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Natura zakręci nam kurki? Region 
boryka się z brakiem wody  L str. 3 

Wilk nadal przewodzi „Solidarności” 
w PKP Cargo L str. 4

Wszystko śmierdziało śmiercią. 
Wzruszający list ks. Bernackiego L str. 21 

Za dobrzy na start 
w miejskich zawodach.  SPORT L str. 23 

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

REKLAMA

UWAGA MŁODZI 
CZYTELNICY! 

Dziś dodatek
dla najmłodszych  

DTS JUNIOR 
L sprawdź str. 17–20

Fachowiec na wózku

Kto powiedział, że, nie mogąc chodzić, 
nie można zrobić remontu domu? Sąde-
czanin Artur Kamieński udowadnia, że 
można. Jak? To zdjęcie mówi właściwie 
wszystko.

Więcej L str. 6

Dziś w numerze specjalny dodatek 

WIOSNA W DOMU I OGRODZIE 
L str. 7-11
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Kijem po łbie
Hokejowe Mistrzostwa Świa-
ta kobiet (a w zasadzie kobietek) 
do lat 18 przeszłyby na świecie 
i w Nowym Sączu praktycznie 
bez echa, gdyby nie fakt, że pol-
skie hokeistki zamiast w krążek, 
uderzały kijami w głowy pija-
nych kibiców. Policji, a nie na-
sza to rzecz rozstrzygać, kto 
w tej sprawie zawinił, bezspor-
nym pozostaje natomiast fakt, 
że wstawieni kibice hokejo-
wi jakimś – tylko organizato-
rom znanym – sposobem, zna-
leźli się w pobliżu polskiej ławki. 
Tam najpierw doszło do słownej 
utarczki ze sztabem szkolenio-
wym, która szybko przemieni-
ła się w mordobicie, a w zasa-
dzie w kijem bicie, bo do akcji 
dziarsko wkroczyły sympatycz-
ne hokeistki ze sprzętem za-
sadniczo służącym do uderzania 
krążka. Filmik z tych krótkich 
zawodów boksersko–hokejo-
wych, towarzyszących mistrzo-
stwom szybko trafił do Interne-
tu, gdzie obejrzało go już blisko 
pół miliona osób. I to był w za-
sadzie jedyny medialny meldu-
nek ze wspomnianej imprezy. 
Bijatyka w polskim boksie stała 
się sławna, ale kto grał na tych 
mistrzostwach, jakie wyni-
ki padły i kto je ostatecznie wy-
grał – o tym cisza. O mały włos, 
a byśmy przegapili, że 30 km 
od sądeckiego rynku rozgrywa-
no jakieś mistrzostwa świata.

(ICE)

SMS

Arkadio na ringu 
– Kiedy usłyszałem tę wiadomość, 
ugięły mi się nogi i pomyślałem 
o jednym. Moje marzenia się speł-
niły – tak Arkadiusz Zbozień, zna-
ny w Nowym Sącz jako Arkadio, 
zareagował na wiadomość od To-
masza Adamka, który zdecydował, 
że przed wejściem na ring 15 mar-
ca będzie towarzyszyć mu piosenka 
sądeczanina „Prawdziwy sukces”. 
Adamek stoczył walkę w Stanach 
Zjednoczonych z Ukraińcem Wia-
czesławem Głazkowem. Sukce-
su nie było. I jak donoszą ogól-
nopolskie media, kariera boksera 
stanęła pod znakiem zapytania. – 
Oglądałem pojedynek z kolegami. 
Przy wejściu Tomasza na ring, 
gdy słyszałem swój kawałek, to 
nawet łza mi się w oku zakręci-
ła. Później zaczęła się walka, na 
którą, no cóż, trudno, żebym miał 
wpływ – mówi Arkadio. 

Opera Krakowska przejmie Kiepurę 
Nie będzie jednego dyrektora artystycznego Festiwa-
lu im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdroju. Jak dowiedział 
się „Dobry Tygodnik Sądecki”, wsparciem merytorycz-
nym imprezy zajmie się Opera Krakowska. – Uznaliśmy, 
że lepszym rozwiązaniem będzie powołanie wspólnego 
sekretariatu artystycznego – potwierdza Dariusz Reśko, 
burmistrz Krynicy. „Sekretariat”, o którym mowa, ma się 
składać z przedstawicieli Opery Krakowskiej i pracowni-
ków Krynickiego Centrum Kultury. Jak zapowiada wło-
darz miasta, niedługo zostanie przedstawiony oficjalny 
program Festiwalu. Zanim jednak do tego dojdzie, Kryni-
ca musi się dobrze postarać, aby zdobyć pieniądze na im-
prezę. Ministerstwo Kultury już po raz drugi nie przyznało 
funduszy na Festiwal Kiepurowski. Reśko będzie się od-
woływać od tej decyzji. A jest się o co starać, bo chodzi 
o kwotę ok. 200 tys. zł.

Więcej na dts24.pl

Kierunek – profesjonalizm 
Teatr Studio K z Krynicy Zdroju 12 marca 
zainaugurował swoją działalność spek-
taklem „Mąż mojej żony” Miro Gavran. 
Premiera odbyła się jednak nie w uzdro-
wisku, a w MCK „Sokół” w Nowym Są-
czu. Trupa nie ma jeszcze swojej stałej 
siedziby. Po obejrzeniu przedstawienia, 
nikt nie ma wątpliwości, że powinno 
znaleźć się dla niej stałe miejsce. Spek-
takl wyreżyserował Jerzy Król, który 
wraz z żoną Oksaną powołał Studio K, 
a Saniwoj Król (syn Oksany i Jana) i Bar-
tosz Dermont brawurową grą nadali kie-
runek rozwoju pierwszego, profesjonal-
nego teatru na Sądecczyźnie.

Zobacz galerię zdjęć 
na dts24.pl

Pomyłka, 
czy początek 
pocztowej 
wojny?
Sądecka policja wyjaśnia, czy li-
stonosz Poczty Polskiej przywłasz-
czył przesyłkę sądową w budynku 
Sądu Rejonowego w Nowym Są-
czu, którą powinien odebrać ku-
rier InPost.

Sprawę tak opisuje onet.biz-
nes: „Poniedziałek, 3 marca. Sie-
dziba Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu gdzieś między 14:15 a 14:25. 
Kurier InPostu minął na scho-
dach przed budynkiem mężczyznę 
niosącego kosz z koresponden-
cją. Wtedy jednak nie wzbudzi-
ło to w nim większych podej-
rzeń. Niepokój pojawił się, gdy 
okazało się, że przesyłki, które 
sam miał odebrać, zniknęły. Ku-
rier InPostu szybko przeanalizo-
wał sytuację i skojarzył mijane-
go na schodach człowieka. Gdy 
pobiegł na parking przed sądem, 
tamten właśnie pakował pojem-
niki do swojego auta. W samocho-
dzie, oprócz przesyłek sądowych, 
były też inne. Kurier InPostu za-
uważył również plakietkę Pocz-
ty Polskiej. Przesyłki z sądu udało 
się jednak odzyskać. Przypadek, 
pomyłka, a może przejaw brud-
nej wojny, która toczy się na pol-
skim rynku pocztowym?”.

Źródło: Marcin Gawęda, „Listonosz 
przywłaszczył listy i wywołał aferę” 

w onet.biznes, 12 marca 2014.

Więcej na ten temat czytaj też 
na dts24.pl

Przed kanonizacją Jana Pawła II
Z pewnością wielu sądeczan miało okazję spotkać się 
z Janem Pawłem II, a nawet znało osobiście Karola 
Wojtyłę. „Dobry Tygodnik Sądecki” otwiera dla Pań-
stwa swoje łamy, zachęcając do dzielenia się wspo-
mnieniami o papieżu–Polaku. Jeśli chcecie dać świa-
dectwo, macie w swoim archiwum zdjęcia, którymi 
warto podzielić się z innymi, napiszcie do nas, za-
dzwońcie bądź skontaktujcie się osobiście. Państwa 
wspomnienia zamieścimy w świątecznym, specjal-
nym wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, 
które 27 kwietnia trafi wraz z pielgrzymami z Są-
decczyzny na Plac Św. Piotra w Rzymie.
KONTAKT 
„Dobry Tygodnik Sądecki” Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25, 
e–mail: redakcja@dts24.pl, 
tel. (18) 18 544 64 41 lub 785–340–411. 
Na Państwa świadectwa czekamy do 4 kwietnia.
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WAŻNY TEMAT.  Nie lejemy wody. 
Na Sądecczyźnie i w powiecie lima-
nowskim już jej zaczyna brakować. 
Alarmujące przykłady każą się z uwa-
gą przyjrzeć problemowi, bo jak tak 
dalej pójdzie, za kilkadziesiąt lat nasz 
region stanie się… pustynią. 

– Flisz karpacki i ujęcia powierzch-
niowe w zaniku – tak na wieść 
o czarnym scenariuszu reaguje To-
masz Dul, dyrektor Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Mszanie Dol-
nej, w mieście, w którym wody już 
nieraz zabrakło. Ale geologią nie da 
się wytłumaczyć wszystkiego. – 10 
lat temu wierciliśmy studnie na 30 
metrów i była woda. Teraz wierci-
my na sto metrów i czasem to nie 
wystarcza – usłyszeliśmy z kolei 
w wodociągach w gminie Grybów, 
gdzie główną przyczyną braku wody 
są kolejne miesiące susz.

Nawet zima nie jest nam przyja-
zna, bo mrozy skuwają ziemię tak, 
że uniemożliwiają przedostawa-
nie się wód z roztopionego śnie-
gu głębiej. Drastycznie spada ilość 
powierzchni przyjmującej wodę 
i parującej. Gęstniejąca zabudowa, 
wybrukowane podwórka i podjaz-
dy, wyasfaltowane drogi sprawia-
ją, że woda opadowa spływa bardzo 
szybko do rzek i potoków zamiast 
wsiąkać w glebę. O ironio, potoki, 
które nie są wstanie przyjąć nad-
miaru wody po burzach, powodują 
gwałtowne i katastrofalne w skut-
kach powodzie. 

Kolejny palący problem to wy-
sokie zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych. Z „Raportu o sta-
nie środowiska w województwie 
małopolskim w 2012 roku”, przy-
gotowanym dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska wynika, że tylko w jednym 
miejscu na 33 przebadane woda 
nadaje się do spożycia po uzdat-
nieniu. Reszta ujęć wymaga skom-
plikowanych procesów fizycznych 
i chemicznych.

Mszana ewakuuje ujęcie
O tym, jak kapryśne są ujęcia 

powierzchniowe wiedzą mieszkań-
cy Mszany Dolnej w powiecie li-
manowskim. Kilka razy dotych-
czasowe ujęcie wody na potoku 
Szklanówka po prostu wyschło. 
Wodę trzeba było dowozić z innych 

NA AFISZU 
Spotkania, wy-
kłady, koncerty, 
wernisaże, akcje. 
Sprawdź, w ja-

kich wydarzeniach 
obecnych na Są-
decczyźnie mo-

żesz wziąć udział. 
Z nami, nic ważne-
go Cię nie ominie.
Wejdź na dts24.pl 

w specjalną zakład-
kę NA AFISZU

PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH 
(sprzątanie mieszkań). 
tel.609 769 639

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładka 
daiglob a–count.

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł 
od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.

PRZEDSZKOLE OJCA PIO 
– zapisy tel. 18/442-23-95, 
www.przedszkoleojcapio.pl

ZATRUDNIĘ KELNERA-KĘ, N. Sącz 
tel. 503-080-192.

LOKAL UŻYTKOWY do wynajęcia. N.Sącz 
ul. Jagiellońska tel. 603 644 560.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 18 ar. Żeleźnikowa 
tel. 694 793 498.

N.SĄCZ: 132m2 róg ul. Kościuszki 
i Jagiellońskiej, pod sklepem 
nasienniczym. Woda, energia elektr., 
c. ogrzewanie. Lokal po firmie 
reklamowej. Zapytania: 
tel. 18-443-83-07 (7.30 - 14.30) 
e-mail: administracja@sozs.pl

NOWY I STARY SĄCZ, KRYNICA: 
lokale biurowe, gastronomiczne, 
magazynowe do wynajęcia. 
18-443-83-07, 
administracja@sozs.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

miejscowości. Innym razem woda 
w kranach była alarmująco męt-
na. W grę wchodziła zawsze jed-
na z dwóch przyczyn: albo ulewy 
i nawałnice wzburzały potok albo 
zanieczyszczały go traktory uży-
wane przez limanowskie Nadle-
śnictwo przy wyrębie lasu. Podczas 
jednej z przepraw obciążony pnia-
mi ciągnik przewrócił się do poto-
ku, a do wody przedostał się olej na-
pędowy. Woda w kranach zaczęła 
cuchnąć ropą. Mimo to rozmowy 
z leśnikami o zabezpieczeniu ko-
ryta Szklanówki – choćby poprzez 
wykonanie kładki dla ich pojaz-
dów – były bezowocne. Tym samym 
wodę do picia mieszkańcy Mszany 
nieraz musieli zakupić w sklepie. 

Punkt krytyczny nastąpił w li-
stopadzie 2011 roku, gdy ktoś 
opróżnił jedyny zbiornik rezerwo-
wy z trudem uzupełniony po długo-
trwałej suszy. Dwa beczkowozy ra-
towały od całkowitego braku wody 
ponad cztery tysiące mieszkańców 
prawobrzeżnej części Mszany. Wte-
dy podjęto decyzję o konieczności 
uruchomienia alternatywnych ujęć. 

Na wszystkie prace projekto-
we, pomiarowe i badawcze mia-
sto otrzymało pieniądze ze środ-
ków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych z Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji. Na począt-
ku 2014 r. rozpoczęto opracowanie 
dokumentacji projektowo–budow-
lanej na przeniesienie ujęcia wody 
pitnej na Rabę. Już niebawem zosta-
nie ogłoszony przetarg na wykona-
nie prac budowlanych. 

– Nie chcemy się chwalić przed 
przetargiem, który będziemy ogła-
szać niebawem, ale mamy pro-
mesę na finansowanie wszyst-
kich prac przewidzianych na ten 
rok – wyjaśnia Tomasz Dul, dy-
rektor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Mszanie Dolnej. I choć 
nie chce podać konkretnych sum, 

to nieoficjalnie mówi się o kwocie 
z sześcioma zerami. 

Punkt dla wodociągów
Paradoksalnie ratunkiem dla 

wielu mieszkańców naszego re-
gionu może być projekt realizowany 
przez Sądeckie Wodociągi. Pomysł 
budowy sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej dla miasta i gmin ościen-
nych wzbudza wiele kontrowersji, 
których temperatura rośnie wraz 
ze wzrostem cen za wodę. Sceptycy 
są w mieście i w miejscowościach 
partnerskich. Właściciele gospo-
darstw z własnymi studniami mó-
wią wprost: nie będziemy płacić za 
wodę, którą możemy mieć za dar-
mo. Władza samorządów ogranicza 
się jedynie do możliwości nakazu 
wpięcia się do kanalizacji. 

Ale natura to nie samorząd i ma 
znacznie większy wachlarz środków 
perswazji. Przekonała się już o tym 
m.in. rodzina państwa Obrzutów 
z Osiedla Chruślice. Ich gospodar-
ka miała doskonałą wodę z własnej 
studni głębinowej, ale wystarczy-
ło, że na działce obok postawio-
no nowy dom i wywiercono kolej-
ną studnię, by ich ujęcie całkowicie 
wyschło. Teoretycznie rodzina mo-
gła poszukać wody w nowej studni, 
ale już szacunkowa wartość przed-
sięwzięcia, przy znikomej szansie 
na trwałość rozwiązania, przerosła 
jej możliwości finansowe. Obrzuto-
wie byli zmuszeniu wpiąć się do wo-
dociągów. Ale i to rozwiązanie bije 
w domowy budżet. 

Przy niskich zarobkach na Są-
decczyźnie w wielu wielodzietnych 
rodzinach opłaty za wodę będą po-
chłaniały nawet jedną całą pensję. 
To perspektywa równie przeraża-
jąca jak sam brak wody. 

Jednak nie tylko wodociągi w Są-
czu stawiają na rozbudowę. Podob-
nie jest w gminie Grybów. W 2012 r., 
podczas największej od półwiecza 

suszy w regionie beczkowozy na sta-
łe wpisały się w krajobraz kilku 
miejscowości. W tym roku za wła-
sne środki gmina przyłączy do sieci 
około 100 gospodarstw w Starej Wsi, 
Siołkowej, Ptaszkowej, przysiółków 
Bania i Browar. Sieć doprowadzo-
na zostanie również do najsuchsze-
go miejsca na mapie gminy, czyli 
do Osiedla nad Politechniką. Wy-
wiercono 10 kolejnych studni głę-
binowych, z czego osiem odwiertów 
zakończyło się sukcesem. Jednak już 
trwają prace nad uruchomieniem 
ujęcia na rzece Białej we Florynce, 
gdzie powstanie stacja uzdatniania 
wody i skąd pociągnięta zostanie 
nowa nitka wodociągu. 

– W Białej woda jest zawsze. 
My nie musimy nikogo namawiać 
do przyłączenia się do sieci. Wo-
dociąg budujemy tam, gdzie ludzie 
sami go chcą – tłumaczy Jan Gruca 
z gminnych wodociągów, nawiązu-
jąc do oporu potencjalnych klien-
tów Wodociągów Sądeckich. – Ale 
rozbudowa sieci nie zabezpieczy 
nas przed rosnącym systematycz-
nie deficytem wody. Sieć będzie, 
a wody w sieci może zabraknąć 
– zastrzega na zakończenie.

O ironio
Beskid Sądecki słynie z wód mi-

neralnych. Nazwy Muszyna, Gali-
cjanka, Kryniczanka, Piwniczanka 
znane są w kraju i w Europie. Lecz-
nicze zdroje przyciągają kuracjuszy. 
Ale woda daje też w kość branży tu-
rystycznej. Przykładowo w Chacie 
Górskiej na Cyrli gospodarze zimą 
bez żenady proszą wędrowców o za-
łatwianie potrzeb fizjologicznych 
w sławojce. Właśnie z powodu bra-
ku wody. Dla wielu turystów, któ-
rzy w tym samym czasie widzieli 
kilkumetrowe zaspy śnieżne, było 
to prawdziwe zaskoczenie. Podob-
nie jak prośby o ograniczenie pobytu 
pod natryskiem do minimum. Naj-
gorzej było dwa lata temu.

 – Był u nas wtedy beczkowóz 
straży pożarnej z Rytra, ale tylko raz, 
bo później strażacy po prostu nie dali 
rady do nas dojechać – komentu-
je pracownica Chaty. Przy przygo-
towywaniu posiłków ratowano się 
nawet wodą mineralną z butelek. 
– Teraz jest już dobrze, ale na przy-
kład w Przysiółku na Zadnich Górach 
po tej zimie, suchej i ciepłej już bra-
kuje wody – dodaje kobieta.

Problem braku wody dotyka co-
raz większych obszarów świata. 
Miejsc, gdzie – jak w Wielkiej Brytanii 
– woda z wodociągów jest darmowa, 
praktycznie już nie ma. Wagę pro-
blemu najlepiej obrazują dane staty-
styczne – 884 miliony ludzi na świe-
cie ma ograniczony dostęp do wody 
pitnej. Warto dodać, że 22 marca ob-
chodzony jest Światowy Dzień Wody. 
Tego dnia o godzinie 18. w Klubie 
Muzycznym „La Rocca”, mieszczą-
cym się przy ul. Szwedzkiej 3 w No-
wym Sączu Polska Akcja Humani-
tarna organizuje otwarte spotkanie 
na ten temat. 

(TISS)

Natura zakręci nam kurki?

Chruślice – tu też wysychają kolejne studnie. 
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Równie  i Pa stwo mo ecie przyczyni  si  do  
przywracania normalno ci w ich ycie przekazuj c swój

 1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisa  KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dzi kujemy z ca ego serca.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Nowy S cz 
ul. Freislera 10, 

www.nadzieja.sacz.pl

SPRAWDŹ SWÓJ STAN ZDROWIA!
SPECJALISTA IRYDOLOG na podstawie tęczówki (kolorowej części oka) oceni stan Two-
jego zdrowia i wskaże narząd, gdzie toczy się proces chorobowy. Metoda pozwala wykryć 
początek rozwoju choroby, jeszcze przed nastąpieniem objawów. Stosuje tylko naturalne 
metody i ziołolecznictwo, skuteczne w chorobach nerek, układu oddechowego, zaburzenia 
krążenia, nerwicy, bezsenności, schorzeniach kręgosłupa, odchudzaniu itp.

Diagnoza irydologiczna 30 marca 2014 r. 
w godz. 8.00 - 14.00 ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz

Rejestracja pod nr. tel. 502 123 539 Diagnoza irydologiczna 80 zł.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 
ogłasza, przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego:

Nowy Sącz ul. I Brygady 28/5 IIp, - lokal wolny

do remontu, pow. 59,67 m2, 3 pokoje,  kuchnia, p. pokój, 
łazienka, wc, cena wywoławcza 140.000,- zł,  wadium 7.000,-

Nowy Sącz ul. Bat. Chłopskich 22/2 par. - lokal wolny

do remontu, pow. 35,33 m2, 2 pokoje,  kuchnia, p. pokój, 
łazienka, wc, cena wywoławcza 88.800,- zł,  wadium 4.500,-

Nowy Sącz ul. Lwowska 122/19 IVp. - lokal zamieszkały,

(zameldowanych jest 8 osób) do remontu, pow. 60,32 m2, 
3 pokoje,  kuchnia, p.pokój, łazienka, wc, cena wywoławcza 

85.000,- zł,  wadium 4.300,-

Nowy Sącz ul. Bat. Chłopskich 24/49 VII p. - lokal zamieszkały, 

(zameldowana jest 1 osoba do remontu, pow. 48,36 m2, 
2 pokoje,  kuchnia, p. pokój, łazienka, cena wywoławcza 

70.000,- zł,  wadium 3.500,-

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marzec 2014 r. o godź. 10-tej 

w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.

Szczegółowych informacji udziela dział 

członkowsko-mieszkaniowy GSM 

tel. 18 443 53 56 w. 31

REKLAMA

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

Ryterski Raj już w Miasteczku 
Galicyjskim 

Karczma w Miasteczku Galicyj-
skim ma już nowego właściciela. 
Od soboty (15 marca) oficjalnie jest 
nim Ośrodek Narciarsko–Rekre-
acyjny Rytro. To spółka, która za-
rządza Ryterskim Rajem. 

Obok Trzech Koron powstaje… 
galeria

Budynek na rogu ulic Krańcowej 
i Nadbrzeżnej w Nowym Sączu zo-
stał zrównany z ziemią. Jego miej-
sce ma zająć… trzypiętrowa galeria 
o powierzchni 750 m kw. Przewi-
dziano też miejsce na dwukondy-
gnacyjny parking. 

Teatr z Gostwicy zagrał na scenie 
Słowackiego

Teatr „Psotnik” Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Gostwicy zo-
stał laureatem 14.Ogólnopolskiego 
Festiwalu Twórczości Teatralno–
Muzycznej Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie „Albertiana”. 
Zwycięzcy wystąpili na scenie Te-
atru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie.

Rolnicy rozpoczęli wypalanie traw
Strażacy przez ostatnie dni gaszą 

na Sądecczyźnie pożar za pożarem. 
Od początku roku podejmowali już 
ponad 70 interwencji w związku 
z wypalaniem traw. Za pożary su-
chych traw w 94 procentach odpo-
wiedzialny jest człowiek. 

Tarnowska zamknięta
W poniedziałek ul. Tarnowska 

w Nowym Sączu została zamknięta 
w związku z pracami przy tzw. ob-
wodnicy północnej. 

Sprawdź objazdy na dts24.pl. 
Tam również znajdziesz wszystkie 

bieżące informacje. 

NA WOKANDZIE .  Walczą o sprawie-
dliwość. Wczoraj (19 marca) w Sądzie 
Okręgowym w Nowym Sączu rozpo-
czął się proces karny dotyczący wadli-
wej kanalizacji w gminie Chełmiec. 

Inwestycja została wykonana w la-
tach 2002–2006 na terenie kilku 
miejscowości, m.in. Świniarska czy 
Biczyc Dolnych. Od tego czasu przy 
intensywnych deszczach ścieki za-
lewają pola i posesje mieszkańców. 

Według biegłego, który opraco-
wał opinię na zlecenie prokuratury, 
kanalizacja w ponad 80 procentach 
nadaje się do wymiany. 

– Tutaj nie da się żyć – mówi pan 
Rafał ze Świniarska. – Konwaliami 
zdecydowanie nie pachnie. Kanali-
zacja cyklicznie wylewa, a podczas 
powodzi ze studzienek tryskają gej-
zery z fekaliami. Osobiście brałem 
udział w akcji ratowania sąsiadów, 
którym ścieki podchodziły do domu. 

Gmina Chełmiec straciła na inwe-
stycji ponad 20 mln zł. Jak tłumaczy 
sekretarz, Artur Boruta, kanalizacja 
jest nieszczelna i niesprawna, co ro-
dzi jeszcze większe zagrożenie dla 
mieszkańców na przyszłość. 

– Projekt zakładał odpowied-
ni typ rur – wyjaśnia. – Okazuje 

się, że zainstalowano innej klasy, 
bardziej miękkie, co powoduje ich 
wyginanie. Taki wypływ ścieków 
na posesje i pola może w konse-
kwencji zatruwać lokalne studnie. 
Mieszkańcy terenów, gdzie nie ma 
sieci wodociągowej, mają powody 
do niepokoju.

Postępowanie w prokuratu-
rze trwało kilka lat. Dopominając 
się o sprawiedliwość, mieszkań-
cy i przedstawiciele gminy Cheł-
miec pikietowali w 2012 r. przed 
nowosądeckim sądem. Ostatecznie 
akt oskarżenia, który trafił do Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu objął 

pięć osób. Oprócz głównego wyko-
nawcy inwestycji, także geodetów 
czy inspektora nadzoru. Najpoważ-
niejsze zarzuty postawiono przed-
siębiorcy Stanisławowi K., wła-
ścicielowi nieistniejącej już firmy 
budowlanej Ekomeks ze Szczawni-
ka, który był kierownikiem budowy.

– Przedsiębiorcy postawiono 
dwa zarzuty – wyjaśnia Bogdan Ki-
jak, rzecznik prasowy Sądu Okrę-
gowego w Nowym Sączu. – Pierw-
szy z nich to oszustwo na szkodę 
gminy Chełmiec. Miało pole-
gać na zawyżaniu wartości wy-
konywanych robót niezgodnych 

z projektem. W skutek tego miał 
wyłudzić nienależne wynagro-
dzenie w kwocie 14 mln zł. Dru-
gi zarzut dotyczy przedkładania 
nierzetelnej dokumentacji w Pań-
stwowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego. 

Podczas procesu ma być przesłu-
chanych ponad 40 świadków. Cała 
piątka nie przyznaje się do winy. 
Osobom, którym postawiono naj-
poważniejsze zarzuty, może grozić 
nawet 10 lat więzienia. 

MONIKA CHROBAK 
O przebiegu wczorajsze rozprawy 

czytaj na dts24.pl 

KONTROWERSJE.  Józef Wilk został 
nowym–starym szefem „Solidarno-
ści” kolejarskiej PKP Cargo. Wybra-
no go 17 marca późnym wieczorem 
na tajnym głosowaniu. Informa-
cje potwierdził „Dobremu Tygodniko-
wi Sądeckiemu” Andrzej Szkaradek, 
członek Prezydium Zarządu Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność”. 

W sierpniu Józef Wilk został dys-
cyplinarnie zwolniony z pracy. 
Zarzucono mu oszustwa i fałszo-
wanie kart pracy. Jako pomocnik 

maszynisty miał zarabiać 10 razy 
więcej niż przeciętna osoba na tym 
stanowisku. Mówi się tu o kwotach 
sięgających nawet 270 tys. zł rocz-
nie. Co o ponownym wyborze Wil-
ka na stanowisko szefa Solidarności 
sądzi Andrzej Szkaradek?

– Tę sprawę trzeba rozpatrywać 
w dwóch aspektach. Pierwszy: dla-
czego tak się stało? Dlaczego Józef 
Wilk został zwolniony parę miesię-
cy temu z zakładu PKP Cargo? Cze-
kam, jak wszyscy zainteresowani, 
na orzeczenie sądu w tej sprawie. 

Ona budzi wątpliwości choćby z tego 
względu, że Józef Wilk tak długo po-
bierał tak wysoką pensję. Nikt tego 
nie kontrolował, a wszyscy praco-
dawcy od Nowego Sącza aż po War-
szawę to akceptowali. Tak właśnie 
funkcjonuje kontrola w tym zakła-
dzie. Po drugie – Józef Wilk złapał ten 
haczyk i akceptował to, co się dzie-
je. To nieludzkie z jego strony i bu-
dzi moralny sprzeciw.

Więcej w rozmowie 
z ANDRZEJEM SZKARADKIEM 

na dts24.pl 

Ruszył proces w sprawie kanalizacji Świniarska

Wilk nadal przewodzi „Solidarności” w PKP Cargo
TYDZIEŃ W SKRÓCIE 

Dziesięciu walczy 
o tytuł Człowieka 
Wielkiego Serca 
Kapituła plebiscytu Człowiek Wiel-
kiego Serca z chwilą zamknięcia 
tego numeru, wyłoniła 10 lau-
reatów. Czy są wśród nich Pań-
stwa kandydaci, warto sprawdzić 
na dts24.pl. Kupony, na których 
będzie można oddawać głos na wy-
brane właśnie osobowości, zamie-
ścimy w przyszłym wydaniu DTS. 
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

ABSURDY.  Piotr Pawnik, choć sam 
zasila budżet Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, to z jego dofinansowania nie 
może skorzystać, bo firma, którą pro-
wadzi, to spółka prawa handlowego. 
– Składki na PFRON a dofinansowanie 
to zupełnie różne sprawy – tłumaczy 
się rzecznik prasowy Funduszu Ewa 
Balicka–Sawiak. Dla naszego Czytel-
nika to nic innego, jak łamanie zasa-
dy równego traktowania podmiotów 
gospodarczych.

Pawnik, współwłaściciel sanato-
rium w Krynicy, wraz ze wspól-
nikami chciał wymienić windę 
na taką, która jest dostosowana 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zwykła winda to dla poru-
szających się na przykład na wózku 
inwalidzkim prawdziwe utrapienie, 
niewygoda i zagrożenie. A przecież 
likwidowanie barier architekto-
nicznych to jedno z głównych zało-
żeń Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Co za tym idzie, Pawnik chciał 
zwrócić się do PFRON o dofinan-
sowanie przedsięwzięcia.

Pierwsze kroki skierował do Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, realizatora programów Fundu-
szu w poszczególnych powiatach. 
Ku swojemu zaskoczeniu usłyszał, 
że jego firma dofinansowania otrzy-
mać nie może, bo jest spółką prawa 
handlowego. 

– W grę wchodzą jedynie spółki, 
w których głównymi albo jedynymi 
udziałowcami są samorządy oraz 
szkoły. Dlaczego? – pyta Pawnik. 
– Przecież mój ośrodek ma kontrakt 
z NFZ. Mało tego, co miesiąc sami 
zasilamy PFRON wpłatami w wy-
sokości ponad dwóch tysięcy zło-
tych – dodaje. 

Konieczność wnoszenia opłat 
wynika z przepisu, który nakazuje 
zakładom zatrudniającym powyżej 
25 osób przyjęcie do pracy również 
niepełnosprawnych. Firmy, które 
się z tego nie wywiązują, niezależnie 
od przyczyny muszą co miesiąc pła-
cić, mówiąc w dużym uproszczeniu, 
coś w rodzaju kary umownej. Kasa 
zasila bezpośrednio budżet Fundu-
szu i zostaje w nim do dyspozycji 
PFRON. Istotne jest to, że zaległości 
wobec Funduszu traktowane są jako 

zaległości podatkowe z wszystkimi 
tego konsekwencjami. 

***
Sprawa nie jest błaha, bo biorąc 

pod uwagę rosnącą ilość prywatnych 
placówek medycznych, przychodni, 
ośrodków rehabilitacyjnych, liczba 
firm wykluczonych z dofinansowa-
nia również rośnie. A przecież ich 
właściciele nie otwierają firm jedy-
nie z chęci zarobku. Działają bardzo 
często w miejscach, w których pań-
stwowych, samorządowych placó-
wek po prostu nie ma. 

– My jesteśmy jedynie pośred-
nikiem między PFRON a wniosko-
dawcami i działamy ściśle według 
zasad wynikających z programów 
Funduszu – mówi dyrektor PCPR 
Halina Hajtek, zapytana o przyczy-
ny dyskryminacji spółek. Nie umie 
odpowiedzieć, jaka jest skala pro-
blemu w naszym powiecie. 

– Ilu spółkom odmówiliśmy? 
Żadnej – mówi z kolei jej podwładna 
bezpośrednio zajmująca się podzia-
łem funduszy PFRON. Ale oznacza 
to jedynie, że żadna spółka formal-
nie nie złożyła wniosku. 

Rzeczniczka prasowa PFRON 
na początek wyjaśnia:

– O pieniądze można starać się 
z dwóch źródeł: z programu wy-
równywania różnic między regio-
nami i programu odnośnie likwi-
dacji barier architektonicznych. 
Z pierwszego źródła mogą korzy-
stać placówki zdrowia, z drugie-
go osoby fizyczne. W tym wy-
padku mówimy o likwidacji 
barier w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej – mówi 
Bilicka–Sawiak.

Nie umie wskazać żadnych alter-
natywnych źródeł, w których o pie-
niądze mogliby się starać prywatni 
przedsiębiorcy. Nie ma też konkret-
nego uzasadnienia dla takiego spo-
sobu rozpisania programu. 

Ale jest też miejsce na optymizm. 
Spółka naszego Czytelnika może po-
starać się o fundusze unijne, m.in. 
w ramach środków na zwiększenie 
konkurencyjności. Najwięcej infor-
macji na ten temat można znaleźć 
w unijnych punktach konsulta-
cyjnych, których spis znajduje się 
na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego. 

(TISS)

PFRON dofinansowuje wybiórczo
DTS CZYTELNIKÓW. Aż o kilka ty-
sięcy mniej mają do dyspozycji diabe-
tycy z Podegrodzia. Uważają, że po ma-
coszemu potraktowała ich gmina, jak 
i Starostwo. Instytucje odpierają jednak 
zarzuty. Środki rozdzielają w myśl zasa-
dy: każdemu według zasług. 

Jako organizacja pożytku publiczne-
go, Regionalne Stowarzyszenie Dia-
betyków w Podegrodziu co roku stara 
się o dofinansowanie z kasy gmin-
nej. Pieniądze niezmiennie przezna-
czane są przede wszystkim na dzia-
łania statutowe: szkolenia, spotkania 
konsultacyjne i profilaktykę. W tym 
roku członkowie chcieli też zorga-
nizować wycieczkę do Chorzowa, 
m.in. do planetarium, dla najlep-
szych uczniów z miejscowych szkół. 
Taki wyjazd to najlepsza motywa-
cja do utrzymania poziomu, a na-
wet podniesienia poprzeczki w nauce. 
W sumie gmina przyznała Stowarzy-
szeniu kwotę o 1,5 tys. zł mniejszą 
od tej z oferty. 

– Nie popisało się także Staro-
stwo Powiatowe w Nowym Sączu. 
Na prośbę o 2,5 tysiąca złotych na 10 
szkoleń, otrzymaliśmy 500 złotych. 
Wystarczy na dwa szkolenia. Jeżeli 
nie znajdziemy sponsora, będziemy 
zmuszeni zawiesić działalność sta-
tutową – nie kryje zawodu Bolesław 
Nessing, prezes Regionalnego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Podegrodziu. 
– A przecież co kilka sekund umiera 
na świecie na cukrzycę i jej powikła-
nia jedna osoba. W sumie chorują-
cych osób jest 300 milionów i liczba 
ta rośnie. W tym kontekście szkole-
nia są niezbędne. Cukrzyca to prze-
cież nie tylko skoki poziomu cukru. 
Cukrzyca to również stopa cukrzy-
cowa i jaskra, która może prowa-
dzić do całkowitej ślepoty. 

– Najbardziej boli mnie, że przez 
cały rok widać w gminie dwie–trzy 
działające organizacje, a jak jest 
ogłaszany konkurs – nagle napływa 
do gminy ponad dwadzieścia ofert. 
Rozumiem, że w tej sytuacji trudno 
jest rozdzielić skromne środki, jakimi 
dysponuje gmina, ale na zdrowiu nie 
powinno się oszczędzać. Najbardziej 
zaskoczyło mnie to, że pięćset zło-
tych odebrano nam w ostatniej chwili 
na rzecz sądeckiego WOPR. A prze-
cież nie ma u nas akwenów, w któ-
rych można pływać i na których 

potrzebny jest nadzór ratowników 
– twierdzi przedstawiciel diabetyków. 

Mają wyjątkową przychylność
Wójt gminy Podegrodzie, Mał-

gorzata Gromala, patrzy na sprawę 
inaczej i nie zgadza się z zarzutami 
Stowarzyszenia. W 2014 r. dostało 
ono z miejskiego budżetu 8 tys. zł 
na co składają się dotacje z kolejnych 
gminnych programów: Gminnego 
programu profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Gminnego 
programu przeciwdziałania narkoma-
nii, Ochrony i promocji zdrowia, Wy-
poczynku dzieci i młodzieży. Kwota 
ta przy równoległym funkcjonowa-
niu w gminie kilkudziesięciu stowa-
rzyszeń i organizacji pożytku publicz-
nego nie jest mała. Łącznie w 2014 r. 
przyznano w ramach otwartego kon-
kursu ofert dla wszystkich 27 organi-
zacji i stowarzyszeń, biorących udział 
w konkursie, kwotę 140 tys. zł.

 – Z rozmów z przedstawicielami 
tych stowarzyszeń często wynika, 
że w ich opinii to właśnie dane sto-
warzyszenie jest najważniejsze i za-
dania przez nie realizowane są dla 
mieszkańców gminy Podegrodzie 
priorytetowe. Obowiązkiem nasze-
go organu jest równe traktowanie 
wszystkich stowarzyszeń i organi-
zacji. Nasz organ nie jest jedyną „in-
stytucją”, gdzie dana organizacja 
lub stowarzyszenie może ubiegać 
się o środki finansowe – zastrzega 
wójt. Odpiera również zarzuty doty-
czące WOPR. – Jednym z celów dzia-
łalności Regionalnego Stowarzysze-
nia Diabetyków w Podegrodziu jest 
między innymi ochrona i promocja 
zdrowia, a głównym celem Sądec-
kiego Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego jest ochrona ży-
cia i zdrowia ludzkiego. 

To, że w gminie nie ma akwe-
nów wodnych, nie oznacza, że po-
degrodzianie nie korzystają z pomocy 
wodniaków, kąpiąc się w kąpieliskach 
w innych gminach. Na zakończenie 
Gromala dodaje: – Regionalne Stowa-
rzyszenie Diabetyków jest wyjątkowo 
traktowane na terenie naszej gminy. 
Panu Bolesławowi Nessingowi preze-
sowi Regionalnego Stowarzyszenia 
Diabetyków jest udzielana pełna po-
moc w kserowaniu dokumentów sto-
warzyszenia z wykorzystaniem wła-
snych materiałów biurowych urzędu. 

Regionalne Stowarzyszenie Diabety-
ków przy rozdziale środków finan-
sowych na rok 2014 zostało potrak-
towane obiektywnie i pozytywnie.

Nie wykazali się inicjatywą
Jak wyjaśnia Anna Brach, dyrek-

tor Powiatowego Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych, 
o przyznaniu środków decyduje Ko-
misja Konkursowa złożona z przed-
stawicieli organizacji z terenu po-
wiatu, członków Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
będących członkami organizacji oraz 
dyrektorów wydziałów merytorycz-
nych Starostwa Powiatowego, któ-
ra w oparciu o regulaminowe kryte-
ria: w szczególności merytoryczne, 
społeczne, finansowe wypracowa-
ła propozycję dla Zarządu Powiatu. 
Stąd taka ocena w świetle przywoła-
nej procedury jest z założenia obiek-
tywna i niezależna.

– W tym konkretnym przypadku 
niska punktacja oferty Regionalnego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Pode-
grodziu przełożyła się na wysokość 
kwoty, jaką otrzymała, to jest 500 
zł. Komisja Konkursowa do spraw 
zdrowia przy ocenie ofert preferowa-
ła badania i różne formy profilaktyki 
zdrowotnej, przynoszące wymierne 
korzyści dla mieszkańców oraz brała 
pod uwagę efekty podobnych inicja-
tyw w latach ubiegłych. W omawia-
nej sytuacji cykliczność przeprowa-
dzanych szkoleń i ich powtarzalność 
tematyczna, bardzo niski wkład wła-
sny oraz mała skala przedsięwzię-
cia przesądziły o takim, a nie innym 
miejscu w rankingu ofert – wyjaśnia 
Anna Brach. Środki w tej samej wyso-
kości dostało również Koło Przyjaciół 
Dzieci Chorych na Cukrzycę.

 – Jest jednak również dobra wia-
domość dla Członków Stowarzy-
szenia Diabetyków – zapraszamy 
do składania wniosków na otwar-
ty konkurs ofert z zakresu dofinan-
sowania wkładu własnego do pro-
jektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych w terminie do dnia 
15 grudnia tego roku – informuje 
Banach. 

Szczegóły konkursu są zamiesz-
czone na stronie Powiatowego Cen-
trum Wspierania Organizacji Po-
zarządowych (pcwop.starostwo.
nowy–sacz.pl).  (TISS)

Cukrzycy czują się poszkodowani
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LUDZIE.  Kto powiedział, że, nie mo-
gąc chodzić, nie można zrobić re-
montu domu? Sądeczanin Artur Ka-
mieński udowadnia, że można. 

– Najodważniejszy chłopak 
na świecie – tak mówi o Arturze 
jego żona Iwona. Jeszcze trzy lata 
temu odważnie zdobywał góry, dziś 
pokazuje, że trzeba odważnie mie-
rzyć się z życiem, pokonując nie-
pełnosprawność. Jego pasje: gór-
skie wędrówki, rowerowe eskapady 
z synem i urządzanie domu dla ro-
dziny przerwał wypadek. Dwa lata 
temu podczas prac w ogrodzie Ar-
tur spadł z drzewa. Przemieszcze-
nia kości kręgosłupa spowodowa-
ły ucisk na rdzeń kręgowy i utratę 
władzy w nogach.

Prawdziwa pasja potrafi jednak, 
co widać na okładce DTS, przezwy-
ciężyć wszelkie słabości. Wypadek 
przerwał ją tylko na chwilę. Bo oto 

Artur, choć nie stanął jeszcze na no-
gach, powrócił do remontu domu. 

Remontoterapia pozwala mu 
wierzyć, że tak samo powróci 
i do kolejnych swoich pasji. Ale 
do tego, by wybrał się na rowero-
wą wycieczkę z synem czy  górską 
wędrówkę, potrzebuje wsparcia. 
Rehabilitacja, która przybliża go do 
celu, jest kosztowna...

  (SC) 
Galeria zdjęć i więcej informacji 

na dts24.pl
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ROZMOWA z DOMINIKĄ KROCZEK, 
pielęgniarką z 40–letnim stażem 
i wolontariuszką Sądeckiego Hospi-
cjum od 1999r.

– Pani mówi bliskiej osobie człowie-
ka umierającego: „Bądź przy nim, 
to będą najpiękniejsze chwile w wa-
szym życiu…”. To bardzo trudne 
do zrozumienia…

– To trudne do zrozu-
mienia, bo współcze-
sny człowiek goni za 
pieniądzem, za pra-
cą, nie ma czasu dla 
drugiego człowie-
ka. Nawet w ro-
dzinie ludzie się 
mijają. Dopiero 
w momencie, gdy 
nagle wydarza się 
tragedia, przewarto-
ściowują swoje potrzeby. 
Znika pościg za ziemskimi dobra-
mi, a najważniejsze staje się zdro-
wie i drugi człowiek, którego teraz 
trzeba otoczyć szczególną opieką. 
Zapewnić go, że będziemy mu to-
warzyszyć w najtrudniejszych dla 
niego chwilach, że go nie opuści-
my. I nie czat, nie maile, nie tele-
fony do niego, a fizyczna obecność 
przy nim dają mu największą siłę 
do walki. 
– Takiej otuchy potrzebuje i chory, 
i jego bliscy. I właśnie Pani jest oso-
bą, która wchodzi do rodziny w naj-
trudniejszej dla niej chwili. Jest dla niej 
wsparciem. Jak Pani sobie z tym radzi?

– To również bardzo trudne. Nie 
ukrywam, że wiążę się z chorym 
emocjonalnie. Inaczej się nie da. 
Wbrew pozorom więzi zaciskają się 
bardzo szybko, ze względu na połą-
czenie wspólnych celów: towarzy-
szenia temu człowiekowi i zarazem 
pomocy, jaką niesie współczesna 
medycyna i mój zawód. Ale nagrodą 
jest wdzięczność chorego. Nikt tak 
szczerze nie potrafi dziękować ge-
stem, uśmiechem. Tu nie ma uda-
wania. Świat człowieka chorego jest 
prawdziwy, nie ma w nim miejsca 
na sztuczność. 

– Jest Pani pielęgniarką–wolontariusz-
ką działającą w ramach hospicjum do-
mowego. Nowy Sącz doczekał się rów-
nież hospicjum stacjonarnego. Czy tam 
chory może liczyć na taką samą opie-
kę, bliskość?

– Piękne jest to, że rodziny chcą 
się opiekować chorym w domu, 
ale czasem ta opieka ich przera-
sta i muszą skorzystać z pomo-

cy hospicjum stacjonarne-
go. Są wdzięczni za taką 

możliwość. Chcieli-
by móc ulżyć cho-
remu w cierpieniu, 
ale w domu nie za-
wsze mają do tego 
środki. Ważne, by 
pacjent nie odcho-

dził w poczuciu osa-
motnienia. W domu 

przy rodzinie, czy w ho-
spicjum, nigdy nie umiera 

w samotności. 
– Niejednokrotnie towarzyszyła Pani 
pacjentom w ostatniej chwili ich ży-
cia. To może zbyt intymne pytanie, ale 
czym dla Pani jest śmierć?

– To dla mnie ogromne miste-
rium. Każda śmierć jest inna. Nie-
raz mam żal, że w kazaniach tak 
mało się o tym mówi, a przecież 
jak narodziny, tak w życie ludz-
kie wplątana jest i śmierć. I ona bę-
dzie taka, na jaką sobie zasłużymy. 
Gdy odchodzą ludzie, którzy godnie 
przeżyli swoje życie, ta śmierć jest 
na swój sposób piękna. Śmierć staje 
się dopełnieniem życia. Odchodze-
niem w godności. A każdy człowiek 
ma prawo do godnej śmierci. I wła-
śnie hospicjum jest miejscem, gdzie 
człowiek może umrzeć z godnością. 
Proszę mi wierzyć, najgorszą rzeczą 
jest samotność człowieka umierają-
cego. Nieraz, towarzysząc pacjen-
tom w ostatnich jego chwilach, 
widziałam w ich oczach ulgę, gdy 
na chwilę przed śmiercią, otwo-
rzyli oczy i zobaczyli, że nie są sami. 
W otoczeniu bliskich, w znajomym 
dla siebie miejscu, w spokoju prze-
chodzili na drugą stronę…

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Śmierć na swój 
sposób piękna

ROZMOWA z TOMASZEM 
STRACHANOWSKIM, członkiem są-
deckiego oddziału Stowarzyszenia 
Współpracy Polska–Wschód

– Temat kryzysu na Ukra-
inie zdominował media 
na całym świecie. Jest 
już po referendum 
na Krymie. Wynik był 
przewidywalny. Za 
przyłączeniem pół-
wyspu do Rosji opo-
wiedziało się ponad 
90 procent głosują-
cych. Prezydent Władi-
mir Putin wspólnie z władzami 
Republiki Krymskiej podpisał już traktat 
o aneksji półwyspu. Czy władze Ukrainy 
mają jeszcze tutaj coś do powiedzenia?

– Referendum na Krymie przepro-
wadzono nielegalnie. Nie było uzna-
ne przez Zachód i władze ukraińskie, 

a jedynie przez stronę rosyjską. Nie-
stety, Ukraina jest zbyt słaba, aby 
przeciwstawić się agresji rosyj-
skiej. I niewiele będzie miała tutaj 

do powiedzenia. Teraz moż-
na obawiać się, co dalej 

z mniejszościami naro-
dowymi na Krymie. 
Jak mi wiadomo, 
Tatarzy i Ukraiń-
cy są zrozpaczeni, 
zastanawiają się, 
czy zostawić mają-

tek i wyjechać. Mam 
nadzieję, że nie dojdzie 

do ewidentnego łama-
nia prawa i będzie spokoj-

nie. Jedno jest pewne – teraz bardzo 
trudno będzie odwrócić tę sytuację. 

[…]
– Niepewna sytuacja na Wscho-
dzie coraz bardziej niepokoi polskich 
przedsiębiorców, którzy prowadzą tam 

swój biznes. Pana Stowarzyszenie po-
maga krajowym firmom w kontaktach 
z rynkiem wschodnim. Czy docierały 
już jakieś niepokojące sygnały?

– Na razie słyszymy tylko oba-
wy o kolejne dostawy czy płatności. 
Firmy, które posiadają tam zakłady, 
mają dużo większy problem. Im więk-
szy biznes, tym większa skala zagro-
żenia i potencjalnych strat. Niektóre 
firmy będą się zapewne wycofywać 
z tego rynku lub zrywać umowy na-
wet kosztem tych strat, bo sytuacja 
jest niepewna zarówno w Rosji, jak 
i na Ukrainie. Jeśli chodzi o nasze Sto-
warzyszenie, na razie nie wpływały 
do nas prośby o wsparcie. Oczywiście 
staramy się to monitorować na bieżą-
co i będziemy pomagać przedsiębior-
com, jeśli będzie taka potrzeba. 

Rozmawiała MONIKA CHROBAK 
Pełną wersję rozmowy czytaj na 

dts24.pl 

Ukraina ma już niewiele 
do powiedzenia

Fachowiec na wózku Możesz pomóc, 
zasilając konto 
Artura:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Łącki Bank Spółdzielczy 26 8805 
0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem „Artur 
Kamieński”

W przypadku wpłat z zagrani-
cy należy podać dodatkowo kod 
swift: POLUPLPR,
zaś przed numerem powyższego 
rachunku wpisać: PL
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REKLAMA

ROZMOWA  z BARBARĄ OBRZUT, 
ogrodnikiem Parku M w Starym Sączu 

– Wygląda na to, że wiosna zawitała 
do nas w tym roku wcześniej niż zwykle. 
To najwyższy czas, by zająć się ogrodem, 
czy można trochę jeszcze poczekać?

– To jak najbardziej dobra pora. 
Trzeba przecież przygotować ogród 
do wiosny. 
– Co w takim razie należy zrobić, by 
w lecie móc cieszyć się pięknym otocze-
niem wokół domu?

– O tej porze należy przede wszyst-
kim uporządkować ogród. Usuwamy 
zimowe okrycia roślin. Przycinamy 
wszystkie rośliny, które tego wyma-
gają, a więc kwitnące w lecie. Tnie-
my hortensje drzewiaste i bukieto-
we, tawuły japońskie, rośliny ozdobne 
z pędów i liści np. derenie, wierzby, 
również rośliny iglaste i żywopło-
ty. Rośliny kwitnące wczesną wiosną 
tniemy dopiero po ich kwitnieniu, 
na przykład tawuły wczesne i szare. 
Wykonujemy cięcia sanitarne oraz 
formujące. Następnym krokiem jest 
nawożenie roślin. Nawozimy drze-
wa, krzewy, rabaty bylinowe, traw-
niki. Te ostatnie warto poddać zabie-
gowi aeracji lub wertykulacji. 
– Co to znaczy?

– Są to zabiegi, które mają na celu 
usuniecie obumarłych pędów traw, 
resztek z koszenia i napowietrzenie 
warstwy korzeniowej roślin. Dzięki 
temu poprawiają się warunki wzro-
stu trawy oraz ułatwione jest przy-
swajanie dostarczonych poprzez 
późniejsze nawożenie składników 
pokarmowych. 

– Nawóz lepiej kupić, czy wykorzystać 
to, co sami wyprodukujemy?

– Jeśli ktoś dysponuje dobrze 
przygotowanym kompostem, to jak 
najbardziej. Naturalne nawozy 
są bardzo korzystne. Bardzo często 
posiadacze ogrodów nie mają jednak 
własnego kompostu, wtedy moż-
na zastosować dostępne w sklepach 
ogrodniczych gotowe nawozy orga-
niczne oparte na oborniku, biohu-
musach albo zwykłe nawozy mine-
ralne. Szczególnie polecam nawozy 
o przedłużonym działaniu, które za-
pewniają roślinom składniki pokar-
mowe przez cały sezon wegetacyjny.
– Przycięliśmy rośliny, zastosowaliśmy 
nawóz. Co dalej?

– Może należy pomyśleć o opry-
skach. Wiosną również uzupełnia-
my ogród o nowe nasadzenia.
– Co z otoczeniem przy domu, które do-
piero chcemy zagospodarować?

– To trzeba dobrze zaplanować. 
Wiedzieć, jaką funkcję ma mieć 
ogród, ile czasu będziemy mieli na 
jego pielęgnację... 
– Podejrzewam, że wszyscy zasłania-
my się brakiem czasu, ale jednocze-
śnie chcemy mieć pięknie wyglądają-
cy ogród?

– Klienci rzeczywiście najczę-
ściej potrzebują mało wymagają-
cych roślin, z uwagi na brak czasu. 
Trzeba jednak wiedzieć, że nie ma 
ogrodu, który ładnie wygląda, bez 
pielęgnacji. 

– Można mówić o modzie w ogrodzie?
– Owszem.

– Jakie są ostatnie trendy?
– Kształtują je przede wszystkim 

media. Programy telewizyjne o ogro-
dach, kolorowa prasa. Bywają mod-
ne ogrody z trawami ozdobnymi, for-
mowanymi w geometryczne figury 
krzewami, innym razem faworyzuje 
się jakąś roślinę. Ostatnio – horten-
sję, derenia kousa. Coraz popular-
niejsze są rabaty bylinowe. Klien-
ci mają jednak często swoje pomysły 
na ogród i są coraz bardziej wyma-
gający. Chcą konkretnych wyszu-
kanych odmian drzew i krzewów lub 
na przykład, by ich ogród był zgodny 
z zasadami feng shui. W ciągu lat pra-
cy obserwuję, jak zmienia się podej-
ście klientów do ogrodu. Kiedy za-
kładali ogród, chcieli, aby znalazły się 
tam głównie rośliny iglaste. W mia-
rę upływu czasu ich potrzeby zaczę-
ły rosnąć. Dostrzegają urok kwitną-
cych krzewów i bylin, mimo iż są one 
trudniejsze w pielęgnacji. Mijają lata 
i nawet nie zauważają, że ogród, jego 
pielęgnacja, stały się ich pasją. Za-
czynają wówczas realizować swoje, 
nowe wizje otoczenia wokół domu. 
To cieszy.
– Jaką miałaby Pani propozycję dla tych, 
którzy chcieliby mieć choć namiast-
kę ogrodu, ale mieszkają w bloku. Ogród 
na balkonie. To możliwe?

– Zależy od wielkości balkonu. 
Trzeba przede wszystkim dokonać 
właściwego doboru roślin, takich, 
które osiągają niewielkie rozmiary, 

Od roślin iglastych do… pasji 

Dokończenie na str. 11
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Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 53 

market@ramex.pl

Salon Łazienek

tel: 18 444 14 04 w. 52
projekty@ramex.pl 

pon-pt: 7-20, sob: 8-16

Sprzedaż Hurtowa

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 50

hurt@ramex.pl

pon-pt: 7-17, sob: nieczynne

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A 
tel/fax: 18 446 41 23

piwniczna@ramex.pl

pon-pt: 8-17, sob: 8-13

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80

mszana@ramex.pl

pon-pt: 8-17, sob: 8-13

  

Wiosna  w  ogrodzie

OBRZEŻE  OGRODOWE 
30-001 ZIELEŃ WYS.10 DŁ.9 
CELLFAST       

11,—49szt.
ZESTAW WĄŻ  1/2� 20 MB. 
+ KOŃCÓWKI 1/2 CELLFAST

32,—99szt.
STOJAK NA WĄŻ 
45MB 1/2 CELLFAST      

49,—99szt.

SEKATOR  OGRODOWY 
MECHANIZM REGULACJI 
ROZWARCIA RĄCZEK GR0079 
GREENMILL       

22,—99szt.
OPRYSKIWACZ 
KOMPRESYJNY 1.5L Z 
MOSIĘŻNĄ DYSZĄ AB2015 
ROBI       

14,—49szt.
KRATKA
PROSTA 180X60
COMPLEX       

16,—99szt.
PŁOT KWARC  
2L WYPUKŁY 180X180
COMPLEX 

145,—00szt.
PŁOT BERYL  
Z KRATKĄ 180X180  
COMPLEX      

82,—99szt.
KORA MIELONA  
0-60 MM 80L
BIOVITA                

10,—99szt.
ZIEMIA KWIATOWA  
PROFI-LUX  80L 
BIOVITA              

12,—99szt.

PODEST OGRODOWY 
50X50 SAFEX               

18,—95szt.
PŁOTEK ZWIJANY  
ROLLBORDER 
4X30X180 COMPLEX           

10,—49szt.
OSŁONKA  
27CM  1185  WZ1  
GALICJA      

41,—99szt.
OSŁONKA   
42 CM 1190 WZ3 
GALICJA  

52,—99szt.

MYJKA  
CIŚNIENIOWA 1850W CIŚN. 
135 BAR MODECO 
150004

219,—00szt. TACZKA  
TŁOCZONA PR 
1204 75L MET-SPOS
153590

69,—95szt.

SZPADEL
HARTOWANY
SP05/Y MET-SPOS 
106158

23,—99szt.
WIDŁY  
OGRODNICZE 
4-ZĘBNE SP-06/Y 
MET-SPOS 116845

38,—99szt.
GRABIE  
REGULOWANE 
DO LIŚCI GL-22/I 
MET-SPOS 116854

14,—49szt.

REKLAMA
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Farby
do zadań 
          specjalnych

Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 43, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 03 16 | fax: 18 440 44 70 

nsacz@greinplast.com.pl

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.

www.greinplast.com.pl

REKLAMA
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ORYGINALNA BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

RUUKKI FINNERA®

Autoryzowany dystrybutor:

MARPOL
ul. Jamnicka 7, Nowy Sącz
tel. +48 18 547 52 00
www.marpol-dachy.pl

REKLAMA

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

REKLAMA

są odporne i na mróz, i na suszę. Po-
leciłabym tutaj na przykład karłowe 
odmiany kosodrzewiny, tawuły ja-
pońskie. Można również spróbować 
eksperymentować z trawami, ro-
ślinami cebulowymi. Ułatwieniem 
w uprawie roślin na balkonie jest za-
stosowanie donic z wkładami do ter-
raponiki. Dzięki tej metodzie zapew-
niamy roślinom optymalne warunki 
wzrostu, poprzez łatwy dostęp po-
wietrza i równomierny rozkład wil-
goci, łatwą kontrolę wilgotności oraz 
rzadsze podlewanie.
– Ma Pani okazję bywać w różnych miej-
scach i zaglądać ludziom do ogrodów. 
Mieszkańcy Sądecczyzny przywiązują 

wagę do tego, jak wygląda otoczenie 
wokół ich domu?

– Muszę przyznać, że w naszym 
regionie ludzie szczególnie dbają 
o otoczenie przy domu. Z roku na rok 

coraz ciekawiej je zagospodarowują. 
To zresztą da się również zauważyć 
po tym, z jakimi pytaniami, ocze-
kiwaniami przychodzą do Parku M. 

(PEK)

Żywopłot – iglasty czy liściasty?

Zastanawiasz sią, jaka roślina będzie najlepsza na żywopłot? Ogrodni-
cy często doradzają iglaste – tuje, ale polecane są również cisy, jałowce, 
a ostatnio modne stały się choiny kanadyjskie czy serbskie świerki. W na-
szej strefie klimatycznej rośliny iglaste zapewniają bowiem namiastkę zie-
leni w ogrodzie w okresie jesienno–zimowym. Ale warto też pomyśleć o ży-
wopłocie liściastym. Oprócz tradycyjnego ligustru, na żywopłot formowany 
nadaje się również grab, buk, klon polny. Przy naturalistycznych ogrodach 
ciekawym rozwiązaniem może okazać się żywopłot liściasty, nieformowany 
z kwitnących i często owocujących roślin – na przykład dzikich gatunków 
róż, odmian tawuł, berberysów, jaśminowców, dereni, lilaków, kalin. 

Dokończenie na str. 7
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Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

OPINIE

W ędzony pstrąg 
na ciepło – lepsze-
go, niż tutaj, ni-
gdzie nie zjecie. 

Słyną z niego połemkowskie Łosie, 
knajpki z pstrągiem wyrastają też 
przy drodze do Krynicy, jak ry-
dze po deszczu. Wędzenie to nasza 
specjalność. To tradycyjne sery, 
kiełbasy i inne mięsiwa na pol-
skich stołach. Podobno w USA ów 
sposób konserwacji właśnie teraz 
odkrywają i serwują jako rarytas!

A nasze wędzonki niedługo 
mogą być inne, albo może nie być 
ich wcale. Bo wzięła się za nie Unia 
Europejska. W trakcie wędzenia 
tłuszcz spada bowiem na palenisko 
obłożone drewnem, co powoduje 
wydzielanie się szkodliwego ben-
zo(a)pirenu. Jego norma dopusz-
czalna w UE wynosi pięć mikro-
gramów na kilogram, od września 
będzie zaostrzona do dwóch. Ktoś 
najwidoczniej uznał, że szpikowa-
nie wędlin chemią, polepszaczami, 
przypominającymi smak wędzon-
ki i sztuczne preparaty dymu będą 
dla nas zdrowsze. 

Efekt – podobno zamknięcie 
grozi aż kilkuset zakładom wędli-
niarskim w regionie, tym mniej-
szym, lokalnym, często rodzin-
nym, które wędzą w tradycyjny 
sposób. Nieważne, ile mają za-
dowolonych klientów czy tytu-
łów Teraz Polska, nowe przepi-
sy w całej Europie dotkną przede 
wszystkim producentów z Ma-
łopolski i Podkarpacia. Na szczę-
ście nie oscypka, bo jego produk-
cja jest chroniona innym unijnym 
certyfikatem.

Jest ciągle tak, jak podnosi od-
ważna Amerykanka Beth Maca-
tee, która od 20 lat właśnie tu-
taj, w Tyliczu, hoduje m.in. 
kozy i owce, i własnymi rękoma 

wyrabia przepyszne sery. A nic 
z nimi zrobić nie może. Restryk-
cyjne przepisy UE nie pozwalają 
na sprzedaż bezpośrednią, u pro-
ducenta, ani mięsa, ani serów, ani 
mleka, ani przetworów. W Polsce, 
bo są alpejskie kraje, które prze-
pisy traktują zgoła inaczej, łaska-
wie patrząc na ich produkt regio-
nalny. W zeszłym roku, podczas 
konferencji „Pasterstwo szansą 
Sądecczyzny” w Wierchomli, Ma-
catee gorzko więc upominała sa-
morządowców, europosłów i lo-
kalne instytucje: – Mówicie nam 
o potencjale, turystyce, pięknie 
Karpat. Nie mogę tego słuchać, 
to jakaś bajka. Nasz świat wyglą-
da inaczej! Nie możemy sprzedać 
swoich produktów, bo przepisy 
są absurdalne. Musicie nam po-
móc je zmienić!

To wszystko dzieje się w dobie 
ogromnej mody na produkty lo-
kalne, dobrej jakości. Jak można 
to zrozumieć, skoro na straganach 
zachodniej Europy z powodze-
niem można kupić ser, wino czy 
wędlinę prosto od chłopa, takie 
prawdziwe, regionalne. Tam pa-
nuje tradycja suszenia mięsa. Pol-
ską tradycje UE ma gdzieś? Pewno 
nie tylko z podjuszczenia zachod-
niej konkurencji, lecz z powo-
du nieudolności naszych urzędni-
ków i negocjatorów. Nie tylko nie 
protestowali, gdy przepisy latami 
dyskutowano, ale przez dwa lata 
– od ich uchwalenia w 2011 roku 
– nic nie odkręcili, nie wywalczy-
li nawet długiego okresu dostoso-
wawczego. Ręce opadają.

Jednak mamy akurat dobry 
czas, by naciskać na naszych re-
prezentantów i namówić ich 
do walki. Bo mamy wybory do eu-
roparlamentu. Trzeba oczeki-
wać od kandydatów w kampa-
nii, że zobowiążą się do działania. 
I potem ich rozliczać. W tej spra-
wie już zareagowało przynajmniej 
dwóch małopolskich europosłów. 
Bogusław Sonik wystąpił do KE 
z pytaniem o możliwość zmia-
ny rozporządzenia. A Róża Thun, 
znana ze swej skuteczności m.in. 
w walce o obniżenie cen roamin-
gu, spotkała się z komisarzem ds. 

zdrowia Tonio Borgiem. Rozma-
wiali o tolerowaniu niewielkich 
odstępstw od nowych norm. Borg 
ma do Polski wysłać ekspertów, 
a póki co – delektuje się naszy-
mi regionalnymi wędlinami, które 
dostał od Thun.

Nasza walka – jak zwykle 
– rozpocznie się z duuużym opóź-
nieniem, bo według Komisji Eu-
ropejskiej prawie wszystkie kra-
je Unii przyjęły nowe regulacje bez 
dyskusji. Tylko Łotwa walczyła 
o swoje wędzone szproty i wygra-
ła. Z polskiej grupy jedynie Sto-
warzyszenie Polskich Producen-
tów Wyrobów Czekoladowych 
i Cukierniczych miało uwagi do-
tyczące masła kakaowego – zosta-
ły przyjęte.

Cukiernicy na Sądecczyźnie 
mogliby – na znak walki – połą-
czyć nasze dwa produkty sztan-
darowe I zaserwować... wędzone 
lody. Ej, Unio, tu się wędzi! I nie 
będziemy tego zmieniać, bo taki 
jest polski produkt uznany za 
tradycyjny!

To oczywiście żart. Ale tak przy 
okazji: owszem, to brzmi śmiesz-
nie, lecz Nowy Sącz naprawdę 
może zasłynąć pomnikiem loda. 
Propozycję, jak czytam na dts24.
pl, wskrzesił przewodnik Woj-
ciech Lippa, który promuje też 
ożywienie ślicznej uliczki Wa-
łowej dorożkami. Tymi ostatni-
mi słyną górskie miejscowości, ale 
lody to naprawdę nowosądecka 
specyfika. Nie są to może słynne 
na cały świat lody sycylijskie, ale 
tradycja jest długa, ponad stulet-
nia, mamy tu całe rody lodziarzy 
i wielki zakład lodowego magna-
ta przy wjeździe do miasta. W fo-
sie przy ul. Wałowej, przechowy-
wano lodowe bloki. Dlaczego nie 
pochwalić się wielkim pomnikiem 
loda, jak Pacanów – Koziołkiem 
Matołkiem, czy Bielsko – Rek-
siem? To może wywołać nawet 
kpiący śmiech, ale co tam. Śmiech 
to turysta, turysta to pieniądze, 
a pieniądz to rozwój Nowego Są-
cza. I to o wiele lepsze, niż „robie-
nie loda” Unii Europejskiej przez 
naszych decydentów, na naszą 
niekorzyść.

Stawiam na wędzonego loda

Ż ołnierze wyklęci. Te-
mat rzeka, który powró-
cił niedawno w związ-
ku z odsłonięciem choćby 

pomnika poświęconego tym żołnie-
rzom w Tęgoborzy czy Dniem Żoł-
nierzy Wyklętych, obchodzonym 
w kraju przed kilkoma tygodnia-
mi. Do uroczystości tych przystą-
piły oprócz weteranów, polityków 
liczne rzesze choćby członków Mło-
dzieży Wszechpolskiej, a nawet ki-
bice Sandecji.

Dla tych wszystkich, często bez-
refleksyjnie podchodzących do tych 
obchodów wręcz obowiązkową lek-
turą powinna być publikacja pt. 
„Masz synów w lasach, Polsko...”, 
poświęcona podziemiu niepodle-
głościowemu i oporowi społeczne-
mu na Sądecczyźnie w latach 1945–
1956. Honorowy patronat nad tym 
dziełem sprawował prezydent Ry-
szard Nowak. Przygotowali ją histo-
rycy Instytutu Pamięci Narodowej, 
Muzeum Okręgowego, Katolickie-
go Stowarzyszenia Civitas Christia-
na i Stowarzyszenia Dla Miasta pod 
redakcją Dawida Golika.

W związku z tym, że od dłuższe-
go czasu prawicowi politycy piszą 
nową historię Polski, którą zaczy-
nają krytykować nawet żołnierze 
Armii Krajowej, pozornie może się 
wydawać, że publikacja „Masz sy-
nów w lasach, Polsko...” wpisu-
je się w ten nurt. Ale tak w istocie 
nie jest.

Koniec wojny. Żołnierze, party-
zanci z różnych ugrupowań, którzy 
spędzili kilka lat w lasach, walcząc 
z okupantem niemieckim, mają się 
ujawnić. Czynią to, ale spotykają ich 
szykany ze strony Urzędu Bezpie-
czeństwa, Milicji i funkcjonariuszy 
nowego porządku, który przynieśli 
po układzie jałtańskim na bagnetach 
żołnierze Armii Czerwonej.

Wielu partyzantów po ujaw-
nieniu wraca z trudem do normal-
nego życia. Już nie wiedząc czę-
sto, co ze sobą począć z pobudek 
ideowych wracają do lasów. Wal-
czą z komuną, licząc niekiedy naiw-
nie, że wybuchnie III wojna świa-
towa. Broni jest pod dostatkiem. 
Więc zbrojnie walczą z przedsta-
wicielami nowegu ustroju – z UB, 
Milicją Obywatelską, z działacza-
mi Polskiej Partii Robotniczej. Wy-
bucha wojna domowa. Leje się tra-
gicznie krew w bratobójczej walce. 
Powojenne rozprężenie moralne 
sprawia, że wielu partyzantów prze-
istacza się w watażków, wymierza-
jąc w sobie tylko wiadomy sposób 
sprawiedliwość. Giną bardzo czę-
sto niewinni ludzie. Partyzanci–żoł-
nierze podziemia strzelają też do sie-
bie, załatwiając osobiste porachunki 
(artykuł o Wojsku Polskim). Ro-
dzi się też, czego autorzy publika-
cji nie kryją, pisząc bardzo szczerze, 
pospolity bandytyzm, rabunki osób 
prywatnych, instytucji publicz-
nych, mordowanie Żydów, napady 
na Łemków.

Historyk Michał Wankler w arty-
kule poświęconym organizacji „Wy-
zwolenie” stawia wręcz pytanie 
– czy wszystkie działania tej organi-
zacji miały charakter niepodległo-
ściowy? Czy można tu mówić o po-
spolitych przestępcach?

Tę samą kwestię porusza Elżbieta 
Pietrzyk, omawiając sylwetkę Mie-
czysława Bulandy. Czy był pospo-
litym kryminalistą, czy żołnierzem 
niepodległościowym rozważa w ar-
tykule o intrygującym tytule – Wo-
kół sporów i kontrowersji. Casus 
Mieczysława Bulandy.

„Masz synów w lasach, Polsko...” 
to porażająca lektura. Bardzo bogata 
w przypisy, które szczególnie warto 
z uwagą przeczytać, bo mówią wie-
le. Są jednocześnie ostrzeżeniem dla 
kolejnych pokoleń, co oznacza woj-
na domowa, jakie wyzwala, często 
nieludzkie, instynkty. „Masz synów 
w lasach, Polsko...” to publikacja, 
której bohaterami są też żyjące oso-
by, często bezimiennie, które boją 
się do tej pory wspominać tamte po-
wojenne dzieje. Żyją niemal w każdej 
gminie powiatu nowosądeckiego.

Tragiczna historia

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Pisane 
z użyciem 
ostatniej szarej 
komórki

J uż tyle razy obiecywałem so-
bie (ale przede wszystkim Pań-
stwu), że nie będę już wię-

cej wracał do problemu powietrza, 
jakim oddychamy w Nowym Są-
czu, a ściślej mówiąc, jakim się 

tu codziennie dusimy. Trudno, będę 
niesłowny, niewiarygodny w swo-
ich obietnicach, a nawet złamię dane 
Czytelnikom słowo. Niech się dzie-
je co chce, mogę nawet sam przy-
piąć sobie etykietkę maniaka, który 
w kółko powtarza swoje. Mogę na-
wet obiecać, że kiedy sytuacja zro-
bi się groźna, sam zadzwonię do dy-
rektora sądeckiego pogotowia Józefa 
Zygmunta, by wysłał po mnie ka-
retkę z kaftanem bezpieczeństwa. 
I nawet, jeśli lekarz dyżurny miałby 
zdiagnozować u mnie fobię obsesyj-
no–maniakalną będę wracał do te-
matu, jak bumerang do Aborygena.

A wszystko przez najnowszy nu-
mer tygodnia „Polityka”, który ser-
wuje nam obszerny raport pt. „Nowe 
morowe powietrze”. Do tego, że je-
steśmy wysoko w słynnym rankin-
gu najbardziej zanieczyszczonych 
miast w Europie, nie ma sensu już 

wracać. To wszyscy wiemy, choć 
wielu udaje, że nie wie, czyli próbu-
je nas przekonać, że nie umie czytać. 
„Polityka” weszła w problem głębiej 
i oprócz przyczyn ekologicznej ka-
tastrofy (samochody stojące w kor-
kach, ale przede wszystkim spalanie 
śmieci i kiepskiego węgla), szczegó-
łowo opisuje zdrowotne skutki na-
szej bezczynności w sprawie niskiej 
emisji. W telegraficznym skrócie uj-
mując, nasze górskie powietrze nie 
tylko walnie przyczynia się do kil-
kudziesięciu (kilkuset?) przedwcze-
snych zgonów rocznie – głównie 
osób starszych – ale są to nie byle ja-
kie zgony! Poprzedzają je choroby 
o wyszukanej formie cierpienia: za-
wały, udary mózgu, zaburzenia ryt-
mu serca, a wcześniej patologia roz-
woju dziecka i obniżenie ilorazu 
inteligencji u dorastającej młodzieży. 
Mało? To służę kolejnymi. Za sprawą 

fatalnego powietrza, jakim próbuje-
my oddychać, obserwujemy przy-
spieszone starzenie się układu ner-
wowego, a w konsekwencji nasila 
się i pogłębia upośledzenie zdolno-
ści poznawczej i sprawności umy-
słowej. Na deser, jak zbadali kana-
dyjscy uczeni, chwilowe stężenie 
zanieczyszczeń nasila stany depre-
syjne i zwiększa liczbę prób samo-
bójczych. I do takich wniosków do-
szli Kanadyjczycy, gdzie powietrze 
– jak zaznacza „Polityka” – jest kry-
stalicznie czyste w porównaniu z na-
szym. Uff…

I co teraz? Nadal nic. Dotychczas 
nie znalazł się w Nowym Sączu ani je-
den szalony, który przystawiłbym 
decydentom pistolet do głowy i po-
wiedział: siadamy do rozmów i nie 
wstaniemy od stołu, dopóki nie wy-
pracujemy wspólnie pomysłu, jak 
od najbliższej zimy znacząco poprawić 

stan sądeckiego powietrza. Żadnego 
planu, żadnych propozycji, żadnych 
pomysłów. Cisza. Wygląda więc na to, 
że wnioski z badań Kanadyjczyków 
silnie sprawdzają się w rzeczywisto-
ści. Pyły zawieszone skutecznie ob-
niżają sprawność intelektualną i ilo-
raz inteligencji. A może zabiły nam już 
ostatnie szare komórki, skoro nie ma 
w Nowym Sączu nikogo, kto chciałby 
głośno o problemie powiedzieć i za-
cząć poszukiwać dróg wyjścia. Nikt 
nie ma pomysłu? Bzdura, pomysłów 
są dziesiątki, a większość z dobrym 
skutkiem przetestowana przez tych, 
którzy szybciej potrafią podejmować 
decyzje. Bo nawet, jeśli dla nas jest już 
za późno, to może chociaż dla naszych 
dzieci jest jakaś szansa. Jeden waru-
nek – musimy zacząć już dziś. Za-
nim wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne nie zabiły nam tej ostat-
niej szarej komórki.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
z Nowego Sącza

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
„Sądecka specjalność”

Do wygrania cenne nagrody!

Więcej informacji na www.konkurs.pomysloprzyszlosci.org.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

REKLAMA

ODLICZ 
PODATKI

   RAZEM Z BIUREM 

SUKURS
Biuro Rachunkowe „SUKURS” obecnie mieści się przy  
Al. Batorego 63/28 w Nowym Sączu. 
Tel. 18 542 66 66, tel./fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl   www.biurosukurs.pl

ZAPRASZAMY!

REKLAMA

SĄDECKA 

SPECJALNOŚĆ

Czy wybierając sądeckie produkty 
mamy wpływ na poziom wynagrodzeń  

w Nowym Sączu?

DTS PATRONUJE.  Za daleko, za 
drogo, za niebezpiecznie. Choć 
skrycie każdy z nas marzy o po-
dróżach, większość zamyka się 
na nie, właśnie takimi wymówka-
mi. Do tego, by odważyć się w koń-
cu na wyprawę życia, inspiruje 
Festiwal Podróży i Przygody Bona-
wentura, który już po raz czwar-
ty odbędzie się w Starym Sączu. 
Organizatorzy zapraszają na spo-
tkania z podróżnikami, okoliczno-
ściowe koncerty i projekcje filmowe 
w dniach 28–30 czerwca. 

W tym roku będzie można po-
rozmawiać między innymi z pol-
skim… Forrestem Gumpem, po-
słuchać opowieści o freeriderach 
czy etno world music. 

– Goście specjalni to ludzie, 
którzy mają na swoim koncie im-
ponujące osiągnięcia. Ale to nie 
są osoby z pierwszych stron ga-
zet i celebryci, tylko znakomici 
wspinacze, cykliści czy biegacze. 
Osobiście nie mogę się docze-
kać spotkania z Piotrem Kuryło, 
który w ciągu roku – można po-
wiedzieć – obiegł dookoła Ziemię 
– mówi Wojciech Knapik, dyrektor 
Centrum Kultury w Starym Sączu. 
Podróżnik na Festiwal dotrze więc 
nie inaczej, jak… biegiem. – Kury-
ło przybiegnie z okolic Augustowa, 
a odległość stamtąd do Starego Są-
cza nie jest w końcu aż tak wiel-
ka, by korzystać z jakiegoś środ-
ka transportu – żartuje Knapik. 

Podczas każdej edycji Festiwa-
lu okazję do zaprezentowania się 
mają także lokalni miłośnicy po-
dróży. W tym roku prelegentem 
będzie Wojciech Molendowicz, 
wydawca „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”. Opowie o swoich 
rowerowych wyprawach do San-
tiago de Compostela. 

Będzie można również poznać 
rodzinę Stenclów, którzy nie za-
wahali się zabrać swoje półroczne 
dziecko na wycieczkę na Kaukaz, 
gdzie tatuś małego Antosia zali-
czył… skok w bok i wszedł na pię-
ciotysięcznik Kazbek. 

Słuchacze, siedząc w wy-
godnym fotelu Sokoła, w cią-
gu trzech dni odwiedzą Afrykę, 
Nową Zelandię, dotrą do Amery-
ki Środkowej… 

– Spotkania z podróżnikami 
mają przede wszystkim zain-
spirować widownię. Przekonać, 
że podróżować może każdy. Bez-
cenne są praktyczne informacje, 
które osoby marzące o wypra-
wach w nieznane będą w stanie 
uzyskać w kuluarowych rozmo-
wach – dodaje Wojciech Kna-
pik i odsyła po szczegółowy pro-
gram i bilety na bonawentura.org. 
Wejściówki można nabyć również 
w informacji turystycznej w Sta-
rym Sączu, Rynek 5.

(PAS) 

Więcej też na dts24.pl w zakładce 
„Na afiszu”

Biegiem na Bonawenturę
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ROZMOWA  z prof. JANEM HARTMA-
NEM, liderem małopolskiej listy Europa+ 
Twój Ruch do Parlamentu Europejskiego 

- Jest Pan w trakcie zbierania podpi-
sów pod listami wyborczymi. Czym Pan 
przekonuje ludzi na sądeckich ulicach, 
że warto Pana poprzeć?

- 15 minut spędziłem na ulicy i do-
stałem podpis od miłej pani, która 
zresztą ma córkę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Zamierzam sądeczan 
przekonywać, że dla regionów, 
zwłaszcza takich, które są trochę 
odcięte od centrum Europy, to jest 
również szansa, że na tym poziomie 
współpracy regionalnej, międzyna-
rodowej wreszcie przestaną się czuć 
daleką prowincją. Europa to jest Eu-
ropa narodów, państw narodowych, 
ale to jest także Europa regionów (…) 
Gdybym został europosłem starałbym 
się szukać dla Sądecczyzny partnera 
europejskiego na poziomie regionu. 
Region do regionu.
- Sądeczanie powiedzą: dobrze, przed 
wyborami kandydaci przyjeżdżają, mó-
wią wybudujemy wam autostradę 
do Nowego Sącza, szybkie połączenie ko-
lejowe, a potem trochę zapominają o Są-
decczyźnie i Nowego Sącza tak naprawdę 
nie widać przez pięć lat z Brukseli.

- Mój pradziadek był ogrodnikiem 
miejskim w Nowym Sączu, część ro-
dziny stąd pochodzi. Ja mam emocjo-
nalny stosunek do tego regionu, ale 
zupełnie niezależnie od tego, całkiem 
obiektywnie mówiąc, Sądecczyzna 
jest komunikacyjnie pokrzywdzona 
i mamy czas do 2020 r., by to zmienić.  
To jest ostatni okres, kiedy są rzeczy-
wiście poważne pieniądze z funduszy 
strukturalnych i po prostu ta obwod-
nica musi być. Tylko trzeba pilnować, 
żeby to było realizowane (…)
- Kiedy powstawał Twój Ruch, Pan po-
wiedział m.in. takie zdanie: „że nazwa 
nie jest streszczeniem programu, ale ta-
kim emotikonem. Formą, w którą można 
włożyć różne treści”. Jakie treści można 
włożyć w Twój Ruch na Sądecczyźnie?

- To jest nazwa, która ma mobi-
lizować do działania. Ona mówi lu-
dziom „działaj”! Po prostu rób to, 
co jest ważne w twoim interesie 
i w interesie społecznym. Sądecczy-
zna potrzebuje solidnego skomuniko-
wania, potrzebuje również now how, 
to znaczy ważne jest to, aby lokal-
ni przedsiębiorcy, tacy duzi, jak Ko-
ral i tacy malutcy również, korzystali 
z tych ostatnich szans, kiedy te fun-
dusze na rozwój przedsiębiorczości, 
te dotacje, które Unia daje były wła-
ściwie spożytkowane (…) Sądecczy-
zna to w dużym stopniu też rolni-
czy region, więc ważne jest, żeby też 
przedsiębiorczość rolna skorzystała 
na tym, żeby nie dawać tylko pienię-
dzy ludziom do kieszeni na konsump-
cje. A tak jest niestety nastawiony rząd 
Polski, że stara się zaopatrzyć w pie-
niądze jak najwięcej ludzi, żeby gło-
sowali na Platformę. My potrzebuje-
my inwestowania w takie technologie, 
z którymi będzie można konkuro-
wać na rynku międzynarodowym, 
bo na razie my wszyscy, jako Polacy 
jesteśmy generalnie dostawcami do-
syć taniej siły roboczej i wykonawca-
mi różnych podzleceń, także jesteśmy 
taką gospodarką służebną, wtórną, 
to się musi zmienić (…).

-  Gdzieś Pan powiedział: nie wstydzę się 
swojej młodości, w PRL-u dało się żyć.

- Oczywiście, że się nie wstydzę 
swojej młodości, natomiast my za-
pominamy, że oczywiście PRL też był 
okresem modernizacji, tylko ta mo-
dernizacja była dramatycznie wol-
niejsza niż na Zachodzie. Ten ekspe-
ryment się generalnie nie udał, bo nie 
było wolności, nie było rynku. Ja nie 
mówię, że nic dobrego się w PRL
-u nie stało. Bardzo wiele dobrego 
się stało, mamy zakłady przemysło-
we, które często potraciliśmy po 89 
roku. Mamy infrastrukturę, na którą 
dzisiaj nie byłoby nas stać, bo kto by 
dzisiaj Nową Hutę zbudował, kto by 
dzisiaj zbudował Hutę Katowice (…). 
- Żyjemy w dobrym systemie? Taki cy-
tat z profesora Hartmana: „Świat zro-
bił się o wiele bardziej skomplikowany, 
globalny, wielki, ale mimo wielkich pro-
blemów jest nieporównywalnie bardziej 
stabilny niż w czasach ścierania się potęg 
militarno-ekonomicznych”.

- Historia Europy to jest ciąg 
straszliwych, wewnętrznych wojen. 
To, że nie ma wojny od kilkudziesię-
ciu lat w Europie, z wyjątkiem wojen 
Bałkańskich…
- Mimo, że pachnie wojną w tej chwili?

- Właśnie nie! Tamta wojna nie 
rozgorzeje, także dlatego, że mamy 
tę potężną infrastrukturę zabezpie-
czającą nas przed wojną, którą jest 
Unia Europejska. Unię Europejską 
m.in. dlatego założono, żeby nie było 
wojny w Europie i nie ma tej wojny. 
To się udało i prawica, która chciała-
by uczynić z Europy dojną krowę: da-
wajcie pieniądze i spadać, nigdy nie 
zwycięży z ludźmi dobrej woli, któ-
rzy chcą zbudować wspólną Euro-
pę. Żeby Polska była silna, musi być 
w drużynie, w grupie, razem jesteśmy 
zawsze mocniejsi, w każdym przed-
sięwzięciu, także w przedsięwzię-
ciach politycznych. I myśmy tutaj 
dzisiaj przyjechali, żeby to sądecza-
nom również powiedzieć (…)
- Przed odwiedzeniem Nowego Sącza był 
Pan w Zakopanem i Nowym Targu. Łatwo 
było o podpisy poparcia u konserwatyw-
nych górali?

- Nasze poparcie w społeczeństwie 
wynosi około 10 procent. Z tego wy-
nika, że mniej więcej, co dziesiąta 
osoba nagabnięta na ulicy nam sprzy-
ja i to się mniej więcej potwierdza, 
ale jest też wiele osób, które w sym-
patyczny sposób z nami dyskutują.
- Z jakimi reakcjami się Pan spotyka?

- Ogromna większość niezależ-
nie od tego, kto zbiera podpisy, de-
klaruje, że jest zawiedziona polityką, 
politykami, nie chce słyszeć o polity-
ce, ufa tylko sobie, bo politycy to zło-
dzieje itd. Polacy nienawidzą polity-
ki, ponieważ nauczyli się najpierw 
w czasie zaborów, a potem w cza-
sach PRL-u, że politycy to są jacyś 
ludzie obcy, którym nie można ufać 
i że państwo jest generalnie złem ko-
niecznym, o którym najlepiej w ogóle 
nie słyszeć. Ale to też jest jakaś demo-
kracja i jakaś demokratyczna wy-
powiedź. Prawo do nieuczestnicze-
nia. Ludzie mają do tego prawo, ale 
niestety państwo jest i będzie, Euro-
pa jest i będzie. I musimy kogoś wy-
brać, niektórzy muszą się angażować. 
Ci ludzie właśnie mają wpływ na los 
swój, na los kraju, w którym żyją.

- A ci ludzie, do których się Pan zwra-
ca po podpisy czytają takie wypowiedzi 
jak m.in. ta, którą wystosowali członko-
wie Katolickiego Klubu im. Św. Wojcie-
cha: „Hartman jest produktem ideologii 
gender, obcej polskiej kulturze i tradycji, 
z gruntu złej i destrukcyjnej”.

- Nie istnieje żadna ideologia gen-
der. Ona istnieje tylko w głowach pi-
jarowców kościelnych, którzy wy-
myślili, że jak będą wkłamywać, 
wełgiwać społeczeństwu, że gra-
sują jacyś ludzie, którzy twierdzą, 
że różnica płci nie ma żadnego zna-
czenia, bo płeć można sobie swo-
bodnie nadawać, to uzyskają w ten 
sposób efekt diabła. Jak będą stra-
szyć diabłem, to ludzie będą gar-
nąć się pod skrzydła Kościoła. To jest 
głupi pijar, bo ludzie mają swój ro-
zum i wiedzą, że nie ma czegoś takie-
go (…) Mamy bardzo duży problem 
w takim chaosie seksualnym wśród 
młodzieży. Jest skandalem, iż pań-
stwo pozwala na to, że jest tak niesa-
mowite rozpasanie seksualne wśród 
dzieci gimnazjalnych i nie ma lekcji 
kultury seksualnej w szkole. Kościół 
sprzyja temu, żeby takie rozpasanie 
miało miejsce, ponieważ uniemożli-
wia prowadzenie lekcji, na których 
uczy się dzieci odpowiedzialności 
seksualnej.
- Lekcje religii tego nie uczą?

- Oczywiście nie uczą tego. Trze-
ba być fachowcem, specjalistą. Księ-
ża - z całym szacunkiem - akurat 

na seksualności, zgodnie z własny-
mi deklaracjami, znają się najmniej. 
Trzeba mieć dużą, poważną wie-
dzę, żeby dotrzeć do młodzieży z in-
formacjami na temat seksu. Takimi 
informacjami, które zabezpieczą je 
przed ryzykiem chaosu seksualnego, 
ale także również niechcianych ciąż, 
aborcji, chorób wenerycznych (…)
- A co jest słabością profesora Hartma-
na? Zacytuję wywiad z prof. Kikiem, po-
litologiem: „Słabością Hartmana jest ra-
dykalizm, lewicowość, która nie przystaje 
do mentalności większości polskiego 
społeczeństwa”.

- Jesteśmy umiarkowaną partią 
centralno-lewicową. Nikt nie może 
wskazać w żadnym z moich tek-
stów śladów lewicowego radykali-
zmu. Jestem liberałem o wrażliwości 
społecznej, a więc socjaldemokra-
tą. Wszystkie moje teksty polityczne 
są umiarkowane, zawsze doceniam 
rynek, zawsze doceniam koniecz-
ność wolności gospodarczej, ale pod-
kreślam, że rynek ma pracować dla 
wszystkich, nie tylko na przedsię-
biorców, ale także dla pracowników 
i dla całego społeczeństwa. Jestem 
zwykłym socjaldemokratą (…)
- Jeszcze jeden cytat z profesora Kika: 
„Wyraźnie widać, że na antykleryka-
lizmie i światopoglądach radykalnych 
nikt w Polsce nie zrobił politycznej ka-
riery”. Pamięta Pan, że jesteśmy w No-
wym Sączu, wśród społeczeństwa 
konserwatywnego.

- Jestem antyklerykałem dokład-
nie w tym samym sensie, jak są nimi 
moi przyjaciele księża. Ja mogę mó-
wić, że byłem zaprzyjaźniony z ks. 
Józefem Tischnerem, który mówił, 
że jest antyklerykałem. Jestem za-
przyjaźniony z kilkoma innymi księż-
mi, których nie będę wymieniał, żeby 
nie mieli nieprzyjemności. Jestem an-
tyklerykałem z krwi i z kości, to zna-
czy kimś, kto sprawiedliwie krytyku-
je Kościół i krytykuje klerykalizację 
życia publicznego. Krytykuje obłu-
dę, chciwość w Kościele, krytykuje 
kłamstwo i wszystko to, co Kościół 
od wewnątrz niszczy. Tak, w tym 
sensie jestem antyklerykałem. Na-
tomiast nikt nie znajdzie ani jed-
nej mojej wypowiedzi, która byłaby 
niesprawiedliwa i nieprawdziwa od-
nośnie do Kościoła. Kończyłem Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, mam 
wielu zwolenników wśród księży, ja 
z księżmi jestem na e-mailu, na tele-
fonie, czasem nawet publikuję wypo-
wiedzi księży, które do mnie docho-
dzą. To nie jest taki prosty przypadek. 
Jestem antyklerykałem, ale ja jestem 
z tej stajni, co ks. Tischner. Takim je-
stem antyklerykałem, jakim był mój 
starszy przyjaciel, ks. Józef Tischner. 
No więc owszem, prof. Kik ma rację, 
tylko to nie dotyczy mnie.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Całość wywiadu udzielonego 
14 marca dla Regionalnej Telewizji 

Kablowej czytaj na dts24.pl
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Jestem takim antyklerykałem, jakim był mój przyjaciel, ks. Tischner



junior
Nr 2 (6), 20 marca 2014  //  www.dts24.pl

KTO TO JEST 
PISARZ?
Odpowiadają dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola 
Dworek w Nowym Sączu

Oskar, lat 5
Taki ktoś, kto rysu-

je, pisze różne baj-
ki, opowieści. Ja 
znam „Czerwonego 
Kapturka”. Mama 
mi czyta też o Pa-

nie Hilarym i o Słoniu 
Trąbalskim. Słoń Trąbalski 

w ogóle wszystkiego nie zapa-
miętywał, a Hilary zgubił okulary. 
Komiksy pisarz też pisze.

Wiktoria, lat 5
To taki pan albo pani, 

którzy piszą gazety. 
Też wiersze i baj-
ki. Ja lubię bajki 
o Barbie.

Kamil, lat 5
Pisarz pisze różne baj-

ki, książki lub różne 
gazety. Pisze baj-
ki o Słoniu Trąbal-
skim. Swoje ulu-
bione bajki pisze, 

ale nie wiem, jak 
wygląda.

Bartek, lat 5
Pisarz to jest taki ktoś, 

kto pisze różne księ-
gi, różne legendy 
i filmy. Lubię kilka, 
na przykład z fil-
mów to „Gwiezd-

ne wojny” i o Krzy-
żakach, a z legend 

to o Bazyliszku.
(JM)

ZDJĘCIA: JUSTYNA MIGACZ

MALI EKSPERCI

Żeby dobrze 
pisać, najpierw 
trzeba wiedzieć 
o czym
ROZMOWA  z KLAUDIĄ MIŚKOWICZ, 
licealistką, autorką książki „Dlaczego”

– Jak zostaje się pisarzem?
– Wydaje mi się, że pisarzem się 

nie zostaje, ale po prostu się nim 
jest. Moim zdaniem, pisarzem nie 
jest ten, kto tylko pisze. Trzeba jesz-
cze wiedzieć, o czym pisać. A w tym 
bardzo pomaga zdolność do ob-
serwacji świata, trochę dystansu 
do samego siebie i... wyobraźnia. 
A to wszystko przecież kształtuje się 
w nas od najmłodszych lat.

A jeśli chodzi o to, co zrobić, 
żeby wydać książkę, to szczerze 
przyznam, że nie wiem. Od dziecka 
próbowałam pisać, sama rysowa-
łam ilustracje i tworzyłam okładki. 
I przyszedł moment, kiedy zrozu-
miałam, że to wcale nie takie ła-
twe – wydać książkę. Stwierdzi-
łam wtedy stanowczo: Nie mogę 
tylko marzyć o pisaniu, bo marze-
nia mają to do siebie, że lubimy je 
odkładać „na później”. I wzięłam 
się do roboty. Pisałam od gimna-
zjum, same głupoty, teraz bym się 
do nich nie przyznała. Ale liczy się 
sama determinacja, kształtowanie 
swojej drogi, ciągłe dążenie do zre-
alizowania marzenia.
– O czym jest Twoja pierwsza książka?

– To zbiór opowiadań o lu-
dziach, którzy nie mają w życiu ła-
two. O ludziach, którzy zmagają się 
ze złem, z bólem, z bezradnością. 
I każdy z nich zadaje sobie pytanie, 

które jest tytułem książki: „Dlacze-
go?”. Dlaczego tak cierpię? Dlacze-
go na świecie jest tak wiele niena-
wiści? Dlaczego tak ciężko jest być 
dobrym? Dlaczego Bóg nie wysłu-
chuje moich modlitw? Wydaje mi 
się, że wszyscy zaczynamy wierzyć 
w taki świat, pełen trosk i zmar-
twień. Ale on wcale taki nie jest! 
Każda roślina, każdy wschód słoń-
ca i przede wszystkim każdy czło-
wiek są obrazem Boga, który kocha. 
A tylko On potrafi kochać naprawdę. 
A skoro kocha, to pragnie naszego 

szczęścia. Naprawdę pragnie. I nie 
warto pytać: „Dlaczego?”, bo nie 
znajdziemy odpowiedzi. Trzeba za-
ufać Chrystusowi, pozwolić się Mu 
prowadzić. Wiem, że to brzmi niere-
alnie, ale ja jestem dowodem, że jak 
Mu powierzysz życie, to On uczy-
ni je czymś najpiękniejszym, a Cie-
bie kimś najszczęśliwszym. I jeszcze 
dodatkowo sprawi, że ty dasz szczę-
ście innym. To chciałam przekazać 
w swojej pierwszej książce, bo wi-
dzę, że w dzisiejszych czasach za-
pomnieliśmy o tym.
– „Pierwszą”, bo pracujesz już nad 
kolejną?

– Ktoś mi kiedyś powiedział, 
że pisarz nie jest pisarzem, jeśli 
codziennie nie napisze choć jed-
nego zdania. W praktyce wygląda 
to trochę inaczej. Jest szkoła, ro-
dzina, przyjaciele. Za kilka tygodni 
matura. A żeby pisać, potrzebuję 
ciszy. Nie tylko ciszy w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, ale ciszy 
serca – skupienia, modlitwy. Ła-
two jest napisać książkę, ale napi-
sać książkę, która będzie poruszać 
serca – to już jest wyzwanie. Mam 
nadzieję, że kiedyś mi się to uda.
– Doradź coś swoim młodszym ko-
legom, którzy być może marzą, żeby 
wziąć swoją własną książkę do ręki, 
jak się do tego przygotować?

– Obserwujcie świat! Nie bój-
cie się iść pod prąd! Szukajcie swo-
jej ścieżki życia, nie przestawajcie 
wierzyć w marzenia. Pamiętajcie, 
że to, co jest w nas z dziecka, jest 
najpiękniejszą częścią naszego życia. 
Nie próbujcie zbyt szybko dorastać. 
Miejcie czas na uśmiech, miejcie czas 
na miłość do drugiego człowieka. 
Żeby dobrze pisać, najpierw trzeba 
wiedzieć o czym. Trzeba więc odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: „Kim tak 
naprawdę jestem?”. I piszcie, ciągle 
i bez przerwy. W końcu praktyka 
czyni mistrza.

(JOMB)

O NIEJ SIĘ MÓWI

KLAUDIA MIŚKOWICZ – uczen-
nica I LO w Limanowej, fina-
listka Ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Polskiego oraz Olimpia-
dy Filozoficznej, członkini Ru-
chu Czystych Serc. Lubi piesze 
wędrówki, interesuje się muzy-
ką, śpiewanie traktuje jako naj-
większą pasję. Zadebiutowała 
książką pt. „Dlaczego?” (Wy-
dawnictwo Sióstr Loretanek, 
Warszawa 2013).

Kolejny numer
DTS Junior 
24 kwietnia

Klaudia Miśkowicz ze swoją debiutancką książką
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Co z tymi 
książkami?
Patrząc na współczesny świat, moż-
na odnieść wrażenie, że kompute-
ry i nowoczesne technologie opa-
nowały już wszystko. Nawet kultura 
i wszelkie jej przejawy poddają się 
nowoczesnym trendom. A przecież 
jednym z symboli tradycyjnej kultu-
ry są książki. Pytanie tylko, czy ludzie 
jeszcze je czytają? Nie te elektronicz-
ne, ale te papierowe... Czy to już ko-
niec ery książki drukowanej?

Świat się zmienia, zmieniają się 
też nośniki informacji, z jakich ko-
rzystamy. Kiedyś były to: telewizja, 

radio, książki drukowane. Ale były 
też książki w formie kaset, prze-
znaczone głównie dla osób niedo-
widzących i niewidomych. Były 
również książki w formie mikro-
filmów. Potem pojawiły się kom-
putery, laptopy, palmtopy, tablety, 
czytniki e–booków, a z nimi moż-
liwość czytania książek na ekra-
nie, bądź ich odsłuchiwania na tych 
urządzeniach.

Często słyszy się, że audiobo-
oki to najlepsze rozwiązanie, gdyż 
można słuchać lektury np. jadąc sa-
mochodem, czy sprzątając w po-
koju. Oszczędzamy też czas, bo nie 
ma już potrzeby iść do biblioteki 
i stać w kolejkach. Dla wielu osób 
to ogromna wygoda. Także pojem-
ność nowych nośników pozwala 
na przechowywanie i przenoszenie 
dużych ilości materiałów na ma-
łych i poręcznych urządzeniach, 

np. w podróż nie musimy brać gru-
bych książek, tylko mały przeno-
śny czytnik e–booków. Również 
w domu znika problem z przecho-
wywaniem książek na półkach. Czy 
wobec tego tradycyjna książka pa-
pierowa zostanie wyparta przez 
elektroniczną? Czy ludzie czytają 
jeszcze papierowe książki?

Obecnie biblioteki w swojej ofer-
cie mają zarówno książki drukowa-
ne, jak i w formie elektronicznej. 
Oba rodzaje cieszą się dużym za-
interesowaniem. Można jednak ła-
two sprawdzić, że chociażby w Są-
deckiej Bibliotece Publicznej nadal 
częściej poszukiwane są książ-
ki drukowane. Może wynikać 
to z przyzwyczajenia do papiero-
wej formy książki ludzi w średnim 
wieku i starszych, którzy nadal sta-
nowią dużą liczbę użytkowników 
naszej biblioteki. Ale równocześnie 

młodsi czytelnicy też często się-
gają po książki papierowe, choć-
by ze względu na dużą liczbę pod-
ręczników szkolnych i naukowych 
w tradycyjnej formie.

Oczywiście zdecydowanie mło-
dzi ludzie częściej niż starsi sięga-
ją po elektroniczne książki. Gdyby 
to odnieść do naszego podwór-
ka, dużym zainteresowaniem w Są-
deckiej Bibliotece Publicznej cieszą 
się e–booki dostępne na kompu-
terach w czytelni biblioteki głów-
nej. Ich łączna ilość to 1155, jest za-
tem w czym wybierać. Co istotne, 
po otrzymaniu w bibliotece hasła 
do zdalnego dostępu, z e–booków 
można korzystać także w domo-
wym zaciszu, na ekranie swojego 
komputera. Nie wszyscy wiedzą, 
ale biblioteka posiada także oddział 
zbiorów specjalnych, mieszczą-
cy się przy ul. Narutowicza, gdzie 

można pożyczać książki w formie 
płyt i kaset.

Okazuje się jednak, że nie wszy-
scy młodzi ludzie korzystają tylko 
z elektronicznych książek. Paweł 
Leśniak, młody piłkarz Sande-
cji i autor książek, w wywiadzie 
pod tytułem „Papier daje klimat, 
elektronika to nie to samo”, mówi 
tak: – Kiedy czytam, wolę trzy-
mać książkę w ręku. Przewra-
cać kartki. To większa satysfakcja. 
Na pewno lepsze uczucie niż prze-
suwanie palcem po ekranie. Papier 
daje klimat. Kiedy zasiadam wie-
czorem w fotelu, zapalam lampkę 
i trzymam książkę w rękach, widzę 
okładkę i zdjęcie autora na skrzy-
dełku. W przypadku elektroniki 
trudniej jest wejść w świat czyta-
nej książki. Zagłębić się. 

MOIM ZDANIEM

Dokończenie na str. 18
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J. M. Barrie

PIOTRUŚ PAN 
I WENDY

„Piotruś Pan” to doskona-
le napisana, klasyczna histo-
ria, która od stu lat zachwyca 
i inspiruje czytelników na ca-
łym świecie. Dorośli odkry-
wają na nowo świat baśni, 
a dzieci przeżywają niezwy-
kłe przygody wraz z Pio-
trusiem, Wendy i Cynowym 
Dzwoneczkiem. Co się sta-
nie, kiedy spotkają zapodzia-
nych chłopców? W jaki spo-
sób Piotruś uratuje Tygrysią 
Lilię, córkę wodza Czerwono-
skórych? Czy uda mu się po-
konać kapitana Haka, naj-
groźniejszego z piratów?
 Wyd. ZNAK

CZYTAM, BO LUBIĘ

Masz informację dla juniorów/o juniorach? 
Daj nam znać: dts.junior@op.pl

W tym samym tonie wypo-
wiadają się ludzie przychodzą-
cy do biblioteki po tradycyj-
ne papierowe książki. Pytani 
o tę kwestię często odpowia-
dają, że w przypadku książek 
elektronicznych znika uczucie 
przewracania kartki za kartką. 
Książkę z „krwi i kości” mo-
żemy potrzymać w ręce, prze-
rzucać kartki, a nawet poczuć 
jej zapach!

Wróćmy zatem do początko-
wego pytania. Czy to już koniec 
ery książki drukowanej? Z pew-
nością nie! Biblioteki wychodzą 
naprzeciw swoim czytelnikom 
i stwarzają odpowiednie wa-
runki zarówno dla użytkowni-
ków książek tradycyjnych, jak 
i dla tych, którzy sięgają po e–
booki. Jak to ktoś ładnie powie-
dział: – Tak jak margaryna nie 
wyparła masła, tak i e–booki 
nie wyprą tradycyjnej książ-
ki. Stanie się ona jedynie bar-
dziej elitarna. Jednak żadna 
cyfrowa wersja nigdy nie za-
stąpi zapachu papieru i sze-
lestu przerzucanych kartek, 
nieodłącznego ekwipunku po-
dróży w magiczny świat słowa 
pisanego. Na pewno więc pozo-
stanie na świecie grupa ludzi, 
którzy nie zapomną o trady-
cyjnej książce, a ja do tego gro-
na z pewnością będę należała. 

LUIZA LANGER
Redakcja Dziennikarska Pałacu 

Młodzieży

Dokończenie ze str. 17

Czy wiesz, że…
NOBEL SIENKIEWICZA
Pierwszym polskim pisarzem, który otrzy-
mał literacką Nagrodę Nobla, był Henryk 
Sienkiewicz. Wyróżnienie przyznawane za 
wybitne osiągnięcia otrzymał w 1905 r. za 
powieść „Quo vadis”.

POLACY NIE GĘSI
Pierwszym wybitnym pisarzem, który two-
rzył wyłącznie po polsku, był Mikołaj Rej. Jest 
on zresztą autorem słynnego powiedzenia: 
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”
 (J)

Czy wiesz, że…
NAPISAŁ 600 TOMÓW
Tytanem pracy literackiej był Józef Igna-
cy Kraszewski, twórca „Starej baśni”. Jest 
on autorem aż 223 powieści, a cały jego do-
robek obejmuje 600 tomów.
 (J)

MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA  Rys. Ola, lat 7

Kocioł Teatralny
Grupa teatralna Cudoki–Szuroki, działająca 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, 
została zakwalifikowana do IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży Kocioł 
Teatralny. Ich spektakl „Piotruś Pan” zostanie 
przedstawiony podczas II edycji Wiosny w Te-
atrze na Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach 
Teatralnych w Andrychowie.

Szach mat
W VII Memoriale Jana Borka – Międzyszkol-

nym Turnieju Szachowym Sądecczyzny rywali-
zowało 54 uczniów, w tym aż 22 ze szkół pod-
stawowych. Jak widać królewska gra cieszy się 
niegasnącym powodzeniem.

Śpiewać każdy może
Ponad stu wokalistów wzięło udział w elimi-

nacjach do Starosądeckiego Konkursu Młodych 
Wokalistów. Najlepsi swoje talenty zaprezentują 
podczas finału konkursu w kwietniu.

Artystyczna wiosna
Uczniowie I Gimnazjum i Liceum im. Jana 

Długosza w Nowym Sączu po raz trzydzie-
sty ósmy artystycznie przywitali wiosnę. 
Na scenie w MCK Sokół prezentowały się ta-
lenty muzyczne, poetyckie, taneczne jak 
i kabaretowe. 

Targi dla gimnazjalistów
Ponad 20 sądeckich placówek oświatowych 

prezentowało się na Targach Szkół Ponadgim-
nazjalnych na hali widowiskowo–sportowej 

w Nowym Sączu. Gimnazjaliści mieli niepo-
wtarzalną okazję, by poznać oferty szkół, które 
wkrótce będą wybierać.

Przyszli Kopernicy
Młodzi naukowcy mieli niepowtarzalną okazję 

na eksperymentowanie dzięki ekspozycji, która 
prosto z Centrum Nauki Kopernika w Warszawie 
trafiła do Piwnicznej. 15 interaktywnych ekspo-
natów pozwalało na samodzielne prowadzenie 
doświadczeń z fizyki i biologii.

Kryniccy koszykarze
Drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kry-

nicy–Zdroju zwyciężyły w Mistrzostwach Po-
wiatu w mini koszykówce chłopców i dziewcząt 
ze szkół podstawowych.

(J)

Ferie w bibliotece

W czasie ferii braliśmy udział w zajęciach organi-
zowanych w Oddziale dla Dzieci Sądeckiej Bibliote-
ki Publicznej.

Pierwszego dnia wykonaliśmy z odpadków 
smoka, kastaniety, a także tamburyno. We wtorek 
zrobiliśmy gazetowy pokaz mody oraz słonie i śli-
maki do książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Bajka 
o ślimaku Kacperku”. Później wykonaliśmy wil-
ki, kury i kurczaki – postacie do bajki Keiko Kasza 
„Pan Wilk i Pani Kurka”. W czwartek po wysłu-
chaniu „Zimowej baśni” Małgorzaty Strzałkow-
skiej, tworzyliśmy bałwanki z odbić naszych dłoni.

W ostatnim dniu naszych spotkań Ola, Tosia 
oraz Michał przygotowali przedstawienie we-
dług swojego pomysłu, wykorzystując wykona-
ne z rolek zające. Przedstawienie wszystkim się 
podobało. Ferie w bibliotece również.

 ANTOSIA SZELIGA, uczennica kl. III 
i KONRAD BOLISĘGA, uczeń kl. II

Keyboardowy wirtuoz
Adam Krężel z Zespołu Szkół w Barcicach 

zdobył Grand Prix w XII Powiatowym Konkur-
sie Młodych Muzyków Grających na Keyboar-
dzie organizowanym w Powiatowym Młodzie-
żowym Domu Kultury w Starym Sączu.

Anglojęzyczna wiedza
W V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kra-

jach Anglojęzycznych organizowanym przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sta-
rym Sączu zwyciężyły: Dominika Majerska 
z Gimnazjum w Przysietnicy, Adrianna Pęka-
la z Gimnazjum we Florynce i Angelika Nędza 
z Gimnazjum nr 5 w Gródku nad Dunajcem.

Recytują Twardowskiego
Patrycja Dorczak z ZSM nr 2 w Mszanie 

Dolnej, Mateusz Gądek ze Szkoły Podstawo-
wej w Kaninie i Renata Pietrzak z Gimna-
zjum w Kasinie Wielkiej zdobyli pierwsze 
miejsca w XI Powiatowym Konkursie Poezji 
im. ks. Jana Twardowskiego. W rywalizacji 

organizowanej w Zespole Szkół w Laskowej 
wzięło udział 46 recytatorów.

Znają „Zemstę”
Siostry Karolina i Kinga Guzickie z Gimnazjum 

w Przysietnicy zwyciężyły w II Międzyszkolnym 
Konkursie Czytelniczym dla Gimnazjalistów or-
ganizowanym przez Liceum Ogólnokształcą-
ce im. M. Skłodowskiej–Curie w Starym Sączu. 
Dziewczyny wykazały się najlepszą znajomością 
„Zemsty” Aleksandra Fredry.

(J)

Co z tymi 
książkami?
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Szczypta 
wiedzy 
na talerzu 
ROZMOWA  z MAGDALENĄ FRONC 
– krakowską dietetyk z Studia Diety 
Greenfit, absolwentką Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej 
Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

– Jakie produkty uczniowie powin-
ni spożywać, a jakich unikać, aby 
zwiększyć wydajność umysłową oraz 
koncentrację? 

– To, jak się odżywiamy, odgry-
wa poważną rolę, jeśli chodzi o wy-
dajność naszego mózgu. Okazu-
je się, że luki w pamięci, problemy 
z koncentracją, mogą pojawić się 
w każdym wieku właśnie za spra-
wą nieodpowiedniego stylu życia. 
Co więc powinniśmy jeść? Aby nasz 
mózg działał jak dobrze naoliwiona 
maszyna, potrzebuje odpowied-
niej dawki energii. Jej najlepszym 
źródłem są węglowodany złożone. 
Aby dostarczyć sobie takiej „dobrej 
energii” warto sięgnąć po takie pro-
dukty jak pieczywo pełnoziarniste, 
brązowy ryż, muesli, otręby, kieł-
ki, ziemniaki, kukurydzę, fasolę. 
Warto także pamiętać o kwasach 
tłuszczowych omega–3 i omega–6. 
Jedzmy więc ryby, ale również np. 
orzechy. Kwasy tłuszczowe ome-
ga–3 budują błonę komórkową neu-
ronów, są więc niezbędne dla wła-
ściwego funkcjonowania mózgu. 
Oprócz węglowodanów złożonych 
i kwasów omega ważne jest, by do-
starczyć organizmowi odpowied-
nią ilość żelaza, które uczestniczy 
w transporcie tlenu do mózgu. Nie 

zapominajmy także o ma-
gnezie, który znaj-
dziemy na przykład 
w gorzkiej czeko-
ladzie. No i uwa-
żajmy na odwod-
nienie. Spadek 
koncentracji i pro-
blemy z pamięcią 
mogą być spowodo-
wane także tym, że pi-
jemy za mało, dlatego nale-
ży pamiętać o piciu co najmniej 1,5 
litra wody dziennie.
– Czy suplementy diety, których celem 
jest zwiększenie koncentracji i polep-
szenie pamięci są skuteczne? A co naj-
istotniejsze – czy są one zdrowe?

– Co do suplementów to czę-
sto sprawa indywidualna, na jed-
nych działają pozytywnie, na in-
nych niekoniecznie. Są one polecane 
szczególnie osobom intensywnie 
się uczącym i mającym problemy 
z koncentracją. Przed rozpoczęciem 
kuracji zawsze należy zapoznać się 
z ulotką lub skonsultować się z le-
karzem. Wiele z nich to prepara-
ty ziołowe, pozornie nieszkodliwe, 
ale np. preparatów z żeńszeniem 
nie powinny stosować osoby z wy-
sokim ciśnieniem krwi lub choro-
bami układu krążenia. Moim zda-
niem, jeśli to preparaty naturalne 
i stosujemy je z rozwagą, nic nam 
nie grozi. Jeśli jednak nie musimy, 
po prostu po nie nie sięgajmy. Albo 
zmieńmy sposób odżywiania, wię-
cej się ruszajmy, wtedy nasz mózg 
nie będzie miał żadnych kłopotów, 
by pracować jak należy.
– Wśród młodzieży popularne są na-
poje energetyzujące zawierające m.in. 
kofeinę. Jak działają one na sprawność 
umysłową oraz fizyczną młodych ludzi? 

– Niestety napoje energetyczne 
cieszą się wśród młodych ludzi co-
raz większą popularnością. Sama 
kofeina powoduje m.in. to, że mogą 
wystąpić zaburzenie wchłaniania 

magnezu. Tego typu środ-
ki pobudzają tylko 

na chwilę, na dłuższą 
metę rozregulowu-
ją organizm, ponie-
waż zawierają bar-
dzo dużo cukru. 
Musimy pamiętać, 

że kofeina znajdu-
je się także w innych 

produktach: kawie, her-
bacie, coca–coli, czekoladzie. 

Gdy w naszym organizmie jest jej 
za dużo, pojawia się niepokój, nad-
pobudliwość, bóle głowy, arytmia 
serca, kłopoty z koncentracją i za-
burzenia snu.
– Jakie mogą być skutki nieprawi-
dłowego odżywiania się przez młode 
pokolenie? 

– Złe odżywianie prowadzi 
do nadwagi, a od nadwagi już tyl-
ko jeden krok do otyłości, która 
w skrajnych przypadkach prowa-
dzi do śmierci. Zła dieta powodu-
je szereg chorób, ale także dzia-
ła niekorzystnie na naszą pamięć 
i koncentrację. Warto więc zwró-
cić większą uwagę na to, co trafia 
na nasz talerz.
– Co jest według Pani najlepszym i naj-
skuteczniejszym sposobem na zachę-
cenie młodych ludzi do stosowania się 
do zasad prawidłowego odżywiania się?

– Najlepiej, gdy przykład idzie 
z góry. Jeśli w domu zdrowo jemy, 
dziecko nie będzie mieć z tym pro-
blemów w dorosłym życiu. Ważne 
są także różne akcje uświadamiają-
ce, ciekawe projekty. Żyjemy w do-
bie internetu, przepis na zdrowy 
posiłek możemy znaleźć na ulubio-
nym blogu. Nieważne, czy do zdro-
wej diety zachęci nas mama, tata, 
pani w szkole, koleżanka, czy ulu-
biona gwiazda filmowa, ważne by-
śmy wyrobili sobie nawyk i jedli 
zdrowo każdego dnia, nie tylko 
od święta.

Rozmawiał MICHAŁ SMOTER

Chciałbym 
zabłysnąć wśród 
wielkich piłkarzy
Moją pasją jest piłka nożna. Uwiel-
biam grać w „gałę”. Także mój tata 
i wujkowie grają w piłkę.

Zacząłem grać w piłkę, gdy mia-
łem 5 lat i już wtedy miałem swojego 
ulubionego piłkarza, a był nim Cri-
stiano Ronaldo. Gdy już miałem 9–10 
lat, zapisałem się do klubu sportowe-
go LKS Mordarka i tam zacząłem tre-
nować jako trampkarz. 

Piłka daje mi radość, przyjem-
ność, rozluźnienie, wyciszenie, mogę 
w pełni oddać się grze. Niesamowite 
przeżycie daje gra zwłaszcza wtedy, 
gdy stoję na stadionie, gramy ważny 
mecz, na trybunach kibicują mama, 
tata, brat, a ja walczę o piłkę, jestem 
na pozycji, z której strzelam bram-
kę i z moim udziałem wygrywamy. 

Cieszę się bardzo, gdy koledzy mi 
gratulują i cieszą się ze mną. Sprawia-
ją mi radość rodzice, którzy mnie do-
pingują i są ze mnie dumni.

Treningi to podstawa – uczymy 
się wzajemnej współpracy, wycisze-
nia oraz dużej dyscypliny, która jest 
bardzo wszędzie potrzebna.

Polecam ten sport każdemu. Piłka 
to piękna rzecz. To coś, co lubię naj-
bardziej. Piłka to moje jedyne hobby 
i wielka pasja.

Chciałbym kiedyś w przyszło-
ści zagrać wielki mecz, na dużym 
stadionie, ze znanymi piłkarza-
mi i zabłysnąć wśród nich. To moje 
marzenie.

ŁUKASZ KRÓL, uczeń kl. V 

Sportowe 
spektakle
Interesuję się wieloma sprawami i dys-
cyplinami. Jednak jest coś, co za-
wsze pozwala mi się uśmiechnąć się 
– wrestling (WWE), czyli profesjonal-
ne zapasy, rodzaj spektaklu, spor-
tu widowiskowego. Nie jest to typowo 
dziewczęce, jednak niejedna dziewczy-
na za tym szaleje tak jak ja.

Kolekcjonuję wszystko, co jest 
z tym związane: podkoszulki, pla-
katy, naszyjniki, naklejki. Oglą-
dam wrestling, gdy mam zły humor 
albo po prostu leci w telewizji. Jest 
on głównie znany w USA i w An-
glii, ale ogląda to cały świat. Najbar-
dziej rozpoznawalne gwiazdy WWE 
to np. Rey Mysterio, John Cena, Big 
Show czy Dwayne „The Rock” John-
son. Moimi ulubionymi są: Sheamus, 
Dean Ambrose, Christian i CM Punk, 
jednak tak naprawdę każdy wre-
stler sprawia mi radość. Jak wiado-
mo, są oni podzieleni na hellów, czy-
li tych co grają złych, oraz takich, 
którzy odgrywają lubianych przez 
publiczność.

Podziwiam tych ludzi za to, że np. 
skaczą z klatek, drabin itd., przeży-
wają niepowtarzalny ból. Czasem też 
doprowadzają mnie do takiego śmie-
chu, że nie mogę się opanować.

Ale też czasem, gdy pomyślę 
o zmarłej legendzie WWE, Eddie Gu-
errero, to mam ochotę płakać, że już 
nigdy nie obejrzę jego walki, wielkie-
go powrotu. Szkoda też, że Edge nie 
może walczyć, ma problemy z kręgo-
słupem, choć od czasu do czasu po-
jawia się na arenie.

Na mojej ścianie jest masa plaka-
tów oraz sześć słów, które opisują 
WWE, czyli: pasja, talent, marzenie, 
odwaga, poświęcenie oraz miłość. 

Niechętnie chwalę się moim 
upodobaniem ani tym, że od ponad 
4 lat marzę, aby dołączyć w przyszło-
ści do WWE, poznać tych wszystkich 
ludzi i sprawiać radość innym, któ-
rzy także oglądają WWE. 

ANNA PAWLIK, uczennica kl. VI

Nigdy nie 
odmawia 
pomocy
Moją najlepszą przyjaciółką jest 
Asia, koleżanka z klasy. Ma dzie-
sięć lat i mieszka niedaleko moje-
go domu. Asia ma czwórkę rodzeń-
stwa: trzy siostry i jednego brata.

Joanna jest dość wysoką, jak 
na swój wiek, szatynką o du-
żych niebieskich oczach, pocią-
głej twarzy i rumianych policz-
kach. Asia lubi nosić sportowe 
ubranie, ale czasem ubiera się też 
elegancko.

Najważniejszą cechą charak-
teru Asi jest jej szczerość, gdyż 
zawsze mówi szczerze, co my-
śli na dany temat. Cechuje ją tak-
że wrażliwość i często przejmuje 
się uwagami innych osób doty-
czących jej osoby. Asia jest opie-
kuńcza w stosunku do zwierząt. 
Bardzo dba o swojego kota Pusz-
ka, pielęgnuje go i karmi.

Joasia szanuje nie tylko swoich 
kolegów i koleżanki, ale również 
osoby starsze. Jest wobec nich 
miła i uczynna. Przykładem jest 
jej babcia, której pomaga w pra-
cach domowych.

Asia jest lubiana przez swo-
ich rówieśników, gdyż nigdy nie 
odmówiła nikomu swojej pomo-
cy i chętnie pomaga słabszym 
uczniom w odrabianiu zadań 
domowych.

Joanna jest moją najlepszą 
przyjaciółką, ponieważ w każ-
dej sytuacji mogę na niej polegać. 
Mam nadzieję, że na zawsze pozo-
staniemy przyjaciółkami.

NATALIA RYŚ, uczennica kl.V

Myślę, więc 
jestem
Nauki humanistyczne, choć z pozo-
ru mniej zawiłe, również nie należą 
do łatwych. Tak czy siak – jeśli jesteś 
człowiekiem renesansu, to po prostu 
„czujesz” przedmioty takie jak histo-
ria czy język polski.

Osoby, które potężnym wes-
tchnieniem witają każdą kolejną 
godzinę spędzoną na interpretacji 
wierszy, nie mają wielkiego wyboru. 

Jedyne wyjście to dokładnie czytać 
lektury i uczyć się systematycznie.

W zapamiętywaniu dat i wyda-
rzeń historycznych można posłu-
żyć się fiszkami: na jednej stronie 
karteczki piszemy dokładną datę, 
a na odwrocie – zdarzenie, jakie mia-
ło wtedy miejsce. Metodą prób i błę-
dów przyswajamy informacje.

Brak płynności w wypowiadaniu 
się można zażegnać dość prosto – za-
miast rozmawiać ze znajomymi o ko-
lejnym odcinku serialu, poświęćcie 
kilka minut na wyrażenie swojego 
zdania na temat ostatniej lekcji lite-
ratury. Próbując ukazać swoją ukry-
tą błyskotliwość, rzecz jasna.

KAROLINA KAIM

Nagrody dla 
debiutantów

Po odbiór nagród książkowych 
zapraszamy autorów publikacji: 
Konrada Bolisęgę, Luizę Langer, 
Michała Smotra, Antosię Szeligę 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej 
w Mordarce: Łukasza Króla, Pawła 
Móla, Annę Pawlik, Katarzynę Ra-
czek, Natalię Ryś. Nagrody czekają 
też na autorki rysunków: Olę oraz 
Karolinę Majerską.

Nagrody możecie odbierać 
w siedzibie redakcji „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” przy ul. 
Żywieckiej 25 w Nowym Sączu 
do końca marca.

MOJA PRZYJACIÓŁKA

OKO W OKO

POMOCNA DŁOŃ

MOJA PASJA

MOJA PASJA

Chcecie być na bieżąco 
w konkursach DTS Junior? 

Zaglądajcie na naszą stronę 
internetową: www.dts24.pl 

(zakładka Junior) lub 
polubcie „Dobry Tygodnik 
Sądecki” na Facebooku.

Juniorzy! Przysyłajcie swoje 
teksty i rysunki. Na autorów 
publikacji czekają nagrody.

dts.junior@op.pl
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W liniach poziomych i pionowych znajdź 
słowa, które pojawiły się w bieżącym 
numerze „DTS Junior”. Jedna litera może 

wchodzić w skład kilku wyrazów. Pozostałe litery, czytane rzędami, utworzą roz-
wiązanie. Hasło prześlij na adres: dts.junior@op.pl, w tytule wpisując: „Wykre-
ślanka marzec”. Jeśli e-maila wysyła ktoś dorosły, poproś, aby koniecznie podał 
Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które do 31 marca nadeślą prawidłowe 
rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

WYKREŚLANKA

Koniec i bomba, 
kto czytał, ten… zwycięża!
Podaj tytuł książki, która kończy się słowami:

„On siada przy łóżeczkach dzieci, gdy usnąć nie mogą i pra-
wi im o królu Błystku, jego złotej koronie, królewskiej szacie 
i brylantowym berle, on im rozpowiada o Kryształowej Grocie, 
o mieczach, o tarczach, o rycerzach, on im mówi o wielkiej wio-
sennej wyprawie na Skrobkowym wozie, o skarbach ukrytych, 
o drużynie wiernych towarzyszów i o Marysi sierotce. On i mnie 
raz, podczas bezsennej nocy zimowej, opowiedział tę całą histo-
rię, którą tu spisałam.”

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl. 
W temacie wiadomości wpisz: „książka”, a w treści wiadomo-
ści koniecznie podaj swoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, 
które do 31 marca nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosuje-
my nagrody.

Jaś wita ciocię, która przy-
jechała w odwiedziny:

– Dzień, dobry ciociu! Ale 
się tata ucieszy!

– A to dlaczego, kochanie?
– Bo przed chwilą powie-

dział, że tylko ciebie brakuje 
nam do szczęścia.

HUMOR

KONKURS DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych Czy-
telników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Kasia Klich

BAJKOWA 
DRUŻYNA

O brzydkich wyrazach, cu-
kierkowej diecie i o innych 
sprawach, co ciekawią dzieci 
Bajki i piosenki do czytania 
i słuchania. Oryginalny mul-
timedialny projekt dla dzie-
ci w każdym wieku. Autorką 
wszystkich tekstów i rysun-
ków jest znana piosenkar-
ka Kasia Klich. Książce to-
warzyszy płyta z piosenkami 
w świetnym wykonaniu au-
torki i wierszami w brawuro-
wej interpretacji Marii Czu-
baszek, Anny Dymnej, Kasi 
Klich, Katarzyny Kwiatkow-
skiej, Haliny Mlynkovej, Beaty 
Tadli, Darii Widawskiej, Ar-
tura Andrusa, Ryszarda Ka-
lisza, Bartka Kasprzykow-
skiego, Jarosława Kuźniara, 
Liroya, Łukasza i Piotrusia 
Nowickich, Grzegorza Miecu-
gowa, Artura Orzecha i Janka 
Kietlińskiego.

Wyd. Prószyński i S–ka

CZYTAM, BO LUBIĘ KOLOROWE KREDKI

Rys. Karolina Majerska, lat 8

Czemu nie jesteś mój
Przyzwyczaiłam się do krytyki,
I polubiłam zimne poranki.
Potrafię już wstawać wyspana,
I umiem też długo milczeć.
Ale nadal nie rozumiem,
Czemu nie jesteś mój?

Potrafię liczyć jak kalkulator,
I znam sześć języków.
Nawet umiem się już malować.
I chodzić na wysokich obcasach.
Ale nadal nie rozumiem,
Czemu nie jesteś mój?

Umiem przytakiwać,
I na zawołanie płakać.
Nawet śmieję się z nieśmiesznych 
żartów,
I bywam milutka jak kotek.
Ale nadal nie rozumiem,
Czemu nie jesteś mój?

Katarzyna Raczek, uczennica kl. VI

Kacperek 
i krasnoludek
Pewien chłopiec o imieniu Kac-
perek kładąc się wieczorem 
spać, zapragnął, by już nigdy nie 
musiał chodzić do szkoły i aby 
mógł się tylko bawić i zażywać 
przyjemności.

Rano, gdy się obudził, zdzi-
wił się, że mama nie obudzi-
ła go do szkoły i w ogóle gdzieś 
zniknęła wraz z bratem. Na-
gle z szafy wyszedł mały, gru-
by krasnoludek, który oświad-
czył, że spełnił jego życzenie. 
Powiedział, że już nie musi cho-
dzić do szkoły, tylko może cały 
dzień się bawić. Kacperek bar-
dzo się ucieszył, lecz radość nie 
trwała długo, ponieważ stwier-
dził, że ma bardzo mało zaba-
wek, a niektóre nawet są ze-
psute. Krasnoludek domyślił 
się, o co Kacprowi chodzi i wy-
czarował mu wielkie pudło za-
bawek. Było tam wszystko: 
gry, klocki, puzzle, różne mo-
dele aut i samolotów itp. Kac-
per zaczerwienił się, nie wie-
rząc w to wszystko, co mu się 
przydarzyło.

Po kilku godzinach zabawy, 
zmęczony, głodny chłopiec za-
czął wzywać krasnala, które-
go nie mógł nigdzie znaleźć. 
Krasnoludek zdziwiony za-
chowaniem chłopca zjawił się 
i powiedział:

– Dlaczego się nie bawisz?
– Bo jestem bardzo zmęczony 

i głodny – odpowiedział Kacper.

– Ale w twoim życze-
niu nie było mowy o jedzeniu 
i odpoczynku.

Nagle chłopiec zrozumiał 
swój błąd. Poprosił krasnala, 
żeby sprawił, by wszystko było 
jak dawniej. Rozzłoszczony kra-
snal spełnił życzenie chłopca 
i nazwał go niewdzięcznikiem. 
Potem zniknął, a wraz z nim 
wszystkie zabawki.

Po chwili do domu wróci-
ła mama z bratem i zdziwio-
na zauważyła, że Kacper jak ni-
gdy siedzi i odrabia zadania. Gdy 
wręczyła chłopcu nową zabaw-
kę, Kacper podziękował ma-
mie i powiedział, że da ją bra-
tu, bo sam ma dużo zabawek. 
Potem dodał: – Najważniejsze, 
że mam was.

Kacperek zrozumiał, że 
na wszystko w życiu jest pora: 
na odpoczynek, naukę i zabawę. 
Chodzi tylko o to, żeby znaleźć 
złoty środek i co najważniej-
sze – nie zapominać o swoich 
bliskich.

PAWEŁ MÓL, uczeń kl.V

Rymowańce
-łamańce

Jedna osoba pisze na kart-
ce zdanie i podaje osobie obok. 
Jej zadanie polega na dopisaniu 
kolejnego zdania, które będzie 
rymować się z wcześniejszym. 
Następnie zagina kartkę tak, 
żeby zasłonić tekst napisany 

przez poprzednika i poda-
je kolejnej osobie. Teraz ona 
dopisuje rymujące się zdanie 
do tekstu, który widzi na kart-
ce. Po napisaniu, zagina kart-
kę zasłaniając zdanie poprzed-
nika itd. Gdy wszyscy napiszą 
po jednym zdaniu, jedna osoba 
odczytuje cały tekst. Będziecie 
mieli dobrą zabawę z tych ry-
mowańców – łamańców. Może 
nawet stworzycie jakiś zabaw-
ny poemat. 

 (J)

Rozwiązania 
zadań 
z poprzedniego 
numeru
Łamigłówki małej główki

Rozwiązanie: List z kluczykiem 
trafił do skrzynki pocztowej

Plecaki od firmy Fakro wylosowali:
Wiktoria Drożdż lat 12, Kacper 

Haś lat 12, Dominika Karpiel lat 
17, Karol Kosikidis lat 7, Daria Sro-
ka lat 8;

Koniec i bomba, kto czytał, ten 
zwycięża

Tytuł książki: „Przygody Sind-
bada Żeglarza”

Kubki od firmy Fakro otrzymu-
ją: Jakub Haś lat 7, Kamila Łagosz 
lat 12, Patryk Piekarz lat 8, Bartosz 
Smoleń lat 11;

Wykreślanka
Hasło: SANKI
Pluszowe maskotki od firmy Fa-

kro wylosowali: Patrycja Maciak lat 
10, Wiktoria Smoleń lat 8, Sebastian 
Sroka lat 4, Błażej Uryga lat 13;

Po odbiór nagród zaprasza-
my do siedziby redakcji „Dobre-
go Tygodnika Sądeckiego” przy 
ul. Żywieckiej 25 w Nowym Sączu 
do końca marca.

MAŁA TWÓRCZOŚĆ

W CO SIĘ BAWIĆ

MAŁA POEZJA
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HISTORIA.  – Pewnego wieczoru by-
łem pewny, że mnie i p. Danielskiego 
prowadzą na śmierć. […] Przeżyłem 
ciężkie kilka minut, za nim zabra-
łem rzeczy , wyobrażałem sobie jak 
przyłożą mi rewolwer do głowy, szum 
a potem wieczność – pisał do swo-
ich rodziców ks. Zbigniew Bernac-
ki z Grybowa.

Opracowując do „Rocznika Są-
deckiego” biogram Marii Kuhnen–
Gawrońskiej otrzymałam od jej ro-
dziny ciekawy list, opisujący pobyt 
wraz z innymi w sądeckim więzie-
niu – 1941 r. do 17 lutego 1942 r. 
– ks. Zbigniewa Bernackiego z Gry-
bowa. Ten list wspomnieniowy 
otrzymała od autora Maria Kuh-
nen. Myślę, że powinni go prze-
czytać mieszkańcy Nowego Sącza, 
chociażby dla pamięci osób roz-
strzelanych 21 sierpnia 1941 r. w po-
bliżu cegielni Keinmanna w pobli-
skich Biegonicach. 

Więzienie w Nowym Sączu
„Popędzili nas teraz do wię-

zienia. Odebrali rzeczy już wte-
dy Ks. Ćwiklik dostał parę razy czy 
raz w twarz, bo coś nie zrozumiał, 
oczywiście od Johana. Żydów ubrali 
w ich szaty modlitewne, które mie-
li ze sobą i popędzili nas do budyn-
ku więzienia karnego (w politycz-
nym nie było miejsca). Otworzyła 
się cela zdaje się Nr. 26 lub 25 nie 
pamiętam, usłyszeliśmy Achtung 
– meldunek. Wnet drzwi się zatrza-
sły. Drugą połowę w około 16tu za-
prowadzili do następnej celi. W na-
szej celi byli koledzy mojego Wujka 
Staszka, Aptekarz Jarosz, Sułkow-
ski, Ks. Deszcz, Ks. Kaczmarczyk, 
Hr. Stadnicki (syn) i wielu innych, 
było nas przeszło 30tu. Obok w celi 
na prawo był Ks. Bardel, p. Bar-
backi [poniżej portrety ks. Józefa 
Bardla – proboszcza z Trzetrzewi-
ny, namalowane ołówkiem na sza-
rym papierze przez Bolesław Bar-
backiego, umieszczone po wojnie 
w jednym z katalogów traktują-
cym o twórczości artysty mala-
rza – przyp. Anny Totoń], Fuhrer 
Dolek, i inni. W celi z lewa byli in-
ternowani Księża, którzy nie byli 
Ukraińcami, starorusini.

Dni były dłuższe niż tydzień
…gorąco, upał, spaliśmy na gołej 

ziemi. […] Przenieśli nas z drugiego 
piętra na parter, do trzech cel połą-
czonych. 40tu zakładników. Stad-
nickiego i niektórych żydów bardzo 
szybko już wcześniej zwolnili, rów-
nież jakiegoś inżyniera z Rożno-
wa zdaje się nazywał się Tymiński.

I znowu beznadziejne czekanie 
spanie po 2 na jednym łóżku. […] 
Raz przez okno ktoś przyniósł mi 
kilo słoniny i ser myślę, że to Wa-
niu posłał przez Ukraińca jakie-
go. Poza tym nic nie otrzyma-
łem na razie. Jeden ze strażników 
niemieckich przynosił ukradkiem 
księżom coś, częstowali nas, Ja-
roszowi czasem coś przyniósł Jo-
han i opowiadał, że widział się 
z jego żoną i p. Jurkowską. Stąd 
wiedziałem że on się z nią zna, 
co mi się mocno później przyda-
ło. Przesłuchanie było Heinma-
na chcieli zrobić Volksdeutschem, 
ale on powiedział, że on jest za 
stary na to i że czuje się Polakiem 
(i tak był stary, ale przynajmniej 

honorowo zginął), zawsze go za 
to bardzo ceniliśmy. Zdaje się, że 6 
sierpnia wybrali a raczej kazali się 
zgłosić kilku dobrowolnie, wypro-
wadzili ich i po kilku godzinach 
znowu przyprowadzili, byli jak 
trupy bladzi, nic nie chcieli mó-
wić, dowiedzieliśmy się, że zako-
pali 20tu rozstrzelanych jak nam 
powiedziano zawodowych ban-
dytów (już my wiemy co to oni 
za bandyci byli). Zrobiło to na nas 
przykre wrażenie, starzy stale mó-
wili o zwolnieniu np. Ks. Bardel, 
Heinman. […] Tymczasem prze-
nieśli nas do politycznego do dwu 
cel i znowu czekanie. Modliliśmy 
się gorąco, ale i nieraz uprzyjem-
nialiśmy sobie czas rozmową, śpie-
wem, żartami, grą w szachy zro-
bioną z chleba. Wreszcie nadszedł 
dzień 20 sierpnia otworzyły się 
drzwi zaczęto wywoływać z na-
szych cel 20cia nazwisk. Sami za-
kładnicy sądeccy. Z innych cel 24 
– razem 44 ludzi […]. 

Ks. Bardel cieszył się, 
że na wolność.

Różne były nasze domysły, nie 
wiedzieliśmy co się z nimi stało, 
może ich do obozu powieźli […]. 
W dwa dni potem rozkładamy ta-
lerze a tu na jednym z nich z tyłu 
na aluminium wypisane coś 20 na-
zwisk własnoręcznie przez każde-
go i podpisane rozstrzelani, dnia 21 
zawiadomcie nasze rodziny. Mimo 
głodu obiadu jeść nie mogliśmy, za-
gadka była rozwiązana. Rozstrzelani 
byli jak pisali jako zakładnicy mimo, 
że sprawcę złapali, był nim niejaki 
Zatorski z Warszawy (ale to się zdaje 
jego fałszywe nazwisko). Tak więc 
rozstrzelali 44, księży trzech i nasz 
wielki malarz Barbacki, który nam 
rysował portrety nawet we wię-
zieniu [Barbacki w listach do swo-
jej rodziny prosił, aby jakąkolwiek 
żywność przesyłaną dla niego owi-
jać w szary, gruby papier – rysował 
potem na strzępach papieru portre-
ciki – przyp. Anny Totoń], wydali-
śmy je do jego rodziny (przez straż-
nika mój też tam jest). Wnet po tym 
wypadku około 1 września przepro-
wadzili nas do celi Nr.4 dołączy-
li 4 z więzienia do liczby 20tu. Była 
to środa pierwsza we wrześniu. By-
liśmy pewni, że na drugi dzień zgi-
niemy jak nasi poprzednicy. 

Gotowi byliśmy na śmierć. 
Tym bardziej, że tych 9ciu już 

starzy więźniowie, między innymi 
Limanowa, P. Łapczyński i Baczyń-
ski, Nowy Sącz, p.Denenfeld, wie-
dzieli już i nas upewniali, że tych 
44 rozstrzelanych, bo oni z nimi już 
po wyroku rozmawiali. Jest nie-
prawdą, aby tak w obliczu śmierci 
można było wzbudzać jakieś wiel-
kie akty, człowiek jest wtedy za 
tępy. Mnie było już zupełnie obo-
jętne. Czekaliśmy. Aż się drzwi wie-
czorem otworzą i znów nas wywo-
łają jak tamtych. […] Podzielili nas 
znowu do dwóch cel, ja teraz po-
szedłem pod Nr.5 z nami Kazek, 
Tadek, ks.Ćwiklik, Heinman, Da-
nielski, Korzeń i p.Denenfeld i p.Sie-
mek. P.Korzeń wykładał nam o sa-
downictwie, graliśmy w preferansa, 

bo karty zrobiliśmy z pudełka. Mo-
dliliśmy się. P. Heinman modlił się b. 
gorąco i P. Korzeń. […] Jednego żyda 
zwolnili, był z pod Sącza, a za niego 
przyprowadzili innego podobno naj-
bogatszego z Nowego Sącza.

Pewnego dnia P. Korzeń był jakiś 
dziwnie spokojny

…wykład mu nie szedł, był 
skupiony, choć on i p. Heinman 
a szczególnie ten ostatni na 100% 
wierzyli w zwolnienie nasze. Wie-
czorem znowu pijani gestapow-
cy wyczytali 9ciu z obu cel. Przy-
prowadzili wszystkich do Nr.3 , 
nas zostawili pod Nr.4 i słysza-
łem jak czytali wyrok na podsta-
wie zarządzenia (nie wiem kogo 
jakichś władz 44) za przerwanie 
w dniu 2 lipca kabla koło Grybo-
wa będą Panowie jako zakładnicy 
jutro rano rozstrzelani. Spowiadał 
ich Ks. Stabrawa przez ścianę że-
gnaliśmy się z nimi, byli spokojni, 
pozdrawiali rodziny, ginęli jak bo-
haterowie. Rano p. Korzeń meldo-
wał, że są wszyscy gotowi i mogą 
ich brać i rozstrzelać.

Słychać było tylko jęk żyda
…tego chorego, którego już rano 

przywieźli znowu mimo choroby 
jego. p.Heinman tak nam opowia-
dał przez okno. Przywieźli go aby 
rozstrzelać a w jego zastępstwie też 
żyd został zwolniony. Po odczy-
taniu wyroku padliśmy na kolana 
i modliliśmy się gorąco. Wszyscy 
powyżej 40tu skazani na śmierć, 
bo jak dowiedzieliśmy się później 
wyszło zarządzenie ochraniające 
ze względu na brak rąk do pra-
cy, a nie pozwalające nas rozstrze-
liwać jako zakładników. Czy nie 
Opatrznościowa!

Nie wiedzieliśmy jeszcze 
co z nami będzie. […] Pewnego wie-
czoru byłem pewny, że mnie i p. 
Danielskiego prowadzą na śmierć, 
bo już tak bywało, że na celach 
strzelali. Przyszedł „P.Haman” 
i mnie i jego wywołali około 10tej 
wieczorem. Na celi byli wszyscy 
pewni, że na śmierć się już wybie-
ramy. Przeżyłem ciężkie kilka mi-
nut, za nim zabrałem rzeczy, wy-
obrażałem sobie jak przyłożą mi 
rewolwer do głowy, szum a po-
tem wieczność. Wzbudzałem akty 
żalu i szedłem odrętwiały jakby 
na drewnianych nogach. Dopiero 

na 1szym piętrze oznajmiono nam, 
że to tylko rannego mamy pilno-
wać, aby nie popełnił samobójstwa.

Był to niejaki p.Wieczorkiewicz
…którego złapano na granicy 

czeskiej w Piwnicznej i postrzelono. 
Zamiast kuli do pośladka mu wdarły 
się nożyczki. Tymczasem P.Daniel-
ski zachorował na świerzb, więc 
prosiłem o Tadka Schabowskiego, 
bo w nocy musieliśmy zawsze je-
den nie spać. Ale i on nie był długo 
bo 17.11. wywieźli go do Tarnowa. 
Byłem tylko sam z tym p.Wieczor-
kiewiczem. Przynoszono nam ga-
zety ukradkiem on miał jedzenie 
lepsze, więc się dzielił ze mną chęt-
nie. Zaczęto go wozić na opatrunki 
do szpitala i tu wpadła mi szczęśliwa 
myśl, aby napisać po więziennemu 
„gryps”. On podjął się dać siostrze 
miłosierdzia. Zrobił to z wielką bez-
czelnością, bo mimo, że go pilno-
wało kilku gestapowców wsunął go 
w rękę siostrze, gdy ta go na stole 
operacyjnym karmiła. Siostry mu 
nieraz coś dały, ale na to później 
nie pozwalano a nawet ostro za-
broniono. Tak wskazałem sam dro-
gę przekupstwa Johana. Za dwa dni 
Johan przyszedł na zwiady, pytał się 
który to jest Bernacki i dał mi cu-
kierki mówiąc, że to od p. Jurkow-
skiej. Wiedziałem, że już go macie 
w kieszeni i cieszyłem się strasznie 
i rzeczywiście… 

za dwa dni była paczka. 
Mój Boże oryginalna i z domu. 

Pulower i wszystko. Masło, płaszcz, 
buty, przecież chodziłem w dam-
skiej więziennej bieliźnie w któ-
rej były same wszy (ale się musia-
ło meldować że wszy nie ma bo by 
nas pozabijali). Wreszcie ciepło się 
ubrałem, zaraz człowiek się ina-
czej czuł, no i głód, zmora głodu, 
która jest nie do opisania minę-
ła. Na święta Johan przeniósł mnie 
do ks. Ćwiklika, Danielskiego i in-
nych znowu do celi Nr.5. Johan 
mi pochlebiał „musiał być solidnie 
przekupiony”. Jedzenie z Czerwo-
nego Krzyża dawał ileśmy chcieli. 
Pytał się czy Celina J. to moja na-
rzeczona. Obznajmiłem go, że tyl-
ko znajoma. Dał mi więcej koców, 
zauważyłem też, że ile razy przyno-
szą jedzenie z Czerwonego Krzyża 
jest i dla mnie paczka. Z naszej celi 
szli po te kotły. Więc pewnego razu 

zdjąłem sutannę i też się u Joha-
na zgłosiłem, że to niby chcę kotły 
przynieść. Zdziwił się, ale mu wy-
tłumaczyłem, że przy tej sposobno-
ści chcę trochę świeżego powietrza 
zaczerpnąć. Uśmiechnął się tylko 
znacząco i mnie wziął. Przyszliśmy 
na znaną mamusi dyżurkę. Ledwie 
weszliśmy dzwoni p. Jurkowska, 
no i wszystko tak jak kombinowa-
łem udało się. 

Na drugi raz była Mamusia
…wierz mi matuś, że nie mo-

głem z wrażenia słowa powie-
dzieć. Widziałem matuś kochana 
jak zawsze starałaś się nie płakać, 
ale czułem twój ból i rozumiałem 
cię moja Najdroższa Mamusiu. Pa-
miętałem i pamiętam Twoje słowa 
ostatnie gdy żegnałaś mnie do obo-
zu: Zbysiu wierzę że Pan Bóg da Ci 
siły i przetrzymasz. Mamusiu Ko-
chana zawsze pamiętałem te słowa 
i w najcięższych chwilach ja wie-
rzyłem, bo Ty mi kazałaś nie dla 
siebie. Mówię Wam, jak na spo-
wiedzi, ale dla Was Najukochańsi 
dla Ciebie Mamusiu i Tatusiu chcia-
łem żyć. Dla Was tylko. Mnie było 
już zupełnie obojętne, tylko Wasz 
ból, wspomnienie Was mnie trzy-
mało. Za Was się modliłem, abyście 
przetrzymali dzielnie, aby Wam 
serce z bólu nie pękło. Ja wiem 
jak mnie kochaliście nie byłem i ja 
Wam dłużny w uczuciach. Tatusia 
widziałem jeden raz za bramą, ale 
rozmawiać wtedy nie było można. 
Był bardzo blady pewnie schoro-
wany. Szkoda było starań, bo de-
cyzja wywiezienia była z Krakowa. 
Ale Johann do końca się zachowy-
wał do mnie dobrze. Nawet mnie 
nie kuł gdy wyjeżdżaliśmy do Tar-
nowa. Ale był to skończony lump 
i drań. On ludzi mordował bez lito-
ści. Dałem mu zegarek, aby go od-
dał do domu. Czy to uczynił? Zdaje 
się, 17 lutego wyjechałem do Tar-
nowa i wyobraźcie sobie przez Gry-
bów przejeżdżałem o 2giej w nocy. 
Widziałem zarysy wieży i z Wami 
duszą się złączyłem. Myślałem czy 
jeszcze kiedy Was zobaczę? Żydzi 
z Grybowa jechali też ze mną. Kol-
ber, Reinkrand i inni. Mówili Pa-
nie Ksiądz kiedy my tak usłyszymy 
z powrotem. Tuchów, Ciężkowi-
ce, Bobowa, Stróże, Grybów. Je-
den tylko Pan Bóg wiedział modli-
łem się, wtedy za Was i abym Was 
jeszcze kiedyś zobaczył. 

Tak minął jeden rozdział w życiu 
więźnia w Nowym Sączu i jego ce-
lach. Wszystko śmierdziało śmier-
cią, to moje najczarniejsze, naj-
koszmarniejsze chwile z życia 
w więzieniu. 

Dziś gdy wspomnę te chwi-
le dreszcz mnie przechodzi i czu-
ję tę śmierć, która kryła się w zim-
nych, mokrych i ciemnych murach 
celi więzienia sądeckiego”.

***
Na tym kończy się list ks. Zbi-

gniewa Bernackiego do ukocha-
nych rodziców.

Nie dotarłam, gdzie i kiedy był 
ten list pisany i czy autor listu po-
nownie rodziców zobaczył w uko-
chanym Grybowie? Może Czytelnicy 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
dopiszą dalsze dzieje?

ANNA TOTOŃ
(Zachowano oryginalną pisownię)

Wszystko śmierdziało śmiercią

Portrety ks. Józefa Bardla - proboszcza z Trzetrzewiny, namalowane 
ołówkiem na szarym papierze przez Bolesław Barbackiego
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– Bardzo łagodna zima sprawi-
ła, że wiele inwestycji rozpoczę-
tych w ubiegłym roku, bądź pla-
nowanych na wiosnę tego roku 
są w trakcie realizacji – mówi bur-
mistrz Jacek Lelek. – Szczególnie 
zaawansowane są prace budo-
walne budynku edukacyjno–kul-
turalnego w Popowicach. Koszt 
tej inwestycji to 1,6 mln złotych, 
przy dofinansowaniu z Urzędu 
Marszałkowskiego 500 tys. zło-
tych w ramach Programu Rozwjou 
Obszarów Wiejskich. Podobnie jest 
z budową biblioteki w Gołkowi-
cach. Teraz po rostrzygniętych 
przetargach ruszamy z inwesty-
cjami drogowymi, rekreacyjny-
mi. Wiosenne inwestycje stały się 
możliwe również dzięki temu, 
że władze samorządowe pozyskały 
na nie blisko 4 mln złotych z Urzę-
du Wojewódzkiego i 100 tys. zło-
tych z Urzędu Marszałkowskiego.

I tak dla przykładu wspólnie 
ze starostwem powiatowym za 1,2 
mln złotych zostanie odbudowa-
na ulica Węgierska na odcinku 550 
metrów od skrzyżowania z ulicą 
Witosa do przejazdu kolejowego. 
Koszt tej renowacji wynosi 300 tys. 
złotych z budżetu miasta i gminy, 
reszta z powiatu nowosądeckie-
go. W ramach tej inwestycji wy-
konana zostanie nowa nawierzch-
nia, wymiana przepustu i budowa 
odwodnienia.

Za 500 tys. złotych odbudowana 
będzie droga Partyzantów boczna 
wraz z odwodnieniem. W dalszym 
ciągu prowadzona będzie budo-
wa drogi w Gaboniu przy koście-
le. Za około 1 mln złotych nową na-
wierzchnię uzyska odcinek drogi 
o długości 1200 metrów. To samo 
spotka drogę w Łazach Biego-
nickich (Wójcikówka) za 70 tys. 
złotych. Wykonawcę już wyłonił 

przetarg. Wkrótce też odbędzie 
się przetarg na odbudowę drogi 
w Moszczenicy Niżnej „Do Słowi-
ków”. Koszt wyniesie około 100 
tys. złotych. Za podobną kwotę 
nową nawierzchnię zyska droga 
w Barcicach (Mała Rówień „do Joj-
czyka”). Podobną inwestycję dro-
gową otrzymają mieszkańcy Goł-
kowic Dolnych. Wkrótce ruszą też 
roboty drogowe na Jana Pawła II, 
od ronda JP II do wiaduktu kolejo-
wego. Dzięki tym pracom ta główna 
droga dojazdowa do centrum mia-
sta od strony Nowego Sącza otrzy-
ma nową nawierzchnię i chodnik 
ze ścieżką rowerową.

– Po wybudowaniu obwod-
nicy dawna droga wojewódz-
ka (dziś Jana Pawła II) przeszła 
pod naszą administrację – wyja-
śnia burmistrz Lelek. – W sumie 
na tej drodze od ronda Jana Pawła 
II aż po most żelazny na Dunajcu 

w Gołkowicach powstanie ponad 
2 km ścieżek rowerowych.

Wiosenne inwestycje to również 
budowa boisk sportowych wielo-
funkcyjnych. Właśnie został roz-
strzygnięty przetarg na budowę 
kompleksu sportowo–rekreacyj-
nego w Moszczenicy Wyżnej. Koszt 
budowy obiektu wynosi 716 tys. 
złotych. Z czego 500 tys. złotych 
to dofinansowanie unijne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Tu obok remizy strażackiej 
powstaną: trawiaste boisko do pił-
ki nożnej i boisko wielofunkcyj-
ne, plac zabaw dla dzieci, parking, 
chodnik.

W Urzędzie Miejskim przygoto-
wuje się dokumenty do przetargu 
w celu wyłonienia wykonawcy bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej i boiska wielo-
funkcyjnego o nawierzchni poli-
uretanowej na osiedlu Słonecznym. 

Obydwa w Starym Sączu. W Bar-
cicach zaś boisko wielofunkcyjne 
przy tamtejszej Szkole Podstawo-
wej. W połowie roku placami zabaw 
cieszyć się będą mali mieszkańcy 
Mostków (przetarg na wykonaw-
cę już rozstrzygnięty), Skrudziny 
i Gabonia.

Na koniec inwestycje związane 
z ochroną środowiska. W Przysiet-
nicy trwa budowa wodociągu i ka-
nalizacji sanitarnej. W Starym Sączu 
w okolicach targowicy i żwirowni 
w ramach inwestycji prowadzonej 
przez Sądeckie Wodociągi budowa-
ny jest kanał spinający czyli kanał 
główny odprowadzający starosą-
deckie ścieki do oczyszczalni w No-
wym Sączu. Na ukończeniu są też 
prace projektowe kanalizacji sani-
tarnej zachodniej części miasta (ul. 
Piłsudskiego) i części południowej 
(okolice ulicy Partyzantów).

(KAN)

W przyszłym tygodniu w dniach 
24–26 marca odbędą się kolejne 
Dni Tischnerowskie. Odbywają się 
one od kilku lat i mają związek 
z datą urodzin ks. prof. Józefa Ti-
schnera 12 marca. 

Gdyby dzisiaj żył wielki filozof, 
profesor Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie, prezydent In-
stytutu Nauk o Człowieku w Wied-
niu, dwunastego marca ukończyłby 
83 lata. Urodził się w Starym Sączu, 
zmarł zaś w Krakowie 28 czerw-
ca 2000 roku. Obok prelekcji, fil-
mów, dyskusji o dorobku ks. Jó-
zefa Tischnera jednym z punktów 
programu Dni Tischnerowskich bę-
dzie nadanie jego imienia zespo-
łowi Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Taką wolę wyrazili uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele. Nowy sztan-
dar ufundowało starostwo powia-
towe. Obecność w tej uroczystości 
potwierdził ks. bp ordynariusz An-
drzej Jeż.

Zdaniem Ryszarda Kumora, 
współpracownika „Starosądec-
kiego Kuriera” starosądeckie ślady 
księdza Tischnera są dość skrom-
ne, ponieważ przyszły sławny ka-
płan i uczony wkrótce po urodze-
niu przeprowadził się z rodzicami 
do Łopusznej na Podhalu, gdzie 

ojciec dostał posadę kierownika 
szkoły, niemniej w grodzie nad Po-
pradem bywał. Starosądecka trady-
cja franciszkańska – jak sam mówił 
– siedziała w nim bardzo mocno.

W jego „Dzienniku podróży 
do Tatr” zachowała się relacja z let-
nich wyjazdów do rodziny: Najle-
piej lubiłem wycieczki do Starego 
Sącza, a to ze względu na jazdę po-
ciągiem oraz na widzenie miasta. 
Miasteczko to było bardzo stare, 
bo jeszcze św. Kinga założyła tam 
klasztor. Klasztor wraz z kościo-
łem był otoczony murami, które już 
były w połowie zburzone. Na rogu 
muru był odbity koń razem z Ta-
tarem, który – jak głosi legenda 
– chciał przeskoczyć mur, ale mu 
się to nie udało. Obok klasztoru wy-
tryska z ziemi źródełko cudownej 
wody uleczającej choroby oczu. Był 
w Starym Sączu jeszcze jeden ko-
ściół, w którego podziemiach wala-
ło się mnóstwo spróchniałych tru-
mien, a gdzie niegdzie widać było 
i czaszkę. Bardzo lubiłem siedzieć 
w Sączu u babki ze względu na po-
chlebianie mi we wszystkim. Owo-
ców miałem w bród, gdyż chrzest-
ny ojciec miał sad z mnóstwem śliw 
i innych owoców. Jeden wujek był 
szewcem. (KAN)

Jak już informowaliśmy 19 lutego 
radni Rady Miejskiej przyjęli rezo-
lucję w sprawie ustanowienia świę-
tej Kingi patronką Starego Sącza. 
Konsekwencją rezolucji ma być w 
przyszłości nowy herb miasta z po-
dobizną świętej.

By do tego doszło pierwszym 
krokiem było wysłanie listu wraz 
z rezolucją do ks. biskupa Andrzeja 
Jeża, ordynariusza Diecezji Tarnow-
skiej w celu udzielenia zgody i prze-
kazania prośby starosądeczan do 

rozpatrzenia przez Episkopat Pol-
ski, a następnie przez Kongregację 
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Stolicy Apostolskiej.

Przypomnijmy też, że obecnie 
używany herb miasta z orłem pol-
skim na szczycie pięcioprzęsłowe-
go mostu (w symbolice spinającego 
Galicję i Lodomerię) funkcjonu-
je z nadania zaborcy austriackie-
go od 1812 roku. Od 1643 roku do 
1812 roku Stary Sącz używał her-
bu, a raczej godła, z wizerunkiem 

św. Elżbiety Węgierskiej. Zresz-
tą jest ona także patronką starosą-
deckiej parafii.

Kim była św. Elżbieta urodzona 
w 1207 roku na Węgrzech? Wywo-
dziła się podobnie jak św. Kinga z 
dynastii Arpadów. Była ciotką św. 
Kingi, gdyż jej ojciec król Bela IV był 
synem, podobnie jak córką św. Elż-
bieta, węgierskiego króla Andrzeja 
II. W 1228 roku wstąpiła do zakonu 
św. Franciszka (Klarysek).

(KAN)

Partnerskie węgierskie miasto 
Keszthely zaprosiło delegację sta-
rosądecką do wzięcia udziału w ob-
chodzonym 15 marca święcie Nie-
podległości. Na czele delegacji stał 
wiceburmistrz Kazimierz Gizicki.

– Wraz z konsulem generalnym 
RP na Węgrzech Andrzejem Kalinow-
skim uczestniczyłem między inny-
mi w odsłonięciu pamiątkowej tabli-
cy poświęconej generałowi Józefowi 
Beniowi – mówi Kazimierz Gizic-
ki. – Odbyły się też rozmowy na te-
mat dalszej współpracy obu miast 
z burmistrzem Keszthely Ferencem 
Ruzicsem. Naszym niezawodnym 
przewodnikiem był znany na Sądec-
czyźnie poeta i wielki przyjaciel na-
szego regionu Geza Csabo. Byliśmy 
jedyną delegacją spośród miast part-
nerskich Keszthely. (KAN)

Inwestycyjna wiosna

Zespół szkół 
z nowym 
patronem

Wizyta u przyjaciół

Watykan zdecyduje
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KONTROWERSJE.  Dzieci z Sądeckie-
go Towarzystwa Pływackiego są dys-
kryminowane w Nowym Sączu. Tak 
przynajmniej uważają rodzice i prezes 
klubu. Na cztery imprezy organizowane 
przez miasto w ciągu roku, młodzi pły-
wacy mogą brać udział tylko w dwóch. 
Dlaczego? – To pytanie już zawsze po-
zostaje bez odpowiedzi – twierdzi Mał-
gorzata Belska, prezes STP.

Chodzi dokładnie o zawody organi-
zowane w ramach akcji Bezpieczne 
Wakacje i Bezpieczne Ferie oraz te, 
które odbywają się przy okazji Dnia 
Dziecka i mikołajek. W dwóch pierw-
szych dzieci z STP mogą brać udział 
zaledwie od roku. Z pozostałych nie-
stety są wykluczane. 

– Nie mogą pokazać swo-
ich umiejętności na lokalnej are-
nie sportowej. Nie mogą pochwalić 
się ani przed rodzicami, ani przed 
dziadkami. Dlaczego? – pyta obu-
rzona Małgorzata Belska, prezes STP 
i przytacza jedną z absurdalnych 
dla niej odpowiedzi, jaką otrzymała 
od Zespołu Placówek Oświatowo–
Wychowawczych. – Stwierdzono, 
że nasze dzieci będą mogły zapre-
zentować się na innych zawodach 
pływackich, ale jest to jednoznaczne 
z tym, że musimy je wywieźć z No-
wego Sącza – dodaje Belska.

W klubie pływa obecnie 81 osób. 
Najmłodszy zawodnik ma 5, a naj-
starszy 19 lat. W okręgu krakowskim 
sądeccy pływacy są w ścisłej czołów-
ce zawodników zaraz po krakowskiej 
szkole Jordan. W pięciu zawodach, 
które odbyły się w tym roku, dzieci 

zdobyły już 94 medale. Na taki suk-
ces, trzeba naprawdę zapracować. 
Zawodnicy STP trenują dwa razy 
dziennie. W ich pracę zaangażowa-
ni są też rodzice, bo każdego dnia 
dowożą swoje pociechy na treningi. 

– Dla nas to nic innego jak dys-
kryminacja. Te dzieciaki wykonu-
ją ciężką pracę. Sekcja zawodni-
cza trenuje od 6. rano do 7. i jeszcze 
po południu i tak pięć razy w tygo-
dniu. To w sumie daje 10 treningów. 
Żaden sądecki klub nie trenuje tak 
ciężko. Ale są tego efekty, z każdych 
zawodów zawsze przywożą medale 
– mówi tato dwóch chłopców, któ-
rzy pływają w klubie.

Miesięczna składka członkow-
ska w klubie wynosi 150 zł. Rodzi-
ce muszą pokryć też zakup sprzętu 
pływackiego, jak na przykład płe-
twy czy łapki. 

***
MOSIR w Nowym Sączu jest jed-

nym ze współorganizatorów zawo-
dów. Jego dyrektor Paweł Badura 
uważa, że dzieci z STP nie są dys-
kryminowane i biorą udział w za-
wodach. Część z nich startuje ofi-
cjalnie i jest klasyfikowana, a czołowi 

zawodnicy STP, którzy regularnie 
zdobywają medale na zawodach ran-
gi mistrzowskiej startują w systemie 
PK, czyli poza kwalifikacją.

 – W tym nie ma żadnej dyskry-
minacji, jest tylko czysta sprawie-
dliwość. Podam przykład, który 
na pewno nie jest budujący i źle wpły-
wa na promocję pływania. Na za-
wodach z okazji Bezpiecznych Fe-
rii wystartował w konkurencji 50 m 
stylem dowolnym zawodnik STP, któ-
ry był klasyfikowany. Wygrał te za-
wody, pokonując drugiego na mecie 
aż o 20 sekund. Wyprzedził go o wię-
cej niż długość naszego basenu. Moż-
na w tym miejscu zapytać, czy jest 
to moralne? Jak odebrał to począt-
kujący pływak, i jak czuli to rodzi-
ce oglądający występ syna z trybun? 
Zawody organizowane z okazji Dnia 
Dziecka, mikołajek czy Bezpiecznych 
Ferii z założenia traktujemy jako za-
bawę. Dopuszczamy do startu dzie-
ciaki, które pływają jeszcze za pomo-
cą deski lub dmuchanych rękawków, 
przymykamy oko na podciąganie się 
na linie torowej, dając szansę tym 
najsłabszym do przepłynięcia zapla-
nowanego dystansu – dodaje Badura. 

Tego samego zdania jest Renata 
Żabecka, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych: – Je-
steśmy placówką powołaną po to, by 
wszystkim dzieciom – zarówno tym, 
które uprawiają sport, jak i tym, 
które go nie uprawiają i są słabsze 
ruchowo – dać szansę startu w za-
wodach. Dlatego staramy się ina-
czej oceniać już zawodników, a ina-
czej dzieci, które okazjonalnie biorą 
udział w sportowej rywalizacji. Na-
szym celem jest propagowanie spor-
towych zachowań. 

***
Rodziców jednak nie przekonu-

je ten argument. – Sekcja jest dla 
wszystkich. Jeśli ktoś chce, żeby 
dziecko było lepsze, niech je zapisze 
do STP. Jeśli nasze dzieci są w sta-
nie nawet dwa razy dziennie przy-
chodzić na treningi, inne też mogą 
– stwierdzają. 

– Może my jeszcze jakoś jesteśmy 
w stanie to zrozumieć, ale jak wy-
tłumaczę dzieciom, że tu traktowane 
są poza konkurencją? – pyta mama 
trójki pociech, które pływają w STP 
od pięciu lat. 

(MAT) 
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Kibice szukają 
potomków 
Klemensa Gucwy
We wtorek (18 marca) minęła 73. 
rocznica śmierci Klemensa Kon-
stantego Gucwy – oficera Wojska 
Polskiego oraz sportowca Sande-
cji Nowy Sącz.

W celu uczczenia pamięci popu-
larnego „Górala” przedstawiciele 
Stowarzyszenie Kibiców Sande-
cji dotarli na jego grobowiec zlo-
kalizowany na Cmentarzu Wojen-
nym w Koszycach. – Grobowiec 
był mocno zaniedbany. Dodatko-
wo nie posiadał tablicy nagrob-
nej, jednak mamy 99 procent pew-
ności, że trafiliśmy we właściwe 
miejsce. Grób został uporządko-
wany, złożyliśmy na nim wieniec, 
zapaliliśmy znicze. Teraz chce-
my ustalić stan formalno–praw-
ny tego nagrobka i go odnowić. 
Zwróciliśmy się już w tej sprawie 
do zarządu Cmentarza Wojenne-
go w Koszycach – informuje Piotr 
Kazana ze Stowarzyszenia Kibi-
ców Sandecji.

Stowarzyszenie chciałoby rów-
nież odnaleźć żyjących krewnych 
byłego sportowca „biało–czar-
nych”. – Chcemy dowiedzieć się, 
czy jacyś potomkowie pana Kle-
mensa mieszkają jeszcze w No-
wym Sączu bądź okolicach i czy 
wyrażą zgodę na ewentualne od-
restaurowanie nagrobka – dodaje 
Piotr Kazana.

Wszyscy, którzy mają jakiekol-
wiek informacje pomocne w do-
tarciu do takich osób, proszeni 
są o kontakt ze stowarzyszeniem. E–
mail: stowarzyszenie@sandecja.org

(ROSS)
Więcej czytaj na dts24.pl

Za dobrzy na start 
w miejskich zawodach
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W zawodach, które odbyły się w tym roku, dzieci z STP zdobyły już 94 medale…
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