na wiosenną. 

Śmigus-dyngus i inne wielkanocne zwyczaje ludowe

REKLAMA
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Tak przygotowanego kogu-
ta przywiązywano do wózka 
dyngusowego i ruszano do 
obchodzenia domów we wsi. 
Kogut wystawiany był jako 
symbol męskiej witalności, 
urody i płodności.

Siuda Baba - dawny, pol-
ski zwyczaj ludowy obcho-
dzony w Poniedziałek Wiel-
kanocny, który współcześnie 
zachował się jedynie w pod-
krakowskich wsiach. Siu-
da Baba to mężczyzna prze-
brany za usmoloną kobietę 
w podartym ubraniu. Cho-
dzi od domu do domu w to-
warzystwie Cygana i kilku 
krakowiaków, zbierając datki 
i szukając młodych panien, 
by wysmarować je sadzą. 
Tradycja ta nawiązuje do 
wiosennych słowiańskich 
obrzędów wypędzania zimy. 
Zwyczaj ten obecnie zacho-
wał się jedynie w okolicach 
Krakowa.

Pogrzeb żuru i śledzia - 
dawny ludowy zwyczaj wiel-
kanocny (obchodzony głów-
nie na Kujawach), polegający 
na tzw. „wybijaniu żuru”, czyli 
tłuczeniu garnków napełnio-
nych popiołem, gnojem, bło-
tem i innymi nieczystościami 
o drzwi i okna domów po to, 
aby te drzwi i okna ubrudzić. 
W trakcie rygorystycz-
nie przestrzeganego Wiel-
kiego Postu jedzenie naj-
częściej ograniczało się do 
żuru i śledzi. Nie jedzono 
nie tylko mięsa i tłuszczów 
zwierzęcych, ale również 

nabiału i cukru. Kiedy więc 
post dobiegał końca, trady-
cją w Wielki Piątek wieczo-
rem lub w Wielką Sobotę 
rano był tzw. pogrzeb żuru 
i śledzia, będący symbolicz-
ną zemstą na uprzykrzonym 
postnym jadle, co oznaczało 
koniec pokuty.

Wieszanie Judasza - ludowy 
zwyczaj związany z chrześci-
jańskim świętem Wielkanocy. 
Kukła przedstawiająca Juda-
sza była sądzona, a następnie 
wieszana na wieży kościelnej. 
W Wielki Piątek strącano Ju-
dasza z wieży, a następnie bito, 
szarpano, włóczono po wsi. 
Na koniec podpaloną kukłę 
wrzucano do rzeki czy stawu. 
Do czasów współczesnych ob-
rzęd ten zachował się lokalnie 
na Podkarpaciu.

Pucheroki - zwyczaj obcho-
dzony w Niedzielę Palmową 

w Krakowie i okolicach. 
Wczesnym rankiem prze-
brani chłopcy chodzą po 
domach. Ubrani w kożu-
chy odwrócone futrem na 
wierzch, na głowach noszą 
wysokie, stożkowate czap-
ki z kolorowej bibuły, twa-
rze smolą sadzą. W pasie 
przewiązani są powrósłami. 
W jednej ręce mają koszyk 
z sieczką, w drugiej - drew-
niany młotek z długą rę-
kojeścią, oplecioną bibułą. 
Śpiewają, życzą świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, wy-
głaszają oracje, które łączą w 
sobie elementy dawnych pie-
śni wielkopostnych, kolęd 
kantyczkowych, dialogów ko-
micznych i rymowanek.

Agnieszka Michalik
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Święta Wielkiej Nocy wiążą 
się ściśle z okresem Wielkiego 
Po s t u ,  b ę d ą c e g o  c z a s e m 
przygotowującym chrześcijan na 
świętowanie zmartwychwstania 
Jezusa. Przez czterdzieści dni 
wierni mają możliwość nie tylko 
wziąć udział w rekolekcjach, ale 
także uczestniczyć w nabożeń-
stwach takich jak Droga Krzyżo-
wa i Gorzkie Żale. Jak zaznaczają 
księża, Wielki Post to czas na re-
fleksję nad naszym życiem i zwró-
cenia się ku cierpiącemu Bogu.

Wielkanoc ukazuje najważ-
niejsze prawdy wiary, jakimi są 
męka, śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa. - Nie moż-
na pominąć bezpośredniego okre-
su przygotowawczego, jakim jest 
Wielki Post zaczynający się śro-
dą popielcową. Jest to czas wyci-
szenia, zwrócenia większej uwagi 
na wartości duchowe, najprościej 
mówiąc na to jakim się jest 

człowiekiem. Potrzeba nam ta-
kiego momentu zatrzymania się, 
aby zrobić sobie rachunek sumie-
nia, pomyśleć, jakie jest moje ży-
cie, jakie są moje relacje rodzin-
ne, w małżeństwie, w środowisku 
pracy i jakie są moje relacje z Bo-
giem – wyjaśnia ks. dr Jerzy Jur-
kiewicz, proboszcz Kolegiaty św. 
Małgorzaty w Nowym Sączu.

W czasie Wielkiego Postu 
uczniowie biorą udział w re-
kolekcjach, ale w tym okresie 
w kościołach są także organizo-
wane rekolekcje dla dorosłych 
oraz dla przyszłych małżon-
ków. Oprócz tego w każdy pią-
tek wierni mogą wziąć udział 
w Drodze Krzyżowej czy w nie-
dzielę w Gorzkich Żalach. – 
Nabożeństwa te mówią o dzie-
le odkupienia Chrystusa, które 
zgłębiamy poprzez rozważanie 
jego męki i tego jak wziął na 
siebie nasze grzechy. Wówczas 

w cierpieniu Jezusa możemy zo-
baczyć, że nasze troski, trudności 
czy cierpienia mają sens – pod-
kreśla ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

Wielki Post to w kościele ka-
tolickim szczególny czas, któ-
ry powinien być przeznaczo-
ny także na pogłębianie wiary 
i zbliżenie się do Boga. - W cza-
sie Wielkiego Postu zauważamy, 
że więcej ludzi korzysta z sakra-
mentu pokuty. Wierni odczu-
wają tę potrzebę zrewidowania 
swojego życia czy też przygląd-
nięcia się mu. Wówczas w koście-
le atmosfera jest inna m.in. przez 
śpiewy liturgiczne skłaniające do 
refleksji. Potrzeba nam takiego 
momentu zatrzymania się w tym 
biegu i w tym życiu, gdzie ludzie 
pracują nieraz od czwartej rano 
w poniedziałek do dwudziestej 
trzeciej w piątek – zaznacza pro-
boszcz Kolegiaty św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu.

Zwieńczeniem tego okresu 
jest Wielki Tydzień rozpoczy-
nający się Niedzielą Palmową, 

która jest pamiątką triumfalne-
go wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 
– To największe dni naszej wiary. 
W Wielki Czwartek do południa 
nie ma mszy świętej, ponieważ 
jest tylko jedna Msza Wieczerzy 
Pańskiej, która przenosi nas do 
wieczernika Chrystus gromadzi 
się tam ze swoim  uczniami usta-
nawia sakrament kapłaństwa 
oraz Eucharystię. Potem towa-
rzyszymy Chrystusowi w Ogrójcu 
poprze  adorację, a w kościołach 
buduje się ciemnicę będącą sym-
bolem więzienia. Wielki Piątek to 
czas, kiedy nie ma Mszy świętej, 

ale jest adoracja krzyża, modli-
twy i Komunia święta.W Wielką 
Sobotę święcimy pokarmy na stół 
wielkanocny, a wieczorem nastę-
puje liturgia paschalna, a w nie-
których kościołach jest już proce-
sja rezurekcyjna – dodaje ks. dr 
Jerzy Jurkiewicz.

Wielki Post wieńczy Triduum 
Paschalne i Wielka Niedziela. 
Czterdzieści dni postu prowa-
dzi do wielkiej radości ze zmar-
twychwstania Jezusa. 
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