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R E K L A M A

KARIERA
Alicja w Krainie 
Czarów
Alicja Ruchała ze Świdnika 
koło Tęgoborzy robi zawrotną 
karierę na światowych wybie-
gach mody, a w Polsce zosta-
ła twarzą znanego producen-
ta obuwia. Można zobaczyć ją 
w spotach reklamowych, na 
torbach i pudełkach na buty, 
ale też na okładkach koloro-
wych pism.
 J STR. 2

ZDROWIE
Warto było 
zaryzykować
Uroczyste spotkanie z okazji za-
kończenia prac modernizacyjnych 
NZOZ Antidotum przekształciło 
się w opowieść o historii prywa-
tyzacji sądeckiej służby zdrowia. - 
Tak jak kiedyś nie wyobrażaliśmy 
sobie, że musimy się sprywaty-
zować, tak dzisiaj nie wyobraża-
my sobie pracy „na państwowym” 
– mówiła prezes spółki Grażyna 
Kazana-Węglowska.
 J STR. 7

POLITYKA
Sas 
nie pozwolił
- Chciałbym startować ponownie na 
prezydenta. Nie spotkało się to jed-
nak ze zrozumieniem. Usłyszałem, 
że nie jestem członkiem SLD, że nie 
wszyscy członkowie partii mnie po-
pierają, bo niezbyt mocno dbałem 
przez cztery lata o ich interesy i te-
raz muszę dostosować się do decyzji. 
Rozmowa z byłym prezydentem Jó-
zefem Antonim Wiktorem.
 J STR. 8

RELIGIA
Niezdolni 
do małżeństwa
- Inny przykład to chorobli-
we uzależnienie od rodzica, naj-
częściej matki. Pismo św. mówi: 
„Opuści człowiek ojca i matkę”. 
Jeśli ktoś nie jest zdolny do opusz-
czenia matki i tworzenia nowej 
wspólnoty, to jest to podstawa do 
stwierdzenia nieważności mał-
żeństwa. Rozmowa z ks. Karolem 
Dziubaczką, sędzią Biskupiego 
Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.
 J STR. 12–13

Z Maślanego Rynku w Nowym Sączu została już tylko nazwa. Kiedyś chodziło się tu po nabiał i naturalne 
warzywa „od chłopa”. Dziś handluje się głównie towarem, którego w tym miejscu sprzedawać nie wolno. 
Zamiast ekologicznych płodów z okolicznych pól, można trafi ć na towar z hurtowni i sklepowe jajka 
udające te prosto od kury. W bałaganie kupcy czują się bezkarni, zarządca bezradny, a służby kontrolne 
zaskoczone. To informacje ważne przed świątecznymi zakupami.  J STR. 11

Miastowy się Miastowy się 
na jajku nie wyznana jajku nie wyzna

SZOKOWAŁ I BUDZIŁ WYOBRAŹNIĘ

Władysław Hasior po 
latach wrócił do Nowego 
Sącza. Symbolicznie, bo 
przez swoją sztukę, ale 
tłumy na niego nie czekały. 
Choć kiedyś „polityków 
owijał sobie wokół palca” 
widowisko plenerowe 
„Płonące sztandary” 
oglądała garstka osób. 
Wielkiego sądeckiego 
artystę wspomina 
w rozmowie z DTS 
prof. ANDRZEJ SZAREK.  
J STR. 10
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Fabryka 
odzieży 
używanej

J 
ak wykazują kolejny 
już tydzień nasze re-
porterki, najlepszym 
biznesem w Nowym 
Sączu są używane ciu-

chy. Interes kręci się w niesa-
mowitym tempie i jest to chy-
ba jedyny towar, który znika 
zaraz po otwarciu sklepu. Sko-
ro jest taki popyt, że usta-
wiają się po ubrania długie 
kolejki, to znaczy, iż istnie-
je jeszcze nisza do zagospoda-
rowania przez przedsiębior-
czych. Problem jedynie w tym, 
skąd na dłuższą metę nabrać 
tyle używanej odzieży, by za-
spokoić zapotrzebowanie ryn-
ku? Wydaje się przecież rzeczą 
oczywistą, że zanim coś sta-
nie się używane, musi być naj-
pierw ciuchem nowym, choć 
mogę się mylić. Pytanie tylko, 
kto będzie nosił rzeczy nowe, 
skoro wszyscy domagają się 
od razu używanych? Jak po-
wiedział kiedyś profesor An-
drzej Szarek przy okazji swo-
ich 50. urodzin: „Nie sztuka 
być młodym i głupim, bo tyle 
to każdy potrafi”. No właśnie, 
nie sztuka wydać pieniądze 
na nowe rzeczy, sztuka upo-
lować markową sztukę z dru-
giej ręki. I tu pojawia się pole 
dla ludzi z głową. Skoro nikt 
nie chce kupować ubrań pro-
sto od krawca, a galerie han-
dlowe świecą pustkami, to 
może trzeba zacząć produko-
wać rzeczy używane, bo na ta-
kie jest zbyt, którego końca 
nie widać. Kto pierwszy za-
miast zwykłej szwalni uru-
chomi fabrykę odzieży używa-
nej, w szybkim tempie dołączy 
do listy sądeckich milionerów, 
przy okazji rozsławiając nasze 
miasto w świecie. Zanim się 
to jednak stanie możemy po-
dziwiać inny rodzaj sądeckiej 
przedsiębiorczości, czyli tych, 
którzy usuwając pieczątkę po-
trafią jajka z hurtowni sprze-
dać na targu jako wiejskie, 
choć wiadomo czym te dru-
gie powinny być wymazane. 
Drobny biznesowy sukces, ale 
jak widać kogoś cieszy.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O butach nie będzie
Wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Ja-
wor słynie z zamiłowania do butów. Le-
genda głosi, że posiada ich całą kolek-
cję, jednak dostępu do niej pilnie strzeże. 
Wielotygodniowe negocjacje „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” na temat możli-
wości zwiedzenia przez naszych repor-
terów słynnej szafy pan prezydent, za-
kończyły się fiaskiem. Zawartość szafy 
z butami pozostanie więc jedną z najpil-
niej strzeżonych miejskich tajemnic, roz-
palających teraz naszą wyobraźnię jesz-
cze bardziej. Wtajemniczeni utrzymują, że 
wiceprezydent Bożena Jawor może swo-
ją kolekcją śmiało konkurować z Moniką 
Olejnik, której prawdziwą pasję i zamiło-
wanie do zmieniania butów mogą co-
dziennie podziwiać telewidzowie stacji 
TVN. Fotoreportażu o butach pani prezy-
dent zatem nie będzie, bowiem kolegium 
redakcyjne DTS uznało, że nie należy 
wchodzić z butami w czyjeś prywatne ży-
cie. Poza tym, jak powszechnie wiadomo, 
buty są jedną słabością pani prezydent 
jaką okazuje. I nie ma w tym nic złego, 
przecież nie jest to szewska pasja.  (KCH)

SMS

ŚWIATOWE ŻYC IE .  Śliczna blon-
dynka, niczym Alicja z Krainy Cza-
rów, błądzi po przedziwnym labiryn-
cie. W końcu trafia do tajemniczego 
ogrodu, w którym przystojny męż-
czyzna czeka na nią z parą eleganc-
kich szpilek. I wtedy sen pryska. 

Dziewczyna jest smutna, że to 
wszystko się jej tylko śniło. Wów-
czas zauważa, że wyśnione buty 
stoją tuż obok jej łóżka! Znacie tę 
dziewczynę? To Alicja Ruchała ze 
Świdnika koło Tęgoborzy, która 
robi zawrotną karierę na świato-
wych wybiegach mody, a w Polsce 
została twarzą znanego producenta 
obuwia. Można zobaczyć ją w spo-
tach reklamowych, jak ten o śnie, 
na torbach i pudełkach na buty 
oraz na plakatach i billboardach.

Na wybiegach pojawiła się kilka 
lat temu dzięki swojej starszej sio-
strze, która walczyła wtedy o tytuł 
Miss Małopolski. Wspólna przygo-
da z modellingiem nie trwała jednak 
długo – siostra Alicji postanowiła 
porzucić świat mody dla studiów 
prawniczych. Natomiast w młod-
szej Ruchałównie agencje modelek 
dostrzegły „to coś”. Zaczęła poja-
wiać się na okładkach „Elle”, „Gla-
mour”, „Vogue” czy „Marie Claire” 
w Polsce, Europie, a potem na ca-
łym świecie. Była też twarzą kam-
panii marek takich jak Coccapani, 
Custo Barcelona, Radowani, „Betty 

Flowers” i Kozza. Z takim portfolio 
została już okrzyknięta polską su-
permodelką, choć w ostatnim cza-
sie na co dzień mieszka w Madry-
cie, a w rodzinnym Świdniku jest 
raczej rzadkim gościem. (TASS) 

Jak podają promujące 
ją agencje modelek, 
wymiary 21–letniej 
Alicji to 84–61–89 cm 
przy 176 cm wzrostu, 
czyli idealne okładki 
kolorowych czasopism

Alicja z Krainy Czarów
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Ważny problem

R E K L A M A

Kilka bezsennych nocy, strach 
i ciągła niepewność. Mieszkań-
cy bloku nr 36 przy ulicy Klasztor-
nej w Nowym Sączu od dwóch ty-
godni za sąsiada mają ulatniający 
się gaz. Bezwonny zabójca zatru-
wa im życie. Nie mogą normalnie 
funkcjonować. 

Śpią przy otwartych oknach, na-
wet gdy za zewnątrz jest siarczy-
sty mróz. Zakładają mierniki do 
pomiaru stężenia gazu, żeby po-
czuć się chociaż trochę bezpiecz-
niej. Jak twierdzą na spółdzielnię 
nie mają, co liczyć, bo ta podej-
muje interwencję tylko wtedy, 
gdy dzieje coś się poważnego, a tu 
przecież jeszcze nikt nie umarł, 
ani nie wyleciał w powietrze. Są 
wściekli, że igra się z ich życiem.

Dwa tygodnie temu o godzi-
nie 23 przed blok podjechały jed-
nostki straży pożarnej, policji 

i pogotowia. Rodzina z trzeciego 
piętra została ewakuowana. Stę-
żenie gazu w ich mieszkaniu było 
przekroczone ponad 30–krotnie. 
Do szpitala trafiło dwoje dorosłych 
osób i dzieci w wieku 3 i 4 lat.

– Strażacy powiedzieli, że 
gdyby nie było wtedy interwen-
cji to rano – pozbieraliby całą 
klatkę trupów – opowiada pani 
Izabela, mieszkanka bloku nr 36. 

Sama żyje w strachu o życie 
swoje i bliskich. Codziennie śpi 
przy otwartym oknie. To zale-
cenie strażaków, bo gdyby nagle 
pojawił się gaz – będzie mniejsze 
prawdopodobieństwo, że skoń-
czy się na wybuchu. 10–letni 
syn pani Izabeli boi się wchodzić 
do łazienki, bo wie, że gazowy 
piecyk nie jest bezpieczny. Do-
mownicy kąpią się przy otwar-
tych drzwiach i uchylonym oknie 
w kuchni. 

– Dalekie to wszystko od nor-
malności. My po prostu może-
my się nie obudzić – wzdycha 
pani Iza.

Jej mąż wielokrotnie interwe-
niował w spółdzielni. Ale skoń-
czyło się na radach typu: „Niech 
pan zadzwoni tam i tam”. Kiedy 
chcą korzystać z ciepłej wody, 
muszą zapalić piecyk gazowy. 
Wtedy czuć nieprzyjemny za-
pach. Każdy poczułby się w ta-
kiej sytuacji nieswojo.

– Kazali nam wietrzyć miesz-
kanie i jednocześnie je ogrze-
wać! A na kaloryferach są mier-
niki ciepła. Nie wiem, kto będzie 
zwracał za dopłatę do ogrzewa-
nia jak przyjdzie rachunek.

Przyczyną ulatniającego się 
gazu są – jak tłumaczą pracow-
nicy spółdzielni – zatkane komi-
ny. Pani Izabela opowiada nam, 
że nikt jednak nie próbował ich 

udrożnić. Mieszkańcy chcą li-
k w i d a c j i  n i e b e z p i e c z n y c h 
piecyków. 

– To chyba jedyny sposób, 
żeby w końcu poczuć się nor-
malnie we własnym domu.

Pracownicy Grodzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej bronią się 
i mówią, że w sprawie miesz-
kańców przy ulicy Klasztornej 
podejmowane są liczne działa-
nia także przeglądy kominiar-
skie. Na razie jednak nie ma do-
brego rozwiązania tej sytuacji. Jak 
się nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
– przyczyną ulatniania się gazu 
może być oszczędzanie na grzaniu 
w mieszkaniach. Jeden z inspek-
torów spółdzielni powiedział, że 
mieszkańcy zakręcają kaloryfery 
i w pomieszczeniach nie ma wy-
miany powietrza. A to – jego zda-
niem – jest bardzo niebezpieczne. 

(CYG)

Mogło skończyć się na klatce 
pełnej trupów

10–letni syn pani 
Izabeli boi się wchodzić 
do łazienki, bo wie, 
że gazowy piecyk 
nie jest bezpieczny. 
Domownicy kąpią 
się przy otwartych 
drzwiach i uchylonym 
oknie w kuchni.
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M 
edia i tzw. lokalne 
autorytety grzmią: 
„Dawna sądec-
ka opozycja solidar-
nościowa jest po-
dzielona i skłócona 

jak nigdzie indziej!”. „Gorszące przy-
kłady zachowań niegdysiejszych przy-
jaciół zabijają etos Solidarności!”. „Po-
działy wśród dawnych towarzyszy walki 
i wzajemne oskarżenia, to chichot histo-
rii i triumf komunistycznej bezpieki!”, 
itd., itp. Tymczasem ta pierwsza teza jest 
równie prawdziwa, jak i ta, że Nowy Sącz 
ma problemy komunikacyjne uniemożli-
wiające normalne funkcjonowanie, a ich 
skala jest kompletnie nieznana w innych 
polskich miastach. Pozostałe są zaś dla 
mnie przykładem życzeniowego, by nie 
napisać, że naiwnego myślenia o historii 
i polityce, a nawet ludzkiej naturze. Wy-
rażane z obowiązkowym smutkiem i roz-
goryczeniem takie oraz podobne sądy 
słyszeliśmy zaś i czytaliśmy ponownie 
w minionym tygodniu, przy okazji 29. 
rocznicy wprowadzenia stanu wojenne-
go i sądeckich jej obchodów. Sącz bar-
dziej żył w ostatnich dniach przygotowa-
niami, a następnie relacjami ze spotkania 
kombatantów nad Kamienicą, niż ofi-
cjalnymi obchodami rocznicy, bądź na-
wet popkulturową inscenizacją na Ryn-
ku. Pytania: kto zorganizował, kogo 
zaprosił, kto płacił, a wreszcie kto przy-
był, a kto nie, stały się przyczynkiem do 
licznych relacji oraz komentarzy w stylu, 
o których wspominam na samym wstę-
pie. Skupiając się na dzisiejszych spo-
rach, obrazach i animozjach zapomina się 
o najważniejszym. O niepodważalnych 
zasługach, jakie poniosło tych niespełna 
50 zaproszonych uczestników spotkania 

w latach 1980–81. O tym, że niezależnie 
od późniejszych ich losów, decyzji ży-
ciowych i postaw politycznych nie było-
by dzisiejszej rzeczywistości ani Nowego 
Sącza ani całej Polski. Wszyscy oni pozo-
stawać powinni w naszej pamięci boha-
terami. I tacy jak Tadeusz Piasecki, któ-
rych los rzucił na wieloletnią emigrację. 
I tacy jak niekwestionowany guru moje-
go pokolenia – Andrzej Szkaradek, który 
z wieloma innymi kontynuował walkę aż 
do zwycięstwa. I tacy, którzy z różnych 
powodów zrezygnowali, odpuścili, ode-
szli w cień. Przecież kiedy ci ludzie tra-
cili swoje dotychczasowe życie, kontakt 
z rodzinami, czy możliwość ich utrzy-
mania, dla mnie i kolegów największą 
uciążliwością stanu wojennego był brak 
tradycyjnej studniówki. To wszyscy oni, 
bez wyjątku stworzyli nam te możliwo-
ści, które mamy obecnie. To wielu z nas, 
dzięki nim właśnie, zrobiło kariery poli-
tyczne, zawodowe, biznesowe. Ogrom-
na zaś większość spośród tych twórców 
nowej Polski w żaden sposób nie skon-
sumowała swego wysiłku, poświęcenia 
i złożonej ofiary.

Po czasie wspólnej walki (zresztą jed-
nej z niewielu w naszej historii zakoń-
czonej powodzeniem) nastał czas nor-
malnego życia. I tak jak w rodzinie, 
firmie, ekipie towarzyskiej, tak również 
wśród ludzi połączonych wcześniej jed-
nym celem i ogólnym pragnieniem, mia-
ły prawo powstać różnice poglądów, 
ocen oraz metod. I nie ma nic gorszące-
go w fakcie, iż po latach różnie pamię-
tają oni tamten czas, różnie oceniają sie-
bie i innych, że zmienili swoje poglądy 
i pryncypia. Nowe fakty i informacje sta-
wiają też w nowym świetle wiele zdarzeń 
i postaw. I każdy z tych ludzi, jak my 
sami, ma prawo do swojej prawdy i swo-
ich racji. Mają też prawo do ludzkich sła-
bości, subiektywnych ocen, niezależnych 
od sądów i zdań innych ludzi. 

Jak mówi stare porzekadło „nic tak 
nie jednoczy, jak wspólny wróg”, ale 
też często wspólny sukces najskutecz-
niej ludzi dzieli. A w życiu nieczęsto jest 
tak, jak w najlepszej nawet literaturze 
i nie zawsze w finale panuje powszechne 
– kochajmy się!

Po  
co zdarzają się 
nieszczęścia 
– zapytał mnie 
ktoś ostatnio. 
A po co szczę-
śliwe zbiegi 

okoliczności – odpowiedziałem pytaniem 
na pytanie, jak przystało na jezuitę. Ale 
rozmówca mnie nie zrozumiał. Stwier-
dził, że to dwie różne sprawy. Jak się ko-
muś coś uda, to dobrze. I tyle. Gdy nato-
miast noga się powinie, to kłopot. Czy Bóg 
nie jest okrutny – a przynajmniej złośliwy 
– że dopuszcza na nas przeciwności losu? 
Przeciwnie. Zarówno sukces jak i po-
rażka, ból i rozkosz, upadek i powstanie 
z upadku to zawsze dwie strony tego sa-
mego medalu. Z wszystkiego możesz sko-
rzystać, by wzrosnąć.

Tak. Boży gwałtownik zdaje sobie 
sprawę z tego, że jednym z najważniej-
szych zadań, jakie Bóg powierzył mu na 
ziemi jest uczenie się: odkrywanie praw-
dy w słowach i zachowaniach innych lu-
dzi, przyswajanie sobie mądrości pokoleń, 
naśladowanie mistrzów rzemiosła i sztu-
ki, zmaganie się z wyzwaniami, czerpa-
nie zarówno z porażek jak i zwycięstw tej 
samej siły, docieranie do granic możliwo-
ści… i przekraczanie ich. Nawet sam Syn 
Boży, Jezus z Nazaretu, żył w ten sposób, 
o czym Ewangelista Łukasz wspomina 
dwukrotnie w słowach: „Dziecię zaś ro-
sło i nabierało mocy, napełniając się mą-
drością, a łaska Boża spoczywała na Nim” 
(Łk 2,40) oraz „Jezus zaś czynił postę-
py w mądrości, w latach i w łasce, u Boga 
i u ludzi” (Łk 2,52).

Gwałtownik, kiedy się o czymś dowie, 
a serce i umysł podpowiadają mu, że dzię-
ki tej wiedzy może wzrosnąć, natych-
miast przechodzi do działania. Bowiem 
uczenie się to nie zbieranie informacji 
i opinii ani nawet zajmowanie teoretycz-
nego stanowiska. Uczenie się to poznanie 
umysłem, poruszenie serca, zaangażowa-
nie woli i działanie prowadzące do zmia-
ny, która będzie trwać. Kiedy gwałtownik 
już sprawdzi, że wiedza, którą ktoś mu 
przekazał naprawdę działa, chce ją sobie 
przyswoić na zawsze. Chce, żeby z gło-
wy rozeszła się po całym jego jestestwie. 
Nie musi pamiętać, że o niej pamięta. Nie 
musi nawet wiedzieć, że wie. Wystarczy, 

że nauka przemieni jego życie, umocni 
charakter, rozjaśni uśmiech. Wystarczy, 
że się stanie mięśniem jego serca i krwią, 
którą to serce tłoczy przez żyły. Gwał-
townik ma pewność, że się czegoś na-
uczył, gdy najbliżsi mówią mu: „Nie po-
znajemy cię”, a przyjaciele: „Kiedyś byłeś 
nam bliższy”. Nie czuje się zraniony tym 
ich zdziwieniem. Rozumie po prostu, że 
w tej wspinaczce zostawił ich w tyle, a ich 
reakcje zdradzają jedynie lęk, że kiedyś 
mogą w ogóle stracić go z oczu.

Panu Jezusowi przytrafiło się to samo. 
Zaczął działać w Izraelu i natychmiast 
zgromadziły się wokół niego tłumy. Ale 
„gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali 

się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bo-
wiem: Odszedł od zmysłów” (Mk 3,21). 
Ewangelista Jan wyjaśnia zaś wprost: „Bo 
nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego” (J 
7,5). Gwałtownik, za wzorem Mistrza, nie 
wdaje się z rodziną w dyskusje. Gwałtow-
nik, za wzorem Józefa Egipskiego, każdą 
krytykę, sprzeciw, zdradę obraca na swo-
ją korzyść, by kiedyś uratować od śmierci 
również tych, którzy na śmierć wydają go 
dziś. Gwałtownik uczy się tylko od tych, 
którzy zaszli dalej i wyżej. I którzy wciąż 
rosną. Od tych, co zostali w tyle przyj-
muje wyłącznie kartki na Święta. Czyta: 
„Co u Ciebie? U nas po staremu” Wów-
czas modli się za nich z nadzieją, że kiedyś 
wreszcie zapytają o drogę. A potem zno-
wu rusza, wciąż mądrzejszy i młodszy.
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Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Zbędne zgorszenie

jednym z najważniejszych 
zadań, jakie Bóg powierzył 
mu na ziemi jest uczenie 
się: odkrywanie prawdy 
w słowach i zachowaniach 
innych ludzi, przyswajanie 
sobie mądrości pokoleń, 
naśladowanie mistrzów 
rzemiosła i sztuki, zmaganie 
się z wyzwaniami, 
czerpanie zarówno 
z porażek jak i zwycięstw 
tej samej siły, docieranie 
do granic możliwości… 
i przekraczanie ich.
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P 
roszę się nie oba-
wiać – nie piszemy 
tu o kolejnym tra-
gicznym wypadku. 
Zwłaszcza, że na Są-
decczyźnie za parę 

lat takie wypadki w ogóle nie będą 
możliwe. Śmierć na torach spotka 
bowiem zapewne coś, co jeszcze 
nie tak dawno nosiło dumną na-
zwę Polskie Koleje Państwowe. Już 
dziś koleje w Polsce nie radzą sobie 
nie tylko z atakiem zimy, ale także 
ze zwykłą zmianą rozkładu jazdy. 
W epoce komputerów i Internetu 
ponoszą porażkę, która nie byłaby 
możliwa w epoce ołówka z gumką 
i prymitywnych metod powielania 
przez kalkę.

Doniesienia z tej części Pol-
ski, dla której pociągi są jeszcze 
ważnym środkiem komunikacji 
były rzeczywiście zastanawiają-
ce. Projekt nowego rozkładu moż-
na było znaleźć w Internecie mie-
siąc przed jego wejściem w życie. 
I w zasadzie nic nie stało na prze-
szkodzie, by wtedy był on czymś 
w rodzaju prowizorium budże-
towego i obowiązywał przynaj-
mniej do końca roku kalenda-
rzowego. By pasażerowie, którzy 
chcą z miesięcznym wyprzedze-
niem kupić bilet na święta, nie 
musieli czekać do ostatniej chwili. 
Tylko monopol chroni państwo-
wych przewoźników przed ruiną. 
Patriotyzm kolejowy w narodzie 
gaśnie, coraz częściej pojawia-
ją się głosy, że niech już wpusz-
czą Deutsche Bahn, żebyśmy wró-
cili do epok słusznie minionych, 
w których kolej była ważnym 
środkiem transportu.

Ktoś powie, że tak egzotycznej 
dla Sądecczyzny tematyki nie po-
winno się poruszać na łamach re-
gionalnego pisma. Ja jednak będę 
się upierał, że powinniśmy pod-
trzymywać apetyt na kolej. Wła-
śnie my. Dlatego, że czcigodna 
reszta kraju nie ma nic przeciwko, 
byśmy wrócili do sytuacji z pierw-
szej połowy XIX wieku. Jedna 

z telewizji „ogólnopolskich” nada-
ła nawet po powodzi reportaż na 
temat sensowności odbudowy mo-
stu kolejowego łączącego dolinę 
Popradu z Nowym Sączem. Wyni-
kało z niego, że głosy mieszkańców 
są podzielone – jako dowód mia-
ła służyć wypowiedź mieszkan-
ki Starego Sącza, twierdzącej, że 
ona jeździ wszędzie samochodem 
i most kolejowy jest jej do niczego 
nie potrzebny. Czekałem tylko, jak 
inny obywatel – powiedzmy Po-
degrodzia – powie, że on pali wę-
glem i można by spokojnie zlikwi-
dować system ciepłowniczy, a ktoś 
z Muszynki dołączy się twier-
dząc, że zbędne wydaje mu się to 
całe zamieszanie z wodociągami, 
bo on ma studnię. Ja mógłbym do-
dać, że skoro nie jeżdżę na nartach 
to może by tak zamknąć wyciągi 
i tak dalej. 

Sądecczyzna wróciłaby szybko 
do stanu natury. Taki mniej więcej 
pomysł na peryferie mają niektó-
re „młode strzelby” w Warszawie 
i Krakowie. Dla nich nasz region 
jest miejscem „zimowego wypo-
czynku”. Jeden z szefów spółki In-
terCity uważał zresztą, że wy-
starczą cztery pociągi rocznie do 
Krynicy, bo przecież poza począt-
kiem i końcem ferii nikt tam nie 
jeździ. Pominę kilka faktów, o któ-
rych nikt nie mówi – o tym, że ko-
lej na linii do Leluchowa i dalej 
woziła nie tylko pasażerów. O tym, 
że kilka lat temu można było z Są-
cza w sześć godzin dojechać do Bu-
dapesztu. O tym, że nasze połą-
czenia kolejowe ze Słowacją są dziś 
najgorsze w historii. Śmierć kolei 
jest dla Nowego Sącza wiadomo-
ścią fatalną. Tak fatalną, jak wspa-
niałą było pojawienie się jej. Dlate-
go też trzeba o niej głośno mówić 
– do czego wzywam parlamenta-
rzystów, radnych wojewódzkich, 
związkowców, władze wojsko-
we i duchowne, każdego kto może 
być skutecznie wysłuchany. Cywi-
lizacyjne zyski z położenia torów 
są bezsporne – wystarczy zajrzeć 
do dowolnego tomu lokalnej histo-
rii. Straty jakie przynosi likwidacja 
kolei są jeszcze nieznane. Jednak 
w chwili kiedy najsilniejsze euro-
pejskie państwa rozwijają świa-
domie sieć najszybszych połączeń 
i utrzymują gęstą sieć kolei lokal-
nych – polski eksperyment trud-
no już nazwać lekkomyślnością. To 
śmierć z głupoty, lenistwa i braku 
wyobraźni. 

Śmierć na torach

N 
ieuchronność przemi-
jania doświadczamy na 
różne sposoby. Jednych 
łupie w krzyżu, innym 
siwizna prószy skroń, 
jeszcze innym doku-

czają nerwy i serce, kiedy zobaczą wy-
sokość emerytury. Ja przeżywam to 
trochę inaczej. Emerytem nie jestem 
i da Bóg, jeszcze długo nie będę, ale 
jako człowiek sentymentalny z trudem 
znoszę sytuacje, kiedy widzę znajo-
mych i przyjaciół ustępujących ze sta-
nowisk, które z sukcesem zajmowali od 
wielu lat. Znajomych, którzy coś tam 
piastowali, ale bez powodzenia, nie ża-
łuję. Piszę o tym dlatego, że niedaw-
no na emeryturę, jak najbardziej zasłu-
żoną, przeszedł Krzysztof Kuliś, artysta 
– malarz, reżyser, scenograf i – co chy-
ba najważniejsze – wieloletni dyrek-
tor Małopolskiego Biura Wystaw Arty-
stycznych. Kierował tą placówką 37 lat! 
Był on (i jest) ważną postacią w naszym 
sądeckim krajobrazie kulturalnym. Nie 
chcę być jego panegirystą, bo zasłu-
gi bronią się same, lecz nie wspomnieć 
o nim byłoby grzechem, tym bardziej, 
że mieliśmy wspólne i chyba pięk-
ne doświadczenia. Zawsze impono-
wali mi ludzie, którzy bez względu na 
okoliczności, potrafili zachować sto-
icki spokój i klasę, zwłaszcza, że śro-
dowisko artystyczne Nowego Sącza nie 
jest wolne od drobnych intryżek i ma-
łych zawiści. Krzysztof nie wchodził 
w spory, a rozmaite ataki personal-
ne przyjmował na korpus. Taka umie-
jętność to cnota rzadka. W roku 1985 
wpadł na pomysł, żeby zrobi „Mątwę” 
Witkacego. Dwadzieścia pięć lat temu, 
a więc mamy jubileusz! Tekst szale-
nie trudny, wymagający od reżysera 
nie tylko mądrego klucza do interpre-
tacji, ale i niebanalnych rozwiązań sce-
nograficznych. Mnie w tej sztuce po-
wierzył (bardzo proszę przytrzymać 
się krzesła!) – rolę papieża Juliusza II. 
Ja w roli papieża! To tak jakby gęsi po-
wierzyć rolę orła. I tak z Januszem Mi-
chalikiem, Adamem Kamińskim, pa-
nią Marysią Zając (pozdrawiam!) i paru 
jeszcze kolegami rzuciliśmy się na głę-
boką wodę. Krzysztof pokazał się jako 

sprawny, wielce zdeterminowany or-
ganizator, bo gdy na przykład nie mo-
gliśmy skorzystać z sali klubu „Lachy”, 
zabierał nas na próby do swojej pra-
cowni na ulicy Pijarskiej. Będąc nie-
spotykanie spokojnym człowiekiem, 
dwa razy tylko zdenerwował się na nas. 
Raz, gdy po raz pierwszy przekroczy-
liśmy gościnne progi pracowni i za-
miast podziwiać jego gęsto porozwie-
szane obrazy, wszyscy rzucili się do 
oglądania leżącego na stoliku Playboya. 
Zrobiliśmy to rzecz jasna z premedy-
tacją, ale Krzysztofa to nie rozbawiło. 
Drugi raz miał miejsce wtedy, gdy je-
chaliśmy do Zakopanego zagrać sztukę 
w Teatrze im. Witkacego. Ledwie wyje-
chaliśmy z Nowego Sącza, ktoś z zało-
gi podrzucił myśl trzeźwą, żeby się tro-
chę znietrzeźwić. Propozycja została 
wypowiedziana szeptem konspiracyj-
nym, ale na tyle głośno, żeby pan re-
żyser usłyszał. Straszna prowokacja! 
Bardzo się Krzysztof zdenerwował, bo 
tak naprawdę nie wiedział, czy to żart, 
czy pomysł serio. Tam, gdzie szło o po-
ważne sprawy, nijak nie potrafił wy-
luzować. Był nieprzyzwoicie dokład-
ny, nie potrafił improwizować, czyli 
– jak to się mówi w żargonie teatral-
nym – nie umiał „szyć”! To jego per-
fekcyjne przygotowanie dawało nam 
jednak poczucie bezpieczeństwa, bo 
grało się w różnych warunkach: od 
małej salki przy Jagiellońskiej do po-
tężnych przestrzeni teatru na Śląsku. 
Przygotowując spektakl, zrobił spo-
ro projektów scenograficznych w for-
mie obrazów. Przyznam się szczerze, że 
cykl tych właśnie pomysłów plastyczno 
– teatralnych należy do moich ulubio-
nych w Kulisiowym dorobku. Po latach 
jeden z obrazów dostałem w prezen-
cie, czym zrobił mi niesamowitą frajdę. 
Potem długo jeszcze współpracowa-
łem w Krzysztofem, ale na innej ni-
wie: prowadząc zajęcia ze sztuki w ga-
lerii „Pod Jagiełłą” ze studentami, bądź 
uczniami LO, podpierałem się nim od 
czasu do czasu jako wykładowcą. W tej 
roli też sprawdzał się znakomicie. Nie 
wiem jakie pomysły na przyszłość ma 
Krzysztof – emeryt, wiem jednak, że 
ciepłe kapcie na jego nogach to czysty 
surrealizm, groteska i niedorzeczność, 
więc nie wydaje mi się, żeby w takim 
stanie wytrwał zbyt długo. Wiadomo 
przecież (wiedzą to zwłaszcza języko-
znawcy!), że w kapciach się „kapcia-
nieje”, więc oszczędź i sobie, i nam, 
Krzysztofie, żałosnych widoków i weź 
się do roboty. Zrób na przykład „Szew-
ców” (też Witkacego), a mnie przydziel 
rolę prokuratora Scurvy’ego. Tak, in-
tuicyjnie czuję, że Scurvy jest mi bliski. 

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Kuliś niezłomny

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty
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Ważny problem

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

Nowy Sącz  ul.Kolejowa 16 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55

R E K L A M A

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Małgosia ma 6 lat, ale nie potrafi sama 
jeść. Mama karmi ją zmiksowanym 
pokarmem. Nie załatwia się sama. 
Nosi pampersy. Nie jest w stanie mó-
wić o swoich potrzebach, bo w ogó-
le nie mówi. Ma napady padacz-
ki i liczne inne choroby. W styczniu 
najprawdopodobniej czeka ją ope-
racja serca. Mimo tych wszystkich 
schorzeń, Małgosia Hila jest wesołym 
dzieckiem, które uwielbia psocić. 

Jej historia wzruszyła studentów 
Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym 
Sączu do tego stopnia, że w tym roku 
specjalnie dla niej, podczas Interna-
tional Cooking Day, zbierali pienią-
dze. Smakołyki z różnych krajów były 
sprzedawane w holu szkoły. Każdy 
mógł spróbować wyszukanych po-
traw i wspomóc Małgosię. Dziew-
czynka jest także podopieczną Sto-
warzyszenie Sursum Corda.

Małgosia mieszka niedaleko No-
wego Sącza, w małej wsi Bilsko. Ja-
kieś 5 kilometrów od głównej dro-
gi prowadzącej na Kraków. Potem 
jeszcze kilometr trzeba jechać po-
lną ścieżką. Zimą, tata ręcznie od-
śnieża ten odcinek drogi, żeby Mał-
gosia mogła dotrzeć na rehabilitację. 
Dziewczynka mieszka z rodzicami, 
dziadkami i starszymi siostrami Ju-
styną i Bernadetą. Rodzina utrzymu-
je się z rolnictwa i sadownictwa. Ale, 
jak mówi Grażyna Hila, to dziś ciężki 
kawałek chleba:

– W tamtym roku grad znisz-
czył wszystko. W tym roku też nie 
było jabłek. 

Małgosia wymaga 24–godzinnej 
opieki. Jej mama nie wyobraża sobie, 
żeby mogła zostawić ją samą choćby 
na chwilę. Martwi się, co będzie z có-
reczką, kiedy jej braknie:

– Tak bardzo chciałabym, żeby 
Małgosia zaczęła sama jeść. Wtedy 
czułabym się spokojniejsza.

Jeszcze dwa lata temu dziewczyn-
ka nie była w stanie sama utrzy-
mać przedmiotów. Dziś jest lepiej. 

Wyciąga z wielkiego pudełka swo-
je zabawki. Najbardziej lubi piłki, 
szczególnie tę niebieską z brokatem 
w środku. Podaje mi ją. Ale zaraz sia-
da na podłodze. Nóżki odmawiają jej 
posłuszeństwa. 6–latka ma problemy 

z chodzeniem. Dopiero w wieku 4 lat 
zaczęła stawiać pierwsze kroki. 

– Wcześniej miała swój sposób 
na przemieszczanie się. Leżąc prze-
suwała się nóżkami, później pupka 
i główka. Potrafiła tak przejść przez 
cały dom. Lekarze nie wiedzieli czy 
ona w ogóle będzie chodzić. Zaczęła 
raczkować dwa lata temu. Później 
podskakiwała jak zajączek. Nadal 
się zdarza, że tak robi.

Małgosia lubi być w ruchu. Naj-
więcej czasu chce spędzać przed do-
mem, na świeżym powietrzu. Ale 
jej nóżki są bardzo słabe. Po przej-
ściu kilkunastu metrów, upada na 
kolana i dalej raczkuje. Taka wypra-
wa kończy się często rozbitymi kola-
nami i siniakami. Mama chciała ku-
pić jej ochraniacze, ale rehabilitant 
odradził:

– Mogłaby się do nich przyzwy-
czaić i przestać w ogóle chodzić.

Małgosia nie rozwija się normal-
nie. Rośnie od pasa w górę. Miednica 
i nóżki stoją w miejscu, a jeśli mied-
nica nie będzie się rozwijać, to zro-
bi się problem – dziewczynka może 
przestać chodzić.

Rodzice mają nadzieję, że w roz-
woju Małgosi pomoże rehabilitacja. 
To kosztowna sprawa. Jeśli dodać do 
tego wyjazdy do Uniwersyteckie-
go Szpitala Dziecięcego w Krakowie 
i wydatki na sprzęt rehabilitacyjny to 
520 zł zasiłku pielęgnacyjnego może 
nie wystarczyć. Rodzice Małgosi czę-
sto stają przed dylematem – na co 
przeznaczyć pieniądze. 

Zdarza się, że nagle dziewczynka 
zaczyna krzyczeć. Krzywi się i zwija 
z bólu. Dostaje ataku padaczki. 

– Budzi się o 3–4 nad ranem, 
wymachuje rączkami – relacjonu-
je mama. – Musi ją bardzo boleć, ale 
nie umie powiedzieć, brzuszek czy 
główka. 

Kartoteka chorób Małgosi jest 
gruba jak encyklopedia. Od trze-
ciego dnia życia jeździ do szpitala 
w Prokocimiu. Najpierw była sepsa, 
zagrożenie życia, powiększona śle-
dziona i wątroba. Lekarze wprost po-
wiedzieli rodzicom, że dziewczynka 
może nie przeżyć. 

– Leżała na intensywnej tera-
pii, podłączona do różnych maszyn 
– wspomina mama dziewczynki. 
Później były problemy z jedzeniem:

– 60 mililitrów jadła przez godzi-
nę. Ale najbardziej przerażające dla 
mnie było to, że w jeden dzień mu-
siałam nauczyć się karmić ją sondą. 
Oddziałowa mówiła, że pielęgniar-
ki uczą się tego latami. Tak bardzo 
się bałam, żeby nie przebić jej cze-
goś w środku. Ta rurka musi prze-
cież dojść do żołądka!

Dziś mama karmi Małgosię za po-
mocą łyżki. Także wtedy, kiedy zgłod-
nieje w przedszkolu, gdzie chodzi raz 
w tygodniu. Dzieci ją uwielbiają, cały 
tydzień czekają aż przyjdzie. 

Kilka razy w tygodniu do domu 
przychodzi rehabilitantka. Dzięki 
niej – jak mówi Grażyna Hila – 6–lat-
ka robi duże postępy. Uczy się sama 
trzymać przedmioty, ćwiczy mię-
śnie i jest bardziej ciekawa wszyst-
kiego. Z zainteresowaniem ogląda 
świat. Od niedawna lubi oglądać 
bajki. Jej ulubiona to Teletubisie. 

Otwarta, pogodna i uśmiechnięta 
– taka jest Małgosia, która nie przej-
muje się swoimi chorobami. Jeśli 
tylko nic ją nie boli, to już jest do-
brze. Niedawno w główce sześcio-
latki, lekarze wykryli małego torbie-
la. Możliwe więc, że oprócz operacji 
na serduszko, czeka ją drugi zabieg. 
Rodzice chcieliby zrobić córce bada-
nia genetyczne, bo poprzednie były 
robione kilka lat temu i trzeba je po-
wtórzyć. Ale i to kosztuje.

Jej kartoteka jest gruba 
 jak encyklopedia

Małgosia jest otwarta, pogodna i uśmiechnięta

Każdy mógł spróbować wyszukanych potraw i wspomóc Małgosię
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Uroczyste spotkanie z okazji zakoń-
czenia prac modernizacyjnych NZOZ 
Antidotum przekształciło się w opo-
wieść o historii prywatyzacji sądec-
kiej służby zdrowia. – Tak jak kiedyś 
nie wyobrażaliśmy sobie, że musimy 
się sprywatyzować, tak dzisiaj nie wy-
obrażamy sobie pracy „na państwo-
wym” – mówiła prezes spółki Grażyna 
Kazana–Węglowska.

Chyba nie wyobraża sobie tego również 
kilka tysięcy pacjentów korzystających 
z przychodni przy ul. Broniewskiego. 
Nie tylko lekarze i personel medyczny 
nie chcieliby odbywać podróży w cza-
sie i cofać się do sytuacji sprzed dzie-
sięciu lat. Pacjenci nie zauważyli nawet, 
kiedy przestali ich przyjmować leka-
rze państwowej, a zaczęli sprywatyzo-
wanej przychodni. Różnicę odczuwają 
jedynie w standardzie usług i warun-
kach w jakich są obsługiwani. To co 
kiedyś popularnie nazywano ośrod-
kiem zdrowia dziś przypomina gale-
rię sztuki nowoczesnej.

– Pamiętam nasze pierwsze spo-
tkanie z władzami miasta, na któ-
rym wiceprezydent Piotr Pawnik 
powiedział, że jeśli się teraz nie 

zmobilizujemy, to za kilka miesię-
cy nie będziemy mieli gdzie praco-
wać – wspominała prezes Grażyna 
Kazana–Węglowska.

– To nie było tak – replikował ów-
czesny wiceprezydent Piotr Pawnik. 
– Pamiętam, że powiedziałem wam 
wtedy żebyście sobie wyobrazili, że 
stoicie na peronie i chcecie wsiąść 
do pociągu, w którym są przedziały 
I, II i II klasy. Jeśli się jednak spóź-
nicie, to przypadnie wam miejsce 
stojące na korytarzu, w tłoku obok 
ubikacji. Już wtedy było jasne, że 
tylko najlepsi utrzymają się na po-
wierzchni. Dziś macie pewność, że 
warto było wówczas ponosić różne 
koszty, również te osobiste.

Łatwo faktycznie nie było, bo 
pomysł sprywatyzowania czterech 
miejskich przychodni lekarskich 
wywołał ogromne emocje. W radzie 
miasta stał się powodem głośnych 
sporów i polemik. Radni krytykowali 
ówczesne władze, że skazują publicz-
ne ZOZ–y na zagładę, a pacjentów na 
niepewny los.

– Podejrzewano mnie wtedy i za-
rzucano, że we wszystkich tych spół-
kach mam udziały – śmiał się kilka 

dni temu Pawnik. Jednak w 2000 r. 
zabawnie nie było, bo pełne obaw 
były i władze miasta, i zespoły pry-
watyzowanych placówek. – Dziś 
możemy to chyba powiedzieć gło-
śno, ale dziesięć lat temu wszyscy 
się baliśmy – podsumował Pawnik.

Byłemu wiceprezydentowi wtóro-
wał Ryszard Patyk, w tamtym okre-
sie szefujący nieistniejącej już ka-
sie chorych, dziś dyrektor właśnie 

sprywatyzowanej Przychodni Ko-
lejowej. Ta placówka nie podlegała 
władzom miasta, a marszałkowi wo-
jewództwa, ale również i tym prze-
kształceniom towarzyszyły obawy.

– Dziękuję, że daliście kilka lat 
temu dobry przykład, że warto pod-
jąć trud i ryzyko, dzięki temu in-
nym łatwiej dziś przychodzą takie 
decyzje – dziękował Patyk zespoło-
wi Antidotum.

Pod gratulacjami podpisał się też 
dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu 
Miasta Grzegorz Chochla: – Jesteście 
wizytówką sądeckiej służby zdrowia!

Zanim jednak tak się stało An-
tidotum na pewien czas zeszło do 
podziemia. Dosłownie, bowiem mo-
dernizowany budynek został niemal 
doszczętnie rozebrany przez eki-
py budowlańców Ignacego Cempy. 
Pacjentów przyjmowano wówczas 
w piwnicy, a lekarze nierzadko mu-
sieli prosić robotników, by na chwilę 
wyłączyli wiertarki, bo nie mogą osłu-
chać pacjenta. Zespół Antidotum był 
pełen uznania dla własnych pacjen-
tów, że tak dzielnie znosili ciągnące 
się latami niedogodności lokalowe. 
Z tamtego zrujnowanego budynku 
zostały zresztą tylko zewnętrzne ścia-
ny, a kredyty zaciągnięte wówczas na 
przebudowę spółka spłaca do dziś.

O tym, jak trudny był proces 
prywatyzacji i remontu świadczy-
ło ostatnie zdanie wystąpienia dok-
tor Kazany–Węglowskiej: – Dziękuję 
również mojemu mężowi, że w tym 
bardzo trudnym czasie nie złożył po-
zwu o rozwód.

(MOL)

Warto było zaryzykować
Ośrodek zdrowia przy ul. Broniewskiego został wybudowany w 1975 r. kiedy Nowy Sącz 
został miastem wojewódzkim   FOT. ANTONI ŁOPUCH Dziś trudno rozpoznać, że to ten sam budynek   FOT. KRZYSZTOF WĘGLOWSKI–KRÓL

Prezes Grażyna Kazana–Węglowska i wiceprezydent Piotr Pawnik 
wspominali decyzje sprzed dziesięciu lat   FOT. KRZYSZTOF WĘGLOWSKI–KRÓL
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WOJCIECH MOLENDOWICZ

– Trochę się Panu publicznie oberwa-
ło, kiedy Pan ogłosił, że wystartuje do 
Rady Miasta z listy Platformy Obywa-
telskiej. Chyba najostrzej potrakto-
wał Pana lider sądeckiej lewicy Kazi-
mierz Sas.

– Żeby to wyjaśnić musimy się 
cofnąć o cztery lata, kiedy kończy-
łem urzędowanie jako prezydent.
– Kończył Pan i nie wyraził chęci po-
nownego ubiegania się o stanowisko.

– Rzadko o tym mówiłem pu-
blicznie, ale ja się przymierzałem 
do drugiej kadencji. Miałem wów-
czas ten komfort, że miesiąc póź-
niej mogłem przejść na emerytu-
rę. Być może to spowodowało, że 
mimo chęci startu niezbyt mocno 
o to walczyłem. Pewnie gdybym 
miał inną sytuację życiową, był-
bym bardziej zdeterminowany. Za-
łożyłbym własny komitet wybor-
czy i wystartowałbym.
– Rozumiem, że Pan powiedział ko-
legom z SLD o chęci ponownego 
kandydowania?

– Rozmawialiśmy o tym. Prze-
konywałem, iż rozpocząłem jako 
prezydent tyle ważnych spraw, 
które warto kontynuować i dokoń-
czyć, że chciałbym startować po-
nownie. Nie spotkało się to jednak 
ze zrozumieniem. Usłyszałem, że 
nie jestem członkiem SLD, że nie 
wszyscy członkowie partii mnie 
popierają, bo niezbyt mocno dba-
łem przez cztery lata o ich intere-
sy i teraz muszę dostosować się do 
decyzji.
– Czyli Kazimierz Sas odmó-
wił Panu ponownego ubiegania się 
o stanowisko?

– Powiedział, że absolutnie nie 
będę startował, bo to on będzie 
kandydował, ponieważ jest do-
bry klimat dla lewicy, więc jest 
bardzo prawdopodobne, że zo-
stanie prezydentem. Dziwne to 
było dla mnie, bowiem Kazimierz 
Sas dysponował wynikami ba-
dań, które sam zlecił. Dziś mogę 
to powiedzieć, ale te wyniki wy-
raźnie pokazywały, że mam dużą 

przewagę nad pozostałymi kandy-
datami, w tym również nad nim.
– Nie powoływał się Pan na te 
badania?

– Powoływałem się, tak jak na 
różne inne argumenty, ale mimo 
kilku rozmów nie znalazły zro-
zumienia. Było już trochę za póź-
no żebym powoływał własny ko-
mitet wyborczy, więc uznałem, że 
nie będę walczył z wiatrakami. Do 
opinii publicznej trafiła wtedy in-
formacja, że nie kandyduję, bo idę 
na emeryturę.
– Jakby Pan to określił – było Panu 
przykro, głupio, a może jeszcze jakieś 
inne uczucie dominowało?

– Było mi zwyczajnie głupio, bo 
nie rozumiałem tej sytuacji. Mia-
łem świetny klimat do tego, by po-
nownie zostać prezydentem, ale 
musiałem odpuścić. To nie była 
moja decyzja.
– Pańskie drogi z Kazimierzem Sasem 
rozeszły się wówczas?

– Jakoś nie mieliśmy specjal-
nych kontaktów. Kazimierz Sas, 
który przecież przez cztery lata 
był radnym, nigdy nawet nie za-
dzwonił, by mnie zapytać o opi-
nię czy tylko wymienić poglądy 
w jakiejkolwiek miejskiej sprawie, 
a przecież jako były prezydent 
miałem wiedzę o wielu proble-
mach. Nie było ani jednego tele-
fonu, ani jednej rozmowy. Jed-
nego dnia zostałem odstawiony 
na boczny tor. Swoją aktywność 
skierowałem na pracę w dwóch 
stowarzyszeniach – Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku i Nowosądeckiej 
Wspólnocie. Zająłem się też nad-
rabianiem wszystkich spraw do-
mowych, na które wcześniej nie 
miałem czasu.
– No to proszę szczerze powiedzieć: 
wygrałby Pan te wybory cztery lata 
temu?

– Uważałem i uważam, że była 
na to duża szansa. Proszę zwrócić 
uwagę, że o mały włos byłby je wy-
grał mój sekretarz miasta Piotr La-
chowicz. Do czasu, kiedy nie było 
mojej decyzji o niekandydowaniu, 
on swojej kandydatury nie zgła-
szał. Zdecydował się dosyć późno 

i pewnie to też był jakiś powód, że 
prezydentem nie został.
– Żałuje Pan, że tak się to potoczyło?

– Najbardziej żałuję nie tego, 
że nie zostałem prezydentem, ale 
tych spraw, których nie udało się 
dokończyć, bo potem już pew-
nych pomysłów i projektów nie 
kontynuowano.
– Czego na przykład?

– Choćby słynnej obwodnicy 
północnej. Była ogromna szan-
sa, żeby w ciągu tych czterech lat 
wybudować nowy most. Wszyst-
ko było na dobrej drodze, mieliśmy 
przygotowaną dokumentację…
– Dlaczego zatem ciągle nie ma 
mostu?

– Nie wiem. Wystarczyło w 2007 
roku dokończyć wykupy terenów 
i załatwić pozwolenie na budowę. 
Myślę, że dziś byłby już gotowy 
most na ul. Witosa. Jakoś brako-
wało zdecydowania i uciekł naj-
lepszy czas. To nie prezydentury 
mi żal, ale takich straconych szans.
– Minęły cztery lata… Kto się do Pana 
zwrócił z propozycję kandydowa-
nia? Do opinii publicznej dociera-
ły sprzeczne informacje. Wygląda-
ło jakby SLD konkurowało o Pana z PO, 

a Pan nie mógł się zdecydować kogo 
wybrać.

– To nie tak. Na początku roku 
dyskutowaliśmy ze Stanisławem 
Kaimem, szefem miejskich struk-
tur SLD i mieliśmy taką koncep-
cję, by powołać komitet wyborczy 
sądeckiej centrolewicy. Chodzi-
ło o zaproszenie na listy nie tylko 
członków SLD, ale wszystkich lu-
dzi lewicy. Z tego komitetu chcia-
łem wystartować.
– Ale Pan nie wystartował.

– Nie, bo jakiś czas potem do-
wiedziałem się zupełnie przypad-
kiem, że tamten pomysł jest już 
nieaktualny, bo kolega Sas powo-
łuje własny komitet. Nie tylko ja 
się z tym dziwnie poczułem, bo 
pomysł, który miał pewne szanse 
powodzenia został skreślony bez 
jednego zdania dyskusji. Uzna-
łem, że w taki układ nie będę się 
angażował.
– Ale zaangażował się Pan w komi-
tet PO.

– Bo dostałem taką propozycję. 
Odbyliśmy kilka szczerych roz-
mów, widziałem, że powstaje sen-
sowna grupa ludzi, więc postawi-
łem tylko jeden warunek.
– Jaki?

– Że nie będę wstępował do 
partii. Należałem w życiu tylko do 
jednej partii, która już zresztą nie 
istnieje i nie miałem w planie wstę-
powanie od żadnej innej.
– A jakie to uczucie kiedy z propo-
zycją współpracy zwraca się nie-
dawny główny konkurent do fotela 
prezydenta?

– Jest oczywiście pewna satys-
fakcja, szczególnie, że chyba się 
jakoś przydałem. Udało się nam 
zdobyć w okręgu dwa mandaty 
i niewiele brakowało, by był trze-
ci. Mojego indywidualnego wy-
niku, czyli dziewiątego miejsca 
w mieście, też się chyba nie mu-
szę wstydzić.
– A co Pan pomyślał, kiedy po ogło-
szeniu decyzji usłyszał Pan komenta-
rze – zdrajca, przefarbował się!

– Ale ja niczego nie ukrywałem! 
Wiosną wyraźnie powiedziałem, 
że jeśli stworzymy centrolewicową 

grupę, to idę z nią do wyborów, ale 
zamiast niej powstał prywatny ko-
mitet Kazimierza Sasa, z którym 
nie chciałem mieć nic wspólnego. 
I żeby była jasność – ja osobiście od 
Kazimierza Sasa propozycji kandy-
dowania z jego komitetu nie dosta-
łem. Rozmawiali sondażowo ze mną 
koledzy, ale na tym się skończy-
ło. Naprawdę mam czyste sumie-
nie w tej sprawie i nie bardzo rozu-
miem, kogo tutaj mogłem zdradzić?
– To zdiagnozujmy jeszcze sytuację na 
sądeckiej lewicy, która – o prezyden-
cie nie wspominam nawet – nie ma 
żadnego mandatu od rady miasta po-
czynając na województwie kończąc. 
Łatwo teraz Panu będzie wziąć re-
wanż, słucham.

– Nie myślałem, że będzie aż tak 
źle. Faktycznie nie mamy ani jed-
nego… To znaczy lewica nie ma…
– Powiedział Pan „my” o partii, do 
której Pan nigdy nie należał i która już 
dwa razy Pana nie chciała!

– (śmiech)
– Ale wynik faktycznie słaby. Może li-
sty były słabe, a może powinny być 
nazwane partyjnym szyldem?

– Trochę jedno i drugie. Nie było 
najszczęśliwszym rozwiązaniem 
nazwanie listy prywatnym komi-
tetem Kazimierza Sasa. To nie jest 
tylko moje zdanie.
– To proszę się przyznać tak po ludzku 
– miał Pan satysfakcję, że sądecka le-
wica poniosła taką klęskę?

– Może satysfakcji nie miałem, 
ale przecież trochę to przewidzia-
łem, że może być ciężko jeśli się tak 
ustawimy do tych wyborów. I to się 
sprawdziło. Szkoda, bo nie mamy 
ani jednego radnego…
– I znowu Pan powiedział „nie 
mamy”. Przypominam, że Pan nale-
ży do klubu PO. Ciągle się Pan z tamtą 
formacją utożsamia?

– No przecież zawsze jakieś 
sympatie lewicowe miałem i nie 
wypierałem się ich.
– A jak Pan się czuje w klubie PO?

– Jest to ciekawa grupa i nie ma 
tam osób, których bym nie znał 
i wcześniej nie współpracował. 
Zresztą cała rada dobrze i zgodnie 
zaczęła kadencję.

Odstawiono mnie na boczny tor
ROZMOWA  z Józefem Antonim Wiktorem, radnym miejskim z klubu PO, 
byłym prezydentem Nowego Sącza.
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Szanowna Redakcjo,
Jestem mieszkanką osie-

dla Wojska Polskiego w Nowym 
Sączu. Jako nieco schorowana 
emerytka nie posiadam samo-
chodu. Nie stać mnie też na tak-
sówki. Dlatego regularnie ko-
rzystam z komunikacji miejskiej, 
głównie linii 41, która do tej pory 
bardzo ułatwiała mi życie. Nie-
stety, od momentu rozpoczę-
cia remontu mostu helleńskie-
go, mimo zapowiedzi dyrekcji 
MPK, linia ta (a także kilka in-
nych) jeździ bardzo nieregular-
nie, a czasami w ogóle kilka kur-
sów wypada. A wszystko to bez 
jakichkolwiek ostrzeżeń dla pa-
sażerów czy choćby próby zmie-
nienia tej bulwersującej sytuacji. 
W efekcie czasem nawet i kilka-
naście osób czeka po 2–3 kwa-
dranse aż wreszcie jakiś kurs 
pojedzie. Czekają ludzie mło-
dzi, którzy spieszą się do szkoły, 
matki z małymi dziećmi, eme-
ryci i ludzie chorzy, jak moja są-
siadka, która kilka razy przez 
spóźnienia autobusów nie dotar-
ła na chemioterapię do sądeckie-
go szpitala.

Proszę, zajmijcie się tą spra-
wą, bo tak dalej być nie może.

Z poważaniem
Halina 71 lat 

(nazwisko do wiadomości redakcji)

W odpowiedzi na list pani Ha-
liny i wielu innych osób narze-
kających na miejską komunika-
cję, pytamy dyrektora Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego w Nowym Sączu ANDRZEJA 
GÓRSKIEGO czy ta sytuacja może 
się zmienić w najbliższym czasie.

– Panie Dyrektorze, pasażerowie 
skarżą się, że remont mostu na He-
lenie sparaliżował komunikację au-
tobusową w rejonie Gorzkowa, czy-
li na drugim końcu miasta. Skąd taki 
paradoks?

– Rzeczywiście, problem z linią 
41 zaczął się w chwili rozpoczęcia 
remontu mostu i jest szczególnie 
dotkliwy między godziną 6.30 a 9. 
Na Helenie ta linia ma dwa przy-
stanki i nie możemy skrócić kur-
su tylko do Rynku. Dlatego auto-
busy jadące na Gorzków muszą 
pokonać most. Wtedy nabierają 
bardzo dużych opóźnień i w efek-
cie nie są w stanie wyruszyć na 
czas w kurs powrotny. Dodatko-
wo śnieg spowolnił ruch w całym 
mieście i w efekcie także 41 nabra-
ło dodatkowych opóźnień.
– Rezultat jest taki, że pasażerowie 
marzną na przystankach bezskutecz-
nie wyglądając autobusu.

– Wiemy o tym, bo dostaje-
my bardzo dużo skarg. Dlatego 
postanowiliśmy rozładować sy-
tuację dodatkowymi autobusa-
mi, które stoją w Rynku i w razie, 
gdy 41 utknie na moście, rusza-
ją w zastępstwie. Jeśli mimo to, 

pasażerowie nie będą mogli się 
doczekać autobusu, mogą dzwo-
nić do dyspozytorni na numer te-
lefonu 18 443 88 97 i zgłaszać, że 
jest taki problem. Postaramy się 
natychmiast zareagować.
– A co z pozostałymi liniami? One 
też mają opóźnienia i kolejni pasa-
żerowie, jeśli tylko mogą, przesia-
dają się z autobusów do samocho-
dów, albo brną przez śnieg pieszo, bo 
w ten sposób czasem szybciej dotrą 
na miejsce.

– Niestety, zima powoduje, że 
komunikacja rzeczywiście jest za-
wodna, ale to właśnie dlatego, że 
bardzo dużo ludzi jeździ samo-
chodami. Im więcej osób prze-
siądzie się do autobusów, tym 
mniejsze będą one miały opóź-
nienia. Wystarczy popatrzeć, ile 
miejsca zajmuje ciąg dwudzie-
stu samochodów, a ile zajmu-
je autobus.

Rozmawiała MARIA REUTER

Od pięciu lat walczy o dzierżawę ga-
rażu w Nowym Sączu przy ulicy Pi-
jarskiej. Danuta Rozum dostała już 
kilkanaście pism z wezwaniem do 
opuszczenia – zdaniem urzędników 
– nielegalnie zajmowanego budynku. 

Garaż dzierżawił jej mąż i to na 
niego była podpisana umowa naj-
mu. Po jego śmierci wdowa do-
stała pismo, że musi oddać budy-
nek. Mimo licznych pism i próśb do 
Urzędu Miasta nie udało się prze-
pisać na nią umowy najmu, a spra-
wa do dziś nie została rozwiązana. 
83–latka – w świetle prawa – nie-
legalnie zajmuje garaż. Pani Danu-
ta korzysta z lokalu od 52 lat. Ale to 
zdaniem urzędników nie ma zna-
czenia. Dwa razy udało się jej uzy-
skać zgodę na czasowy wynajem 
budynku. Ostatnia dwumiesięcz-
na umowa skończyła się 1 września 
2009 r. Na początku listopada pani 
Rozum dostała pismo, w którym 
została wezwana do opuszczenia 
garażu. STBS – zarządca budynku 
– dał jej na to dwa tygodnie. Starsza 
pani była przerażona, bo w piśmie 
było napisane: „W przypadku nie 
dotrzymania terminu, sprawa zo-
stanie skierowana do sądu”. 

Po naszej interwencji w Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej w No-
wym Sączu, pani Danuta podpisała 
umowę dzierżawy do końca roku. 
W bloku, w którym mieszka jest 18 
mieszkań. Obok stoją tylko cztery 

garaże. Trzy z nich są sprzedane. Na 
czwarty jest już rozpisany przetarg. 
Pani Danuta nie ma jednak prawa 
pierwokupu.

– Garaże budowlane sprzeda-
wane są w przetargu, ale pierw-
szeństwo do nabycia tych garaży 
mają osoby, które posiadają umo-
wę trwającą nie krócej niż 10 lat 
– przekonuje Barbara Hotloś, kie-
rownik Referatu Lokalowego w No-
wym Sączu. 

Pani Danuta ma niecały miesiąc, 
żeby podjąć koleją próbę walki o ga-
raż. Tym razem skieruje pismo do 
Wydziału Geodezji i Mienia z prośbą 
o uwzględnienie okresu, w którym 
razem z mężem korzystała z lokalu 
i poprosi o zastosowanie prawa pier-
wokupu. Może tutaj oprócz twar-
dych paragrafów, ktoś weźmie pod 
uwagę argumenty 83–latki.  (LIB)

Urodzeni w drodze
Od zarania dziejów rodzaj ludzki przychodzi na świat 
w drodze. Wędrujemy, bo taka jest nasza natura, bo 
ciągle czegoś poszukujemy, przed czymś uciekamy, ku 
czemuś zdążamy. Przychodziliśmy na świat w zesłań-
czych wagonach, w karawanach wojennych emigran-
tów, pod żaglami wypatrujących nowej nadziei pielgrzy-
mów. Najsłynniejsze narodziny w historii człowieczej 
tułaczki też dokonały się w drodze. Nikt nie przypusz-
czał wówczas, że blask światełka z betlejemskiej sta-
jenki przez tysiące lat będzie rozświetlał Ziemię. Zrobiło 
się nastrojowo, a my tak naprawdę szukamy pretek-
stu, by opowiedzieć o jeszcze jednych, jakże niezwy-
kłych, narodzinach w drodze. Ta historia będzie jednak 

dowodem, że los lubi z nas czasem odrobinę zadrwić. 
Otóż kilka lat temu, pewna nobliwa dama z grodu, któ-
ry choć królewski w nazwie, w rzeczywistości wydał 
się owej pani zbyt prowincjonalnym, więc postanowi-
ła uszczęśliwić swe dziecię i powić je w Krakowie. Wia-
domo, co wojewódzki Kraków, to nie jakiś tam powiato-
wy Nowy Sącz, no i jak światowo brzmi potem taki wpis 
w papierach. Gdy zbliżał się czas rozwiązania, brze-
mienna wybrała się w podróż tradycyjną trasą na Brze-
sko. Z jakiegoś powodu natura upomniała się jednak 
o swoje prawa nieco wcześniej, a ów moment wypadł ni 
bliżej, ni dalej, ale właśnie w Gnojniku. I tak już zostało. 
W metryce również. 
 (JAR)

SMS

Paradoksy 
komunikacji miejskiej

83–latka 
walczy o garaż
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MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

ROZMOWA. Polityków owijał sobie 
wokół palca. Robił to z niezwykłym 
wyczuciem. Pozwalał sobie na wię-
cej niż inni artyści w czasach władzy 
ludowej. Władysław Hasior wrócił na 
dwa dni do Nowego Sącza. Stąd po-
chodził. W Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA Sokół pojawił się w kilku odsło-
nach jako prekursor popartu, eks-
perymentator, człowiek kontrower-
syjny. Jego sztuka szokuje, pobudza 
wyobraźnię, sprawia, że na chwilę się 
zatrzymujemy. Jest pełna niedomó-
wień i nigdy dosłowna. 

Jaki był jeden z najbardziej 
niezwykłych polskich 
artystów? Opowiada 
ANDRZEJ SZAREK, artysta 
rzeźbiarz, opiekun 
artystyczny Małej Galerii 
w Nowym Sączu, uczeń 
i przyjaciel Władysława 
Hasiora.

– Jaką miał osobowość?
– Każdy artysta, szczególnie wy-

bitny, musi być indywidualistą. Bez 
tej cechy nie miałby, czego szukać 
w sztuce światowej. Poza tym ist-
nieje coś w rodzaju „rozedrgania we-
wnętrznego”, które podyktowane 
jest wyobraźnią i wrażliwością.
Hasior fantazjowanie nazywał piątym 
żywiołem.

– Wyobraźnia jest wentylem, 
przez który wyprowadza się emocje. 
Władysław Hasior miał tych emo-
cji bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że 
jako dziecko, przeżył wojnę w nędzy 
i upokorzeniu. Zobaczymy to rów-
nież w jego twórczości.
Nie najlepiej też układały się rela-
cje w rodzinie. Jego ojczym wyrzucił go 
z domu.

– Trudno na ten temat się dziś roz-
wodzić. Ale na pewno nie miał łatwo. 
Na szczęście spotkał na swojej drodze 
dobrych i mądrych ludzi, którzy za-
uważyli u niego talent i pomogli mu. 
Hasior miał świadomość, że nie jest 
pępkiem świata, ale o swoje miejsce 
w życiu umiał walczyć.
Jaki wpływ na jego życie miała Maria ze 
Styczyńskich?

– To jeden z aniołów, który stanął 
na jego drodze w najtrudniejszym 

dla niego okresie. Wtedy czuł, że ma 
opiekę z zewnątrz. Pani Maria poma-
gała mu jak tylko mogła, wspierała 
go, kiedy wyjechał z Nowego Sącza 
do Zakopanego. Każdy list czy pacz-
ka od niej, podnosiły go na duchu.
W Zakopanem uczył się pod okiem An-
toniego Kenara. 

– Kenar dla Hasiora był jak ojciec. 
Pokierował nim, podpowiedział gdzie 
ma studiować. Otworzył przed nim 
swoje kontakty artystyczne, odkrył 
go dla świata.
Już w latach 90. starano się zdewalu-
ować jego sztukę za to, że tworzył dla 
władzy ludowej.

– Wybitni artyści nie tworzą dla 
państwa, partii czy rodziny. Kształ-
cą ludzkie mózgi, poprzez zmysły 
i uwrażliwienie. Dotykają uśpionych 
sfer intelektu i budzą wyobraźnię 
poprzez własną sztukę. Jesteśmy 
dziwnym narodem. Nienawidzimy 
wszystkiego, czego nie rozumiemy 
i fałszywie kochamy to co znamy lub 
co nam ulega. Nie piętnujemy tych, 
którzy robili pomniki chwały, bo 
rzeźbili to, co nasze oczy rozumie-
ją. Idąc dalej można domniemywać, 
że dziś jak i w przyszłości ci arty-
ści są i będą w stanie dopieścić nas 
kolejnym papieżem, Nikiforem czy 

Kiepurą. Władysław Hasior, chro-
nił własną osobowość i twórczość 
w najtrudniejszym dla niego cza-
sie. Przyjmował na siebie spotka-
nia typu „herbatka u Hasiora”. Za 
każdym razem tak naprawdę była to 
Lekcja u Mistrza, nie konspiracyj-
ne spotkanie kolesiów. Rozumieli to 
tylko niektórzy. A pomnik na Snoz-
ce. Gdyby tego rodzaju zlecenie tra-
fiło do rzeźbiarza, który wie jak nale-
ży robić pomniki narodowe to dzisiaj 
mielibyśmy tam biegających żołnie-
rzy z „pepeszami” albo jakąś ogrom-
ną komunistyczną betonową rzeźbę. 
Hasior, to zadanie potraktował uczci-
wie artystycznie. Dziś dostaje za to po 
głowie. Ciągle zadaję sobie pytanie, 
komu na tym zależy, żeby twórcę, 
który nigdy nie sprzedał swojej duszy 
diabłu, napiętnować. Może właśnie 
dlatego, że nie sprzedał swojej duszy?
Trwa remont słynnych „Żelaznych Or-
ganów”, ale usunięto napis „Wiernym 
synom Ojczyzny poległym na Podhalu 
w walce o utrwalenie władzy ludowej”.

– Zawsze to władza dyktuje, co 
trzeba napisać. Zresztą nikt w Polsce 
nie miałby szans wykonania jakiego-
kolwiek dzieła monumentalnego bez 
wiedzy i poparcia państwa. On to ge-
nialnie wykorzystał. Chciał stworzyć 
dla świata wizję pierwszego grające-
go pomnika. To się nie udało. Ale do 
dziś wyobrażamy sobie, że słyszymy 
jak pomnik gra. On się utrwalił w na-
szej świadomości i wyobraźni.
Był też inny pomysł, którego nie uda-
ło się zrealizować. Kilkunastometrowa 
szklana wieża, którą planowano ustawić 
na dnie Odry. Wyobrażam sobie jak to 
mogło niesamowicie wyglądać.

– Niestety, wielu ciekawych ini-
cjatyw artystycznych nie udaje się 
zrealizować w Polsce. Ale jak sama 
pani odczuła Hasior pobudza wy-
obraźnię. Wielokrotnie rozmawia-
łem z nim na ten temat. Nigdy nie 
interesowała go żywotność materia-
łu, ale żywotność wyobraźni. I to mu 
się udało, bo ktokolwiek spotkał się 
z twórczością Hasiora, to tę żywot-
ność posiada.
Sam o sobie mówił, że nie chorował na 
nowoczesność.

– Tylko słabi artyści lgną do no-
woczesności, bo czymże jest nowo-
czesność? Świat, który nas otacza jest 
pożywką intelektualną. Nie trzeba 
uzależniać się od trendów artystycz-
nych, bowiem dojdziemy do miej-
sca, w którym wszystko będzie sztu-
ką i każdy będzie artystą, bo tak jest 

nowocześnie. Hasior nie musiał ni-
komu nic udowadniać. Był mądry, 
utalentowany i wrażliwy. Będąc ab-
solwentem „Szkoły Kenara” w Za-
kopanem i Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, znał swoją wartość. 
Kiedy pojawił się popart, Polska była 
daleko, za żelazną kurtyną. Świat 
był przekonany, że tu niedźwiedzie 
polarne chadzają po ulicach. A to 
właśnie Hasior stał się prekursorem 
popartu w Polsce. A jeśli historyko-
wi sztuki albo dziennikarzowi śled-
czemu przyjdzie do głowy rzetelnie 
przeanalizować zjawisko, to kto wie 
może był i pierwszy na świecie.
A Pana osobiste wspomnienia o artyście, 
jaki on był?

– To nie był łatwy człowiek dla 
byle jakich ludzi. To nie był łatwy 
człowiek dla cwaniaków, kpiarzy 
i polityków. On ich wszystkich usta-
wiał jak dzieci po kątach. Uważali, że 
to dziwactwo „hasiorowe” i swego 
rodzaju gra. Miał przewagę nad in-
nymi, świadomość swojego talentu 
i niemocy kulturalnej jego upolitycz-
nionych gości. Jeśli chodzi o tych, 
z którymi chciał się spotykać, roz-
mawiać, dyskutować to dla nich był 
ciepły, wspaniały i dobry. 
Jak on na to wszystko znajdował czas? 
Malarstwo, rzeźba, architektura…

– Wybitni ludzie nigdy nie mają 
problemów z czasem, bo oni ro-
bią wszystko wielokrotnie szyb-
ciej niż normalnie. Najwięcej cza-
su traci ktoś, kto błądzi. Hasior nie 
błądził. Wiedział, co ma zrobić i to 
wykonywał.
Które z jego dzieł najbardziej działa na 
Pana wyobraźnię?

– Jest dużo dzieł, które robi wra-
żenie. Hasior jest poetą, więc każda 
jego praca niesie ze sobą ogromny 
ładunek wyobraźni. Mógłbym długo 
wymieniać, skończywszy oczywiście 
na „Żelaznych Organach” na Snozce. 
Jak odczytać sztukę Władysława 
Hasiora?

– Najlepiej własną wrażliwością 
i sercem, nie umysłem. Człowiek 
czytający umysłem widzi wiszące 
gwoździe, a nie frędzle. Widzi gra-
bie, a nie rękę. Patrząc w ten sposób 
wiele tracimy. 
Czy zatem to jest sztuka dla współcze-
snych pędzących ludzi, którym braku-
je czasu?

– Niektórzy artyści, swoją sztuką 
zatrzymują ludzi, są wyznacznikiem 
ich kultury i ratunkiem dla ucieka-
jącego czasu. Do nich należy Hasior

Gawęda o Władysławie Hasiorze

Od lewej Andrzej Szarek, prof. Jerzy Fober i Władysław Hasior
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Z Maślanego Rynku w Nowym Są-
czu została już tylko nazwa. Kie-
dyś chodziło się tu po nabiał i wa-
rzywa „od chłopa”, czyli z definicji 
lepsze od sklepowych, bo naturalne. 
Dziś handluje się tu wszystkim, głów-
nie towarem, którego w tym miej-
scu sprzedawać nie wolno. Zamiast 
ekologicznych płodów z okolicznych 
pól, można trafić na towar z hurtowni 
i sklepowe jajka, po zmyciu piecząt-
ki udające te prosto od kury. W coraz 
większym bałaganie kupcy czują się 
bezkarni, zarządca bezradny, a służby 
kontrolne zaskoczone. To informacje 
szczególnie ważne przed świąteczny-
mi zakupami.

Mleko z wodą
Plac targowy w centrum miasta 
dawno przestał być miejscem, gdzie 
zjeżdżali rolnicy z okolicznych wsi 
i sprzedawali to, co sami wyhodo-
wali. Można tam znaleźć głównie 
egzotyczne owoce, środki czystości, 
kosmetyki, odzież, obuwie. Kupcy 
handlują czym tylko mogą i gdzie 
mogą. W dzień targowy wiele stoisk 
rozkładanych jest wprost na chod-
nikach, a korpulentne Cyganki za-
chęcają przechodniów do kupienia 
dresu z firmowym znaczkiem lub 
skórzanej kurtki o bliżej nieokre-
ślonym pochodzeniu.

Okoliczni rolnicy to dziś zale-
dwie garstka handlujących w tym 
miejscu, ale i oni niejednokrotnie 
dalecy są od sprzedawania wła-
snych płodów rolnych.

– Dzisiaj to każdy patrzy żeby 
zarobić, a nie żeby sprzedać do-
bry towar. Ja sam wodą rozrze-
dzam mleko, które wożę na rynek. 
Żeby mi się opłaciło, bo miasto-
wy nie pozna, że coś jest oszuka-
ne. Są tutaj i tacy, co kupują jajka 
w hurtowni i czyszczą z oznako-
wań, a potem sprzedają je za 2–3 
razy wyższą cenę jako swojskie. 
Zwyczajnie robią sobie jaja z jajek 
– opowiada pan Józef, który niemal 
w każdy dzień targowy rozkłada 
swój kramik na targowisku w cen-
trum Nowego Sącza.

Wielu sprzedawców na straga-
nach w nieoficjalnych rozmowach 
nie kryje, że oferowane przez nich 
marchewki, jabłka, pomidory i ka-
pusta to nie płody rolne z okolicz-
nych wsi, tylko towar z hurtowni. 
Oni jednak nie łamią prawa, a tyl-
ko bazują na wieloletnim przeko-
naniu sądeczan, że co z Maślanego 

Rynku, to wiejskie, naturalne 
i zdrowe. Wielu też jawnie łamie 
prawo w biały dzień handlując pro-
duktami, jakie na tym targowisku 
nigdy nie powinny się znaleźć, bo 
mogą poważnie zaszkodzić zdro-
wiu tych, którzy je kupią i zjedzą.

Tłuściutka, żółciutka kurka
– Odkąd my zarządzamy Ryn-

kiem Maślanym, nie było takich sy-
tuacji, żeby ktokolwiek sprzedawał 
tutaj drób, nieświeże produkty, czy 
niezbadane grzyby. Tego zakazuje 
regulamin obowiązujący na pla-
cu, który jest oparty na obowiązu-
jących w kraju przepisach – zarze-
ka się Zofia Świers, przedstawicielka 
Miejskiego Klubu Sportowego San-
decja, zarządcy targowiska.

Sprawdziliśmy. Mimo zapew-
nień, na Maślanym Rynku można 
dosłownie przebierać w kurach, 
grzybach i wszelakim nabiale.

– Patrz pani, jaka żółciutka! 
Z maja. Za 20 zł pani sprzedam. No, 
bierz pani – zachęca starsza kobieta 
w futrze i ludowej chustce.

– A ta kurka to była badana 
przez weterynarza – pytam.

– Eeee, gdzie! Przecież jest zdro-
wa, tłuściutka taka. Niech pani pa-
trzy tu, jaka żółta, o – staruszka 
wsadza rękę do wnętrza kury za-
winiętej w worek i gazetę.

Służby weterynaryjne i pracow-
nicy sanepidu są zdziwieni, gdy in-
formujemy ich o „kurzym” intere-
sie na targowisku. 

– Jeśli ludzie handlują tam dro-
biem, to robią to wbrew przepisom. 
Mięso i drób muszą być poddane 
kontroli weterynaryjnej. Dopiero 
wtedy mogą być sprzedawane, ale 
tylko w ściśle określonych warun-
kach, których na Maślanym Ryn-
ku nie ma. Brakuje tam chłodni, 
a poziom higieny także pozosta-
wia sporo do życzenia – tłumaczy 
Gabriela Górowska z sekcji higieny 
żywienia sądeckiej Powiatowej Sta-
cji Sanitarno–Epidemiologicznej.

Mariusz Stein, powiatowy lekarz 
weterynarii, wręcz niedowierza, że 
jest zbyt na ten żółciutki i tłuściut-
ki drób.

– Zarejestrowane hodowle są 
przez nas regularnie badane. Ale 
te swojskie kury z przydomowe-
go chowu pozbawione są wszelkiej 

kontroli. Mogą więc być źródłem 
zakażeń salmonellą lub poważnych 
zatruć pokarmowych – tłumaczy.

Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku nabiału. Ten swojski, 
oferowany na targowisku, produ-
kowany jest poza wszelką kontrolą 
weterynarzy czy sanepidu.

– Poza tym osoby, które ro-
bią to masło czy śmietanę zwykle 
nie mają aktualnej dokumentacji 
zdrowotnej. Nie mamy więc pew-
ności, że nie są nosicielami groź-
nych wirusów lub bakterii – za-
znacza Gabriela Górowska.

W efekcie delektując się mlekiem, 
śmietaną, serem czy jakami „od 
chłopa” możemy sobie zafundować 
między innymi salmonellę, gruźlicę, 
brucelozę, a nawet białaczkę.

Taryfy ulgowej nie ma także na 
suszone grzyby. Muszą być dokład-
nie zbadane przez grzybologa.

– A po co? Przecież to suszone 
są – odpowiada młoda kobieta py-
taniem na pytanie, czy specjalista 
dopuścił je do sprzedaży. Sprzeda-
jąca nie wie też, że handlując nimi 
w tych prowizorycznych opakowa-
niach, łamie prawo.

– Suszone grzyby mogą być 
sprzedawane tylko w hermetycz-
nych opakowaniach z etykietą. 
Musi się znaleźć na niej grama-
tura, nazwa i adres producenta, 
a przede wszystkim numer grzy-
boznawcy, który dopuścił je do 
sprzedaży. Tylko to daje pewność, 
że nam nie zaszkodzą, a przecież 
nawet grzyby suszone mogą być 
śmiertelnie trujące – mówi szefo-
wa sekcji higieny żywienia sądec-
kiego Sanepidu.

I choć niektórzy przypominają, 
że przecież swojskie jadło, królo-
wało na naszych stołach od poko-
leń i spożywano je „na zdrowie”, 
Gabriela Górowska nie ma wąt-
pliwości, że dziś nasza odporność 
jest znacznie niższa niż naszych 
przodków.

– Mamy też znacznie więk-
sze zatrucie środowiska, wię-
cej chemii w paszach i lekach dla 
zwierząt, a ludzi atakują znacz-
nie groźniejsze wirusy – wylicza. 
– To wszystko powoduje, że bez-
pieczną żywność kupimy dziś tyl-
ko w sklepach, bo wszystko, co 
trafia tam na półki musi być pew-
ne i sprawdzone.

Strzeżonego Pan Bóg strzeże
– Handlarze znają regulamin 

obowiązujący na targowisku i po-
winni go przestrzegać. Ale żeby tak 
się stało, musielibyśmy przed każ-
dym z nich stać i tłuc im młotkiem 
do głowy, co mogą robić, a czego 
nie. Oni stanowią naprawdę bar-
dzo specyficzne środowisko – pró-
buje tłumaczyć Zofia Świers, na 
wieść o tym, co udało nam się za-
obserwować na straganach.

Ale niezależnie od tego, jak spe-
cyficzne jest środowisko kupców 
z tego targowiska, to właśnie za-
rządca, czyli MKS Sandecja, ponosi 
odpowiedzialność za ich wykrocze-
nia. I mimo, że Sanepid i Straż Miej-
ska zwykle w zimie nie prowadzą 
kontroli placu, bo – jak tłumaczą 
– kupców jest mniej i nie ma takiej 
potrzeby, to po naszej interwencji, 
jeszcze przed świętami sprawdzo-
ne zostanie kto i czym handluje na 
Maślanym.

– Skontrolujemy cały plac za-
równo pod kątem tego, co jest na 
nim sprzedawane, jak i tego, jaki 
jest jego stan techniczny – zapo-
wiada Gabriela Górowska.

(TASS)

Miastowy się na jajku nie wyzna
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WAŻNY PROBLEM

JOLANTA BUGAJSKA

– Potocznie używa się określenia „rozwód ko-
ścielny”, oczywiście niesłusznie?

– W Kościele nie ma rozwodów, bo roz-
wód świadczyłby o tym, że był jakiś węzeł, 
który można było rozerwać. Małżeństwo 
ważnie zawarte może być rozerwane dopie-
ro przez śmierć jednego ze współmałżon-
ków. Natomiast w Kościele możemy mówić 
o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. 
Mówimy o tym wtedy, gdy owszem mógł 
być paradny ślub i szumne wesele, ale ist-
niała okoliczność, która spowodowała, że 
nie zaistniał węzeł małżeński. To znaczy to, 
co inaczej nazywa się „kontraktem małżeń-
skim”, nie zostało zawarte ważnie. Sąd ko-
ścielny stwierdza, czy zaistniała okoliczność 
powodująca, że można stwierdzić nieważ-
ność tego małżeństwa.
– Co może być tą okolicznością?

– Są to tzw. przeszkody małżeńskie, bra-
ki w wyrażeniu woli czy świadomości czło-
wieka albo braki formalno–prawne, któ-
re powodują nieważność tego małżeństwa. 
Oczywiście omówienie wszystkich prze-
szkód i okoliczności to długa i skompliko-
wana sprawa.
– Podobno przy stwierdzaniu nieważności mał-
żeństwa najczęściej wykorzystywany jest pkt. 
3 kanonu 1095 – o niezdolności do podję-
cia obowiązku małżeńskiego z przyczyn natury 
psychologicznej?

– Tak, to prawda. Małżeństwo w świetle 
nauki Kościoła jest wspólnotą życia i miło-
ści. Jeżeli ktoś jest niezdolny z rozmaitych 
powodów do stworzenia tej wspólnoty, to 
małżeństwo będzie nieważne. Typowym 
przykładem niezdolności jest choroba alko-
holowa jednego ze współmałżonków. Chory 

alkoholik przysięga miłość, ale potem jest 
do niej niezdolny, potrafi nawet obrącz-
kę ślubną sprzedać na alkohol. Inny przy-
kład to chorobliwe uzależnienie od rodzi-
ca, najczęściej matki. Pismo Święte mówi: 
„Opuści człowiek ojca i matkę”. Jeśli ktoś 
nie jest zdolny do opuszczenia matki i two-
rzenia nowej wspólnoty, to jest to podsta-
wa do stwierdzenia nieważności. Przyczyną 
może być też chorobliwa zazdrość. Zazdrość 

zawsze dowodzi, że ktoś nie kocha, bo tam, 
gdzie jest prawdziwa miłość, jest też peł-
ne zaufanie. Jeżeli przychodzi chorobliwa 
zazdrość, która uniemożliwia życie dru-
giej osobie, to trudno mówić o budowaniu 
wspólnoty życia i miłości.
– Alkoholizm czy chorobliwa zazdrość muszą 
ujawnić się przed zawarciem małżeństwa?

– Tak, każda okoliczność, która powo-
duje stwierdzenie nieważności, musi zaist-
nieć przed zawarciem małżeństwa. Powo-
duje ona bowiem, że nie nastąpiło zawarcie 
małżeństwa, czyli nie zawiązano więzła 
małżeńskiego. Są oczywiście sytuacje, że 

ktoś przed ślubem np. ukrywa swój alko-
holizm, ale jeżeli okaże się, że jest alko-
holikiem a świadkowie potwierdzą jego 
alkoholizm sprzed ślubu, to wtedy – po-
mimo ukrycia tego nałogu – małżeństwo 
jest nieważne. Jednak w każdym wypad-
ku przyczyna nieważności musi istnieć 
przed ślubem. 
– Powoływanie się na przyczyny psychologicz-
ne nie prowadzi do nadużyć? Tak naprawdę 

chyba każdemu można udowodnić w pewnym 
stopniu niedojrzałość emocjonalną.

– Sąd kościelny nie postępuje pochop-
nie. Nawet jeżeli zeznania stron są jedno-
brzmiące, sąd ich nie przyjmuje jako wia-
rygodne, dopóki nie zostaną potwierdzone 
przez świadków. W wypadku niedojrza-
łości psychicznej, sąd powołuje biegłego 
psychologa czy też psychologa kliniczne-
go, żeby on od strony fachowej stwierdził, 
czy ta niedojrzałość miała miejsce i w ja-
kim stopniu. Czyli czy ta niedojrzałość była 
w takim stopniu, że uniemożliwiła, czy 
też tylko utrudniała budowanie wspólnoty 

życia miłości. Jeśli tylko utrudniała, to mał-
żeństwo uważa się za ważne.
– Jedną z przyczyn stwierdzenia nieważności 
może być też niechęć do posiadania dzieci?

– Jeśli ktoś pozytywnym aktem woli wy-
kluczył potomstwo, to małżeństwo jest nie-
ważne od początku.
– A bezpłodność?

– Tu trzeba rozróżnić polskie prawo cy-
wilne a prawo kościelne. W prawie cy-
wilnym bezpłodność może być przyczyną 
rozwodu. Natomiast w świetle prawa ka-
nonicznego bezpłodność nie może być po-
wodem do stwierdzenia nieważności mał-
żeństwa. Tymczasem w świetle tego prawa 
powodem może impotencja, czyli niezdol-
ność do podjęcia współżycia. Inaczej rzecz 
się ma, jeżeli współmałżonek zataił swoją 
bezpłodność przed ślubem. Wtedy z tytu-
łu podstępu i wprowadzenia w błąd sąd ko-
ścielny może orzec nieważność.
– Czym jest dyspensa od małżeństwa zawarte-
go a niedopełnionego?

– W świetle nauki Kościoła zawarcie mał-
żeństwa ma dwa etapy: jeden to przysię-
ga małżeńska, która zawiązuje węzeł mał-
żeński, drugi to dopełnienie małżeństwa 
przez współżycie prowadzące do zrodze-
nia potomstwa. Jeżeli małżeństwo zostało 
zawarte, ale nie doszło do współżycia mię-
dzy małżonkami, to wtedy Ojciec Świę-
ty daje dyspensę od małżeństwa zawarte-
go a niedopełnionego. Przykładowo kiedyś 
taką dyspensę można było uzyskać, jeże-
li w czasie mobilizacji wojennej narzeczo-
ny został powołany do wojska, małżeństwo 
zostało zawarte, ale małżonkowie nie mie-
li możliwości współżycia, a po kilku latach 
życia w oddaleniu byli sobie już obcy. Dziś 
często korzysta się z dyspensy, jeśli małżeń-
stwo zawiera homoseksualista, który jest 

Młodzi ludzie 
są nieprzygotowani 

nie tylko do zawierania 
małżeństw

ROZMOWA z ks. prałatem dr KAROLEM DZIUBACZKĄ z Limanowej – sędzią Biskupiego 
Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, stwierdzającego m.in. o nieważności małżeństw.

Psychologowie wyraźnie stwierdzają, że jest wiele osób 
dojrzałych fizycznie, niejednokrotnie z ukończonymi 
studiami wyższymi, ale psychicznie i społecznie na 
poziomie przedszkolaka. To efekt tzw. cieplarnianego 
wychowania, gdy nie stawia się dziecku żadnych 
wymagań i nie zmaga się ono z żadnymi trudnościami, 
a potem nie umie się w życiu odnaleźć.
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niezdolny do współżycia z kobietą. 
Najczęściej nie stawia się on w są-
dzie do badań, żeby stwierdzić tę 
okoliczność i żeby na tej podstawie 
rozsądzić o nieważność małżeń-
stwa. Wtedy orzeka się dyspensę 
z tytułu niedopełnienia małżeń-
stwa. Sprawę rozstrzyga Rzym.
– Jak wygląda proces o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa? Przypomi-
na zwyczajny proces sądowy z prze-
słuchiwaniem stron, świadkami?

– Nie przypomina procesu sądu 
cywilnego, bo jest procesem pi-
sanym. Proces to cała procedu-
ra. Najpierw powód wnosi skargę. 
Sąd musi stwierdzić, że jest pod-
stawa do przyjęcia skargi, bo je-
śli takiej nie ma, to prośba zostaje 
odrzucona już na początku. Potem 
strona pozwana dostaje do zapo-
znania skargę powodową, do któ-
rej się ustosunkowuje. Oświad-
czenia jednej i drugiej strony idą 
do obrońcy węzła małżeńskiego, 
który przygotowuje pytania dla 
stron i świadków. Następnie pro-
wadzący sprawę audytor wzywa 
na przesłuchanie powoda, pozwa-
nego i świadków. Po przesłucha-
niu sędzia decyduje czy sprawę 
oddać np. do biegłego psycho-
loga, który wydaje opinię. Spra-
wa wraca do obrońcy węzła mał-
żeńskiego. Obrońca daje swoje 
uwagi, najczęściej broniące mał-
żeństwa i apelujące do sędziów, 
żeby nie orzekali nieważności, bo 
prawo w zasadzie stoi na gruncie 
obrony małżeństwa. Strony mają 
czas na zapoznanie się z aktami 

sprawy, czyli zeznaniami drugiej 
strony. Wtedy mogą wnieść do-
datkowe dowody, powołać kolej-
nych świadków, ustosunkować się 
do całej sprawy. Trzeba zaznaczyć, 
że są sytuacje, kiedy świadkowie 
z różnych powodów chcą zezna-
wać tajnie, wówczas ich zeznania 
są utajnione i zapoznają się z nimi 
tylko sędziowie. Po zapoznaniu 
się stron z aktami sędzia prowa-
dzący zamyka proces i akta spra-
wy otrzymują do czytania dwaj 
sędziowie, którzy przygotowu-
ją swoje głosy zwane wotami. Po 
ich przygotowaniu trzech sędziów 
się spotyka, dyskutują nad spra-
wą i wydają wyrok za ważnością 
lub nieważnością małżeństwa. Je-
żeli wyrok orzeka nieważność, 
to żeby był prawomocny, musi 
zapaść wyrok drugiej instancji 
albo w formie dekretu zatwier-
dzającego, albo w formie drugie-
go wyroku.
– Druga instancja to…

– Dla Sądu Diecezjalnego 
w Tarnowie druga instancja to Sąd 
Metropolitalny w Krakowie. Do-
piero gdy zapadną dwa jednobrz-
miące wyroki, wyrok jest prawo-
mocny i strony są wolne. Z tym, 
że w niektórych sytuacjach jed-
na ze stron może mieć albo za-
kaz zawierania powtórnego mał-
żeństwa np. w wypadku choroby 
psychicznej czy impotencji, albo 
możliwość zawarcia powtórnego 
małżeństwa, ale za zgodą biskupa 
po wcześniejszej konsultacji z bie-
głym lekarzem czy psychologiem.
– Ile trwa cała procedura?

– Proces w pierwszej instan-
cji powinien skończyć się w ciągu 
roku, ale zazwyczaj trwa to dłużej 
ze względu na problemy ze świad-
kami, czasem ze stronami, czy 
z zebraniem całej dokumentacji. 
Właściwie można powiedzieć, że 
cała procedura trwa od dwóch do 
trzech lat. Kościół się w tej kwe-
stii nie śpieszy.
– Gdy małżeństwo zostanie uzna-
ne za nieważne, małżonkowie, wte-
dy już wolni, mogą przyjmować 
sakramenty?

– Jeżeli małżonkowie się ro-
zeszli, nie zawarli powtórnego 
związku cywilnego ani nie miesz-
kają na stałe z inną osobą, zawsze 
mogą dostać rozgrzeszenie. Je-
żeli żyją samotnie, nie ma żad-
nych przeszkód, żeby przystępo-
wali do sakramentów świętych. 
Nie mogą do nich przystępować, 
gdy zwiążą się z kimś na stałe czy 
to w kontrakcie cywilnym, czy 
w konkubinacie.
– Oczywiście osoby, które uzyskają 
unieważnienie, mogą ponownie za-
wrzeć związek małżeński?

– Mogą zawrzeć, ale nie w każ-
dym wypadku, bo są sytuacje, 
o których wspomniałem wcze-
śniej, kiedy przeszkoda jest trwa-
ła i ona nie ustąpiła. Jeżeli jednak 
powodem była np. niedojrzałość, 

to doświadczenia rozpadu mał-
żeństwa, wiek, powodują, że czło-
wiek dojrzewa, biegły może więc 
stwierdzić, że ta osoba może już 
taki związek zawrzeć.
– A co z dziećmi ze związku uznane-
go za nieważny?

– O losie dzieci decyduje sąd 
państwowy, to on rozstrzyga, 
komu przyznawane są prawa do 
opieki nad dzieckiem. Dzieci są 
normalnie pełnoprawnymi człon-
kami Kościoła. Trudno, żeby kon-
sekwencje rozpadu małżeństwa 
ponosiły dzieci.
– W różne legendy obrosła spra-
wa dotycząca kosztów unieważnienia 
małżeństwa. Podobno można sobie 
kupić rozwód kościelny za 30 tys. zł?

– Jestem w sądzie kościelnym 
prawie trzydzieści lat i różne plot-
ki słyszałem, ale chyba żadna tak 
mnie nie ubawiła. Opłaty za kosz-
ty procesu są w granicach naj-
niżej pensji krajowej, jeżeli ktoś 
od księdza proboszcza przyniesie 
świadectwo ubóstwa, proces jest 
prowadzony zupełnie bezpłatnie.
– Według danych ogólnopolskich ro-
śnie liczba wniosków o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa. W tym 
roku wpłynęło już ponad 10 tys. 
W diecezji tarnowskiej też widać tę 
tendencję?

– Trudno mi odnieść się do da-
nych ogólnopolskich, ale w diece-
zji tarnowskiej rzeczywiście widać 
wzrost liczby wniosków.
– Z czego to wynika?

– Wzrasta liczba rozpadu mał-
żeństwa w ogóle. Jeżeli wzrasta 
liczba spraw prowadzonych w są-
dach kościelnych to tylko dobrze 
świadczy o wrażliwości sumienia 
tych, którym się nie udało w mał-
żeństwie. Sąd kościelny nie jest 
od tego, żeby kogokolwiek potę-
piać, tylko żeby pomóc uregulo-
wać sprawy sumienia. Ilość wnio-
sków o stwierdzenie nieważności 
świadczy więc o poziomie religij-
ności. Ludziom nie pozostają obo-
jętne sprawy ich sumienia oraz 
religijności i chcą je w miarę moż-
liwości uregulować.
– A może robią to, bo są w no-
wych związkach i chcą mieć „czy-
stą kartę”?

– Nie, ja tutaj wierzę w dobrą 
wolę. Proces trwa długo, trze-
ba zeznawać, raz już w sądzie cy-
wilnym, potem przed sądem ko-
ścielnym, a to są sprawy bolesne, 
z rozdrapywaniem ran. Jeżeli już 
zdarzyłyby się takie sytuacje, to 
raczej jakieś wyjątkowe wypadki.
– Czy ten wzrost liczby wniosków nie 
wynika też z jakiegoś rodzaju prze-
łamania tabu? Tabloidy donoszą, że 
Wojciech Cejrowski, Cezary Pazura, 
Jacek Borkowski takie unieważnie-
nia uzyskali.

– Myślę, że nie o to chodzi. 
Tu jest z jednej strony kwestia 
wrażliwości sumień, a z drugiej 
także troski duszpasterskiej. Za-
wsze po okresie wizyt kolędowych 

napływają nowe wnioski. Ksiądz 
odwiedzający wiernych w cza-
sie takich wizyt, widząc jaka jest 
sytuacja, proponuje skierowanie 
sprawy do sądu, żeby uregulo-
wać sytuację.
– A może młodzi ludzie nie są odpo-
wiednio przygotowani do zawierania 
małżeństw i trochę niedojrzale po-
dejmują tę decyzję?

– Młodzi ludzie są nieprzygoto-
wani nie tylko do zawierania mał-
żeństw. Psychologowie wyraźnie 
stwierdzają, że jest wiele osób doj-
rzałych fizycznie, niejednokrotnie 
z ukończonymi studiami wyższy-
mi, ale psychicznie i społecznie 
na poziomie przedszkolaka. To 
efekt tzw. cieplarnianego wycho-
wania, gdy nie stawia się dziec-
ku żadnych wymagań i nie zmaga 
się ono z żadnymi trudnościami, 
a potem nie umie się w życiu od-
naleźć. Jest to szerszy problem, 
nie tylko dotyczący życia małżeń-
skiego. Mamy dziś trzydziestolet-
nich singli, którym mamusia pie-
rze, gotuje, oni robią kariery, ale 
w małżeństwie nie potrafiliby się 
odnaleźć, bo brakuje im otwarcia 
na drugiego człowieka.
– Jak w kontekście stwierdzenia nie-
ważności małżeństwa brzmią słowa: 
„Co Bóg złączył, człowiek niech nie 
rozdziela”?

– Pan Jezus powiedział też: „Co 
zwiążesz na ziemi będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie”. Sko-
ro była przeszkoda to Bóg nie złą-
czył, nie było małżeństwa.

Małżeństwo w świetle 
nauki kościoła jest 
wspólnotą życia 
i miłości. Jeżeli 
ktoś jest niezdolny 
z rozmaitych 
powodów do 
stworzenia tej 
wspólnoty, to 
małżeństwo będzie 
nieważne. Typowym 
przykładem 
niezdolności jest 
choroba alkoholowa 
jednego ze 
współmałżonków. 
Chory alkoholik 
przysięga miłość, 
ale potem jest do niej 
niezdolny, potrafi 
nawet obrączkę 
ślubną sprzedać na 
alkohol.

Rozwody w statystyce

Ilość przyjętych wniosków 
o stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa w diecezji tarnowskiej:
od początku 2010 r. – 120, 
2009 r. – 115, 
2000 r. – 106.
– Dane dotyczą tylko wniosków, 
które zostały przyjęte, czyli takich, 
które dawały podstawę do rozwa-
żenia nieważności małżeństwa. 
Około 70–80 procent z tych wnio-
sków zostało rozstrzygniętych po-
zytywnie tzn. stwierdzono nie-
ważność małżeństwa – wyjaśnia 
wikariusz sądowy Sądu Diecezjal-
nego w Tarnowie ks. dr Władysław 
Kostrzewa.
Dla porównania w 2009 r. w die-
cezji tarnowskiej zawarto 8289 
małżeństw.

Dane ogólnopolskie (wg Instytutu 
Statystyki Kościoła Katolickiego)
Ilość spraw o orzeczenie nieważ-
ności małżeństwa zakończonych 
wyrokiem orzekającym w Polsce:
2007 r. – 2171, 
2006 r. – 1961, 
1999 r. – 1265
Dla porównania w 2007 r. zawarto 
w Polsce 178395 małżeństw. 
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Informacje
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L IMANOWA. Blisko 280 tys. zł 
kary musi zapłacić z powo-
du spóźnienia wykonawca Cen-
trum Informacji Turystycznej 
na tamtejszym rynku. Przebu-
dowa rzeźby plenerowej zwanej 
popularnie „buzodromem” (od 
nazwiska architekta Jana Buz-
ka) miała się zakończyć 19 paź-
dziernika, a odbioru prac bu-
dowlanych dokonano miesiąc 
później.

NOWY SĄCZ.  Uniwersytet Trze-
ciego Wieku ogłosił konkurs pt. 
„Jak Ty to widzisz”. Jego ce-
lem jest opisanie jak zmieniło się 
życie ludzi, którzy mieli kon-
takt z UWT i jaki wpływ mia-
ła na niech działalność Uniwer-
sytetu. Konkurs adresowany jest 
do rodzin i znajomych słucha-
czy. Prace można składać w se-
kretariacie stowarzyszenia do 15 
stycznia.

NOWY SĄCZ.  Ostatnim akor-
dem 100–lecia Sandecji była ju-
bileuszowa gala, podczas której 
m.in. ogłoszono wyniki ple-
biscytu na sportowca stule-
cia. Został nim wybrany piłkarz 

i hokeista Tadeusz Koniecz-
ny. Ogłoszono też futbolową je-
denastkę wszech czasów, któ-
rą utworzyli: Wiesław Spiegel 
– Zygmunt Śledź, Adam Ziół-
kowski, Jano Frohlich, Wiesław 
Stawiarz – Wacław Grądziel, 
Tadeusz Konieczny, Zdzisław 
Czarnik, Roman Hływa – Bo-
gusław Szczecina, Zygmunt 
Żabecki.

NOWY SĄCZ.  Policja rozpoczęła 
współpracę z psychologami Wyż-
szej Szkoły Biznesu. Razem będą 
przeciwdziałać przemocy w ro-
dzinie. Współpraca policji i WSB 
– NLU ma na celu uświadamia-
nie pokrzywdzonym, że nie są 
sami z problemem. Ze statystyk 
wynika, że pięć na sześć prze-
stępstw ma związek z przemocą 
w rodzinie.

NOWY SĄCZ.  Zarząd Sursum 
Corda podczas gali z okazji 10–
lecia Stowarzyszenia wyróżnił 
Aniołami: jezuitę o. Stanisława 
Majchra, prezes Łąckiego Ban-
ku Spółdzielczego Marię Rysie-
wicz oraz dziennikarzy – Iwonę 
Kamieńską, Wojciecha Chmurę 

i Wojciecha Molendowicza. Im-
prezę uświetnił koncert Jacka 
Wójcickiego pt. „Od La Scali do 
Piwnicy pod Baranami”.

NOWY SĄCZ.  Do Sądu Okręgo-
wego trafił akt oskarżenia prze-
ciwko dwóm mężczyznom, któ-
rzy śmiertelnie ranili swojego 
kolegę, a jego ciało zostawili przy 
kontenerze na śmieci. Podczas li-
bacji alkoholowej doszło między 
tą trójką do bójki. Koledzy pobili 
śmiertelnie Włodzimierza M., bo 
ten nie chciał dać im pieniędzy 
na wódkę. Mężczyzna miał przy 
sobie 80 zł.

ZABRZE.  Marcin Guzik z Li-
manowej zdobył złoty medal 
w XXVII Pucharze Polski Senio-
rów Karate Kyokushin. W zawo-
dach wzięło udział 79 karateków 
z 37 ośrodków.

KAMIONKA WIELKA.  Policja za-
trzymała 34–latka za włama-
nie i kradzież. Łupem mężczy-
zny padł towar na kwotę 1500 
zł. Funkcjonariusz odzyskali go 
w całości. 34–latkowi grozi do 10 
lat więzienia.

Dwóch sanitariuszy pcha wózek z ko-
bietą w szlafroku i kocach przez zaspy 
śniegu. Na dodatek cały czas sypie po-
ważnie ograniczając widoczność. Ka-
retka utknęła w ogromnym korku na 
ul.  Piotra Skargi, jednej z jednokierun-
kowych, wąskich ulic w samym cen-
trum Nowego Sącza.

Sanitariusze przedzierają się z pa-
cjentką w okolice mostu heleńskie-
go. Tam czeka rodzina, która zabie-
rze ją do domu. To odległość kilkuset 
metrów. Nawet dla zdrowego czło-
wieka trudna do pokonania w takich 
warunkach.

Ta sytuacja – na szczęście – nie 
była związana z zagrożeniem ży-
cia. Ale kiedy spadnie śnieg i drogi 
są nieprzejezdne – nie ubywa cho-
rych potrzebujących pilnej pomo-
cy. Przykładów nie trzeba szukać 
daleko. We wtorek (14 grudnia) po-
gotowie nie mogło dotrzeć do pa-
cjenta z Laskowej, u którego podej-
rzewano zawał. Karetka zatrzymała 
się na stromym podjeździe, na za-
sypanej śniegiem drodze. Na miej-
sce nie mógł też dolecieć śmigłowiec 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Warunki nie pozwoliłyby na lądowa-
nie. W transporcie pomogli straża-
cy. Pacjenta udało się przewieźć do 
karetki. Mężczyzna trafił na oddział 
kardiologii w Nowym Sączu. 

– Kiedy mamy do czynienia 
z bezpośrednim zagrożeniem życia 
liczy się czas. Pacjent jak najszyb-
ciej musi otrzymać fachową po-
moc – mówi dyrektor Sądeckiego 
Pogotowia Ratunkowego Józef Zyg-
munt i dodaje: – sanitariusze i leka-
rze z ogromnym poświęceniem pod-
chodzą do swojego zawodu. Zdarza 
się, że na rękach, nawet kilkaset me-
trów, niosą pacjenta do karetki i nie 
są to przypadki odosobnione. Nigdy 
nie odmówią pomocy. Nikt nie po-
wie: „nie damy rady dotrzeć”. (LIB)

Pomóc 
za wszelką cenę

Krótko
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Ubierz dzieciaka za piątka!
To naprawdę jest możliwe. Sprawdziliśmy w kil-
ku sądeckich sklepach z odzieżą używaną, co 
można kupić za 5 zł. Okazuje się, że w tej ce-
nie można dostać nie tylko podkoszulki, ale 
też spodenki, spódniczki, sweterki, torebecz-
ki, a nawet buciki. Wszystko dobrej jakości, naj-
częściej markowe. Który maluch nie chciałby 
pójść tak wystrojony do przedszkola?

Kontynuujemy naszą serię odwiedzin w są-
deckich,ciucholandach – jak się okazuje naj-
popularniejszych sklepach w Nowym Sączu. 
Przed tygodniem pokazaliśmy kilka przy-
kładowych zestawów markowej odzieży, 

które można kupić dosłownie za symbolicz-
ną kwotę. To właśnie przed sklepami z taki-
mi ubraniami ustawiają się jedyne już chyba 
w mieście kolejki. Sklepy z nową markową 
odzieżą świecą pustkami. Dziś pokazujemy 
za ile można ubrać najmłodszych.

– Wiadomo, ile kosztuje nowy swete-
rek dla trzylatka. A jeszcze jak się próbu-
je oszczędzić i wybiera te tańsze ubran-
ka, to efekt jest taki, że po trzech praniach 
wyglądają jak szmaty. A w ciucholandzie 
za cenę nowego markowego sweterka ku-
puję Grzesiowi dwie–trzy siatki ubrań, 
które gdy z nich wyrasta, śmiało mogą 

nosić jeszcze jego młodsi kuzyni – mówi 
Agnieszka Pasiut, mama pięciolatka.

Pani Agnieszka opowiada, że w świat 
szmateksów wprowadziła ją przyjaciół-
ka, która przez kilka lat mieszkała w No-
wym Sączu.

– Miała kilkoro dzieci. Wiadomo, szyb-
ko rosły i dziadkowie nie nadążali ze sła-
niem paczek z ubrankami, a pieniądze 
wydane w sklepach z nową odzieżą uwa-
żała za wyrzucone w błoto, bo te szybko się 
niszczyły. Dlatego zaczęła ubierać dziecia-
ki w ciucholandach, w których wyszuki-
wała amerykańskie i zachodnie marki. Te 

ciuszki przetrwały wszystkie harce malu-
chów – tłumaczy pani Agnieszka.

Mamy, które tak jak ona buszują w ciu-
cholandach wiedzą, że nie trzeba wie-
le szukać, żeby dzieciak był ubrany modnie 
i praktycznie.

– Dużo sklepów z używaną odzieżą robi 
megapromocje. Można znaleźć nawet ta-
kie, które wyprzedają towar za złotów-
kę, dwa złote sztuka. To groszowe sprawy 
i pozwalają oszczędzić na inne wydatki, 
których przecież jest tak dużo, gdy ma się 
dzieci – mówi pani Sabina, stała klientka 
ciucholandów. (BRU)

Ceny wszystkich ubranek 
wynoszą 4-6 zł. 

Adresy sklepów:

Zestawy: 2, 3, 4, 6
„Roban",  ul. Lwowska 9, 

Nowy Sącz

Zestawy: 1, 5
„Euforia",  ul. Nawojowska 3, 

Nowy Sącz

1
2 3

4 5

6
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HISTORIA.  Nie obeszło się bez 
pałek, gazu i bicia opozycjoni-
stów. Strach i milicyjny terror 
wróciły na sądeckie ulice. 

Odżyły wspomnienia stanu wo-
jennego. Wszystko za sprawą in-
scenizacji przygotowanej przez 
Polskie Towarzystwo Historycz-
ne w Nowym Sączu. 30 osób 
minuta po minucie, z wielką 
dbałością o szczegóły, odegra-
ło wydarzenia z 13 grudnia 1981 
r. Dla jednych było to przy-
kre wspomnienie, przywołują-
ce mroczne karty współczesnej 
polskiej historii, dla młodszych 
uczestników inscenizacji, to była 
forma nauki, na długo zapadają-
ca w pamięć.

Dzień wcześniej wyznaczy-
li sobie spotkanie byli działa-
cze „Solidarności”. Z inicjaty-
wy mieszkającego na emigracji 
w Szwecji Tadeusza Piaseckie-
go spotkać się miało blisko 50 
związkowców z tamtych lat, ale 
w „Karczmie na Kamieńcu”, po-
dobnie jak na sądeckim Ryn-
ku, wygrała Służba Bezpieczeń-
stwa. Skłóceni przez prawdziwe 
lub sfabrykowane dokumenty 

bezpieki dawni opozycjoni-
ści kolejny raz nie usiedli przy 
jednym stole. Z zaproszonych 
osób zjawiła się ledwie połowa. 
Nieobecny był m.in. lider „S” 

Andrzej Szkaradek zarzucający 
– obecnemu na spotkaniu – Je-
rzemu Wyskielowi współpra-
cę z SB.

(MIW)

Prokuratura Rejonowa w Muszy-
nie jeszcze przed końcem roku wy-
śle do sądu akt oskarżenia przeciwko 
pięciu lekarzom, którzy uczestniczy-
li w akcji ratowania 12–letniego Ka-
mila z Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Chłopiec zmarł 15 lipca 2008 r., gdy 
w czasie pobytu na kolonii w Szczaw-
niku, został przygnieciony przez 
bramkę na boisku sportowym. Czte-
rech lekarzy jest z Krynicy, piąta oso-
ba, to była dyrektorka sądeckiego po-
gotowania ratunkowego.

– Zamknęliśmy śledztwo i piszemy 
akt oskarżenia. Lekarze odpowie-
dzą przed sądem za bezpośrednie na-
rażenie dziecka na utratę życia lub 
zdrowia. Co prawda, początkowo 
śledztwo było prowadzone w sprawie 
nieumyślnego spowodowania jego 
śmierci, ale biegli sądowi stwierdzi-
li, że same obrażenia, jakie odniósł, 
niezależnie od błędów popełnionych 
przez lekarzy, mogły spowodować 
jego zgon – tłumaczy Ludwik Huzior, 
prokurator rejonowy z Muszyny.

Śledczy stwierdzili, że Kamil od 
samego początku był niewłaściwie 
diagnozowany. Nie udzielono mu też 
pomocy w takim zakresie, w jakim 
było to konieczne i możliwe – wokół 

jego stłuczonego serca gromadził się 
płyn, który lekarze w szpitalu w Kry-
nicy powinni byli odprowadzić, ale 
mimo to nie wykonali zabiegu. Pro-
kuratora nie przekonały ich tłuma-
czenia, że mogą się go podejmować 
jedynie szpitale specjalistyczne i że 
stąd wynikała ich decyzja o prze-
transportowaniu Kamila do Nowe-
go Sącza.

Według ustaleń prokuratury, wła-
śnie transport chłopca mógł także być 
zagrożeniem dla jego życia. Przede 
wszystkim, lekarz z krynickiego szpi-
tala aż 12 minut tłumaczył dyspozy-
torce sądeckiego pogotowia ratun-
kowego, że potrzebna jest karetka 
dla ciężko chorego dziecka. Nie było 
nawet mowy o tym, żeby został we-
zwany śmigłowiec. Co więcej, w po-
łowie drogi między Krynicą a Nowym 
Sączem, Kamila przenoszono z jednej 
karetki do drugiej, a to spowodowa-
ło dodatkowe opóźnienia w transpor-
cie. Kamil zmarł w sądeckim szpita-
lu, po pięciu godzinach od wypadku. 

Teraz, po niemal dwóch i pół roku 
od tej tragedii, sąd zdecyduje, czy le-
karze podjęli w ciągu tych pięciu go-
dzin właściwe decyzje. Jeśli uzna ich 
za winnych, grozi im do roku pozba-
wienia wolności. (BRU)

Oskarżeni o śmierć chłopca

FO
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Milicja pałowała na rynku
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Zawieźli mnie prosto na komen-
dę, ale nie miałem w ogóle ocho-
ty z nimi rozmawiać.. Myślałem 
tylko o tym, jak najszybciej się 
stamtąd wydostać. Przecież za 
niecałe trzy dni miało się zmienić 
całe moje życie! Miałem wyjechać 
do Włoch! Tymczasem siedziałem 
z kajdankami na rękach, przyku-
ty do kaloryfera i słuchałem tego, 
co mówił policjant. Chodziło o to, 
że szukali mnie przez siedem mie-
sięcy i doskonale wiedzieli, że to 
ja „rozbijałem” kioski oraz skle-
py, a teraz muszę się do tego przy-
znać i powiedzieć im, z kim to ro-
biłem. Słowo „muszę” było przy 
tym kluczowe, bo – jak tłumaczył 
pan władza i tak mi nic nie zro-
bią, bo jestem małolat, a przy oka-
zji oni wyczyszczą sobie papiery. 
Nie odpowiadało mi to. Nie mia-
łem ochoty do niczego się przy-
znawać i ani trochę nie przeko-
nywały mnie jego argumenty, aż 
do momentu, gdy obiecał, że wy-
puszczą mnie do domu i jeszcze 
dadzą mi „parę złotych na ruchy”. 
To wszystko zaraz po tym, gdy tyl-
ko powiem im wszystko, co chcie-
li, żebym powiedział.

Byłem tak pochłonięty wyjaz-
dem, że mógłbym wziąć na sie-
bie wszystkie nie wykryte prze-
stępstwa w mieście. Zgodziłem 
się. Pan władza przyniósł kilka te-
czek i spis włamań na terenie mia-
sta i okolic. Umówiliśmy się, że 
zapoznam się z całą listą i doko-
namy swego rodzaju dopasowa-
nia do mnie i moich możliwości. 
Problem polegał na tym, że oprócz 
sklepów, mieszkań i kiosków mia-
łem wziąć na siebie piwnice, ga-
raże, komórki, składziki, altan-
ki na działkach i takie tam. Było 
tego naprawdę sporo. Nie odpo-
wiadało mi, że mam podłożyć się 
pod to wszystko. Ale czego się nie 
robi, żeby osiągnąć cel?

Zaczęliśmy przesłuchanie i do 
protokołu przyznawałem się po 
kolei do wszystkiego szczęśliwy, 
że już niedługo znajdę się w domu 
babci. Niestety, w pewnym mo-
mencie do pokoju wszedł naczel-
nik wydziału kryminalnego i roz-
wiał moje nadzieje. Powiedział 
przesłuchującemu mnie policjan-
towi, że po wszystkim mam być 
odkonwojowany do izby dziecka, 
a później do innego niż dotychczas 
ośrodka wychowawczego.

Jakby piorun mnie trafił. Na-
rosła we mnie tak wielka agresja, 
że nie mogłem się uspokoić. Prze-
cież umowa była całkiem inna! Po-
licjant zgłupiał, gdy wybuchłem. 
Krzyczałem i próbowałem tłu-
maczyć, że to nie tak miało być. 

Z wściekłości wyrzuciłem proto-
kół do kosza.

Następnego dnia byłem już 
w Ośrodku Wychowawczym 
w Mszanie Dolnej. Na szczęście 
spotkałem tam kolegę, który wy-
tłumaczył mi, jak się stamtąd wy-
dostać. Kilka godzin później już 
biegłem ile sił w nogach na dwo-
rzec. O mało nie rozjechał mnie 
jakiś samochód, bo nawet nie pa-
trzyłem, co się wokół mnie dzie-
je. Biegłem cały czas myśląc, że 
najważniejsze jest, żeby zgodnie 
z planem następnego dnia o 8.30 
wyjechać do mamy.

Udało się. Choć jechałem przez 
Kraków, z przesiadkami, to dotar-
łem na czas. Była 7.30, gdy wbie-
głem do magazynu na dworcu PKP, 
w którym pracował dziadek. „Wie-
działem! Wiedziałem, że wrócisz 
na czas!” – wrzasnął, gdy mnie 

zauważył i pocałował mnie w czo-
ło. Zwykle mnie takie okazywa-
nie uczuć krępowało, ale tym ra-
zem było inaczej. Widziałem, że 
naprawdę się ucieszył z mojego 
powrotu.

Zrobił mi herbatę i położył 
przede mną kanapki. Piłem pa-
rząc sobie usta, bo cały czas mia-
łem świadomość, że za chwilę jadę 
do mamy. Zauważyłem jednak, że 
dziadek był dziwnie zaniepokojo-
ny i podenerwowany. Zapytałem 
go więc co się stało. Usłyszałem, 
że gdy mój ojciec dowiedział się, 
że zabrała mnie policja, poszedł 
do biura podróży i oddał mój bilet 
na autobus. Poczułem się oszuka-
ny i zawiedziony. Szlag trafił mój 
wyjazd. Niepotrzebnie uciekałem 
i tak się spieszyłem!

Dziadek widząc mój zawód, 
przytulił mnie mocno i powiedział: 

„Coś wymyślimy. Nie jest tak źle”. 
Od razu mi się polepszyło. Skoro tak 
mówi, to tak musi być – pomyśla-
łem. I tak było. Dziadek postano-
wił zerwać się wcześniej z pracy, ale 
zanim wyszliśmy z magazynu, za-
dzwonił jeszcze do mamy do Włoch. 
Zaraz potem poszliśmy do biura po-
dróży. Początkowo nie było możli-
wości, żeby znalazł się dla mnie ja-
kiś bilet – nawet lista rezerwowa 
była dłuższa niż tych, którzy wy-
kupili już bilety. Dziadek dał mi 
więc parę złotych i kazał mi iść ku-
pić sobie hot doga. Wiedziałem, że 
to był tylko pretekst, żeby się mnie 
na chwilę pozbyć. I nie myliłem się 
– w końcu dziadek wyszedł, pod-
szedł do mnie i powiedział, że za 
dwa dni wyjeżdżam.

Te dni przesiedziałem jak na 
szpilkach – ani na chwilę nie wy-
chodziłem z domu, nawet do sklepu. 

Dużo rozmawiałem wtedy z babcią, 
głównie o tym, co będzie we Wło-
szech i o tym, że po przyjeździe koń-
czę z kradzieżami i tym wszystkim. 
Z emocji, tej ostatniej nocy u nich 
w domu nie zmrużyłem oka. Pamię-
tam, jak rano żegnałem się z bab-
cią wychodząc z domu. Wyściskała 
mnie solidnie i razem z dziadkiem 
wyruszyliśmy na dworzec. Zdziwi-
łem się bardzo, gdy babcia pojawiła 
się jednak też na peronie, z którego 
odjeżdżał mój autobus. Na jej wi-
dok, uroniła mi się łezka. Wszyscy 
troje mieliśmy mokre oczy. Dopie-
ro dziadek się zreflektował, wręczył 
mi bilet, paszport, pieniądze i zapa-
kował mnie do autobusu. W drogę!

Dopiero, gdy dojeżdżałem do 
granicy polsko–czeskiej, obleciał 
mnie strach. A może jednak je-
stem poszukiwany?

Opracowanie: (BRU)

W drodze do nowego życia
Więzienny pamiętnik, część 3
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Rodzina, policja i Fundacja „Itaka” po-
szukują zaginionej w miniony pią-
tek Marty Fornal z Kasinki Małej (gmina 
Mszana Dolna). Niestety, jak do tej pory, 
nie natrafiono na żaden ślad czy wska-
zówkę, która mogłaby doprowadzić do 
miejsca, w którym dziewczynka obec-
nie przebywa.

– Była wesoła, rozmowna. Ze mną 
i z siostrami miała bardzo dobry kon-
takt. Nie możemy zrozumieć, dla-
czego nagle tak się stało. To dobre, 
ułożone dziecko. Nigdzie się nie włó-
czyła i zawsze była w domu na czas 
– mówi zrozpaczona Barbara Fornal, 
mama Marty.

Do tej pory udało się ustalić bardzo 
niewiele. Wiadomo, że dziewczynka 
wyszła z domu w piątek o 7.45. Mia-
ła iść na autobus, którym codziennie 

jeździła do szkoły. Na przystanek jed-
nak nie dotarła.

– Na pewno wzięła ze sobą pro-
stownicę i kosmetyki, chociaż do 
szkoły nigdy się nie malowała i nie 
prostowała włosów. Myślę, że z kimś 
się umówiła, na jakieś spotkanie albo 
wycieczkę i była przekonana, że po 
kilku godzinach wróci, bo nie za-
brała bielizny ani innych osobistych 
rzeczy. Wyszła z domu, może wsiadła 
do czyjegoś samochodu i odjecha-
ła, pewnie nawet nie wiedząc z kim 
i gdzie – zastanawia się pani Barbara.

O zaginięciu córki zawiadomi-
ła policję dopiero przed godziną 21 
w piątek. 

– Myślałam, że ten raz zdarzyło 
się jej pojechać do którejś koleżanki 
i zwlekałam aż do przyjazdu ostat-
niego autobusu – tłumaczy.

Komendant komisariatu w Msza-
nie Dolnej Marek Szczepański o po-
moc w poszukiwaniach dziewczynki 
poprosił kolegów z Małopolskiej Ko-
mendy Policji. Wspólnie udało im się 
ustalić, że Marta na dzień przed znik-
nięciem usunęła ze swojego konta na 
Naszej Klasie wszystkie zdjęcia i ska-
sowała listę znajomych. Okazało się 
też, że mimo, iż miesiąc wcześniej 
mama w ramach kary za słabe wyni-
ki w nauce, zabrała jej telefon, Marta 
pożyczyła od koleżanek aparat i pie-
niądze na kartę do niego. Na pewno 
miała go ze sobą w chwili zaginięcia. 
Niestety, telefon pozostaje wyłączony. 
W Kasince i okolicy pojawiają się na-
tomiast pogłoski, że Marta mogła już 
dawno zostać wywieziona za granicę 
oraz że od kilku tygodni spotykała się 
regularnie z nikomu nie znaną osobą. 

– Nic nie wiem na temat takich 
znajomości Marty i nie mam poję-
cia, co się z nią dzieje. Ale chcę jej po-
wiedzieć, że czekamy na nią w domu 
i tęsknimy. Wszystko jej wybaczamy, 
wszystko. Niech tylko wróci, a reszta 
się poukłada. Jeśli nie ma jak wrócić, 

niech do nas zadzwoni, pojedziemy 
po nią, albo niech zgłosi się na poli-
cję. Tylko niech się odnajdzie – pła-
cze pani Barbara. (MR)

Poszukiwana

Córeczko, czekamy na ciebie w domu!

Marta Fornal wychodząc z domu ubrana była w szarą bluzę w kratę, jasno-
niebieskie jeansy „rurki” i białe adidasy. Miała też szkolną brązową torbę 
na ramię. Jest krępej budowy – ma około 165 cm wzrostu, i waży 65 kg. Ma 
niebieskie oczy i ciemnobrązowe, lekko falowane włosy do ramion.
– Ktokolwiek ją gdziekolwiek widział, albo ma jakiekolwiek informacje, 
proszę, niech jak najszybciej zgłosi to policji – zwraca się do naszych Czy-
telników zrozpaczona matka Marty.
Wszelkie informacje mogące mieć związek z zaginięciem dziewczynki 
można przekazywać, także anonimowo, Komisariatowi Policji w Mszanie 
Dolnej pod numerami telefonów: 18 331 00 07 i 18 331 00 20. W ponie-
działek dla osoby, która przyczyni się do odnalezienia Marty, wójt gminy 
Bolesław Żaba ufundował nagrodę pieniężną.
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Choroba wywróciła życie Małgo-
rzaty Ogorzały do góry nogami. 
Wyeliminowała ją z zawodu pie-
lęgniarki. Musiała zrezygnować 
z tego, co przez 13 lat robiła. Kie-
dy dzieci były małe zajmowała się 
nimi i te codzienne obowiązki wy-
pełniamy jej czas. Kiedy wyfrunę-
ły z domu – jej głowę zajęły myśli 
o chorobie. 

 – Odczuwałam niedosyt życia. 
Szukałam zajęcia, które wypełni-
łoby mój czas. Przypomniałam so-
bie, że przecież to plastyka dawała 
mi kiedyś tyle radości!

Zaczęła realizować swoje marze-
nie z dzieciństwa. Pędzla nie trzy-
mała w ręku, od szkoły podstawo-
wej. Intuicja podpowiedziała jej, że 
powinna zacząć od pasteli – tech-
niki podobnej do rysowania kred-
ką i ołówkiem. 

– Do dziś wiem, że mam lepsze 
możliwości w pastelach. Zaczęło 
się od dramatycznego obrazu Mat-
ki Boskiej Bolesnej z Czarnego Po-
toku. Ten obraz mnie zainspirował. 
Ale dziś jak na niego patrzę to ręce 
załamuję. Okazało się, że jestem 
zielona i niewiele wiem na temat 
malarstwa.

Ale do odważnych świat nale-
ży. Pani Małgorzata zapisała się na 
korespondencyjny kurs do Akade-
mii Rysunku. 

– Znajomi pukali się po głowach 
– korespondencyjna nauka rysun-
ku! Nawet osoby zajmujące się na 
co dzień sztuką, reagowały na mój 
pomysł z rezerwą. 

Kurs trwał trzy lata. Na zakoń-
czenie pani Małgorzata dostała list 
od swojego nauczyciela i ogromnie 
zdziwiona przeczytała w nim:

– Jest Pani w czołówce moich 
uczniów. 

Te słowa były dla niej dużym 
wyróżnieniem. Ale nie spoczęła na 
laurach.

– Wszystkie sugestie i roz-
mowy z profesorem dały mi do-
bre podstawy i dziś wiem, że to 
właśnie podstawy są najważ-
niejsze. Mogłam dalej rozwijać 
zainteresowania.

Na swojej drodze spotkała pro-
fesora Andrzeja Szarka, który przez 
dwa lata uczył ją rysunku. Na kon-
cie pani Małgorzaty zaczęły poja-
wić się nagrody. Pierwsza za pracę 
kubistyczną na konkurs „Obiekty 
kultu świętej Kingi”. To wyróżnie-
nie bardzo ją zaskoczyło. Jeszcze nie 
była pewna swoich umiejętności:

– Od kiedy zaczęłam malować, 
poddawałam się swojemu we-
wnętrznemu głosowi, który mnie 
prowadził. Usłyszałam w radiu, 
że powstaje Uniwersytet Trzecie-
go Wieku – zapisałam się. Dla mo-
jej rodziny był to wstrząs! Moi naj-
bliżsi długo nie mogli tego faktu 
zaakceptować. W końcu pogodzili 
się z tym, że mam prawo realizo-
wać swoje marzenia. 

Dzięki Uniwersytetowi odkry-
ła swoją drugą pasję – poezję. Za-
częła przelewać na papier miłość 
do swojej ziemi. 

– Sens jest w tym jak przeżywa 
się miejsce, w którym się wyro-
sło. Czym ziemia żyje, jak wyglą-
da, jakimi mieni się kolorami, jak 
dźwięczy muzyka pszczół i much. 
W Moszczenicy jest ta ziemia, któ-
rą kocham.

Zaczęła studiować podręcz-
niki dla studentów polonisty-
ki. Musiała się dowiedzieć, jak 
przez wieki rozwijała się poezja, 

co było inspiracją dla ówczesnych 
autorów.

– Nikt w liceum medycznym nie 
poruszał tematyki budowy wier-
sza i całej złożoności warsztatu po-
etyckiego. Musiałam złapać pod-
stawy – wspomina.

Kiedy tworzy lubi spokój i ciszę. 
Delektuje się szumem wiatru, zapa-
chami kwiatów i ziół. Ale zdarzyło 
się jej pisać wiersze podczas pra-
nia, obierania agrestu i porzeczek.

– Czasem przyjdzie mi do głowy 
jakiś neologizm np. ,, jęczmienne 
przewieje”  i mówię o tym słow-
nym wynalazku dzieciom – śmie-
je się pani Małgorzata. – One naj-
częściej nie zaraz go rozumieją. Ale 
uważam, że neologizmy pobudzają 
wyobraźnię.

Małgorzata Ogorzały wydała to-
mik „Drzewo”. Sama też wykonała 
do niego rysunki. Jest w nim około 
50 wierszy. Jeden z nich autorka za-
dedykowała naszym Czytelnikom.

(LIB)

Pasja

Pielęgniarka za sztalugą
Od dziecka pomagała rodzicom na roli, ale to do farb, papieru i pędzla najbardziej ją ciągnęło. 
Rodziców nie było stać, żeby posłać ją do szkoły plastycznej w Zakopanem. Poszła do liceum 
medycznego. Tam – jak sama mówi – też się zrealizowała. Do marzenia o sztalugach wróciła 
po latach, kiedy była już żoną i matką dwójki dzieci.

Dwudziesty 
pierwszy wiek
urobieni–gazetami
ujarzmieni–ekranami
zabrudzeni–sensacjami
zanudzeni–reklamami
przytłoczeni–frazesami
przytępieni–bajeczkami
przygaszeni–wyczynami
przysypani–ilościami
dokarmiani–banalnością
dopajani–brutalnością
dopieszczani– bezkarnością
dotleniani–bezradnością
zniesławieni–postawami
zamuleni–niechęciami
zakażeni–chciwościami
zaślepieni–zazdrościami 
rozstrojeni–mobbingami
rozproszeni–zwolnieniami
rozkładani–nałogami
rozrywani–terrorami

Usłyszałam w radiu, 
że powstaje 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – zapisałam się. 
Dla mojej rodziny był to 
wstrząs! Moi najbliżsi 
długo nie mogli tego 
faktu zaakceptować. 
W końcu pogodzili się 
z tym, że mam prawo 
realizować swoje 
marzenia. 

Małgorzata Ogorzały podczas swojego wieczoru autorskiego   FOT. (LIB)
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DRUKARNIA CYFROWA

STUDIO GRAFICZNE

KSIĘGARNIA INTERNETOWA

biuro@novasandec.pl
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143

tel. 18 441 02 88, tel./fax 18 547 45 45

Oferujemy Państwu:

Projektujemy i drukujemy:

Profesjonalnie przygotowujemy  

i drukujemy w ekspresowych terminach

www.novasandec.pl

W S Z Y S T K I E  O F E R T Y  N A   W W W. A G E N C J A M E D I AT O R . P L

AGENCJA MEDIATOR, ZAPRASZA DO BIURA, NOWY SĄCZ, KONARSKIEGO 9, 
TEL. 18 442 23 81,  mediator@kns.pl

NAWOJOWA - PARTEROWA REZYDENCJA W STYLU 
AMERYKAŃSKIM W PIĘKNEJ, GÓRSKIEJ LOKALIZACJI 

Powierzchnia 
domu 320 m2, 
działka 65 arów,  
całkowicie urzą-
dzona, obsadzona, 
ogrodzona, ze 
wspaniałymi wido-
kami. 
Dojazd asfaltowy, 
całoroczny.
Dom parterowy, bardzo nowoczesny i wygodny. Bu-
dowany z najlepszych materiałów, z pełną infrastruk-
turą. Wielki salon z aneksem kuchennym i jadalnym. 
3 sypialnie, 2 łazienki, ogromny garaż z możliwością 
przerobienia na pomieszczenia mieszkalne. 
Sprzedaż z kompletnym umeblowaniem i wyposa-
żeniem.
Proponowana cena sprzedaży: 1.700.000 zł (do 
negocjacji)
Nr oferty w biurze – 1870

PISARZOWA K/LIMANOWEJ, PIĘKNY DOM Z PŁAZÓW 

Powierzchnia 
domu 314 m2, 
działka 49 arów, 
ogrodzona, obsa-
dzona, z widokami 
na Beskid Sądecki 
i Tatry 
Dojazd drogą 
lokalną asfaltową, 
utrzymywaną 
całorocznie. 
Dom piętrowy ze strychem i pełnym podpiwnicze-
niem. Osobny garaż. Na kamiennej podmurówce, 
w całości zbudowany w drewnie, za pomocą płazów 
drewnianych (jodła i świerk), kryty drewnianym 
gontem.
Salon, kuchnia z jadalnią, 2 sypialni, 2 łazienki, 
ogromny taras widokowy.
Proponowana cena – 1.500.000 zł (do negocjacji) 
Nr oferty w biurze - 1849

DĄBROWA K/N.SĄCZA - DOM DO ZAMIESZKANIA 

Powierzchnia 
domu 114 m2, 
działka 10 ar, 
zagospodarowana, 
z możliwością 
powiększenia, 
widokowa 
Dom 4 letni, 
częściowo pod-
piwniczony, parter 
+ poddasze.
Salon 35 m2, kuchnia z jadalnią, 3 sypialnie, 2 łazienki.
C.o. węglowe, możliwość podłączenia gazu, własna 
oczyszczalnia.
Proponowana cena  – 455.000 zł  
Nr oferty w biurze – 1856

NOWY SĄCZ - DOM MIESZKALNY Z MOŻLIWOŚCIĄ 
PRZEZNACZENIA NA DWURODZINNY LUB NA NIE-
UCIĄŻLIWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

Powierzchnia 
domu: 400 m2, 
działka 8,95 ara. 
Działka prostokąt-
na, ogrodzona.
Lokalizacja bar-
dzo blisko centrum 
– ul.Kochanow-
skiego. 
Dom podpiwni-
czony, 2 kondygna-
cyjny, z 2 wejściami. & pokoi, kuchnia, 3 łazienki, 3 
garaże, pomieszczenia gospodarcze. 
Pełna infrastruktura techniczna, stan domu – do 
remontu.
Proponowana cena: 650.000 zł
Nr oferty w biurze – 1613 

NOWY SĄCZ-HELENA, NOWY DOM DO ZAMIESZKANIA 

Powierzchnia domu 223 m2, działka – 16,5 ara, 
ogrodzona, urządzona. 

Dom 4 letni, do 
wejścia, nowocze-
sny. Kryty dachówką 
Bras, ocieplony. 
Niepodpiwniczony, 
parter z poddaszem. 
Salon, 4 sypialnie, 
kuchnia z jadalnią, 2 
łazienki, garaż.
C.O. gazowe, 
ogrzewanie podło-
gowe i kominek. Studnia głębinowa. 
Proponowana cena sprzedaży –880.000 zł 
Oferta w biurze nr - 187

NOWY SĄCZ - MIESZKANIE W DOMU 
DWURODZINNYM Z OGRODEM 

Powierzchnia lo-
kalu 176 m2; w tym 
107 m2 parteru + 
piwnice z garażem. 
4 pokoje, 2 kuchnie, 
2 łazienki, zlokalizo-
wane na parterze, 
z używalnością 
ogrodu.
Lokalizacja - Nowy 
Sącz, Biały Klasztor
Lokal prawnie wydzielony,z własną KW. Do remontu
Proponowana cena - 310.000 zł 
oferta w biurze nr - 1780

PASZYN - DZIAŁKA KOMERCYJNA PRZY GŁÓWNEJ DRODZE 

Powierzchnia 
- 20-40 arów (do 
wydzielenia pod 
konkretnego na-
bywcę) 
Przeznaczenie - 
usługi komercyjne, 
w tym handel, 
gastronomia, hotel, 
obiekt lub obiekty 

do 13 m wysokości. 
Teren kształtny, płaski, z urządzonym wjazdem
Prąd i gaz w granicy działki; wodociąg planowany, 
czesciowo wykonany
Proponowana cena sprzedaży - 23.000 zł/ar 
Nr oferty w biurze - Z 876

GORZKÓW - LOKAL USŁUGOWY, BIUROWY- WYNAJEM 

Powierzchnia - 53 
m2 , niezależny 
lokal biurowy, skła-
dający się z dwóch 
pomieszczeń 
Lokalizacja – 
Nowy Sącz, Gorz-
ków, parter 
Proponowana 
cena wynajmu – 
1590 zł/ miesiąc + 
media wg. zużycia 
Stan prawny – właściciel hipoteczny, 
Przeznaczenie - na działalność usługową, biurową, 
siedzibę fi rmy 
Uzbrojenie – pełne miejskie media, niezależne cen-
tralne ogrzewanie gazowe, przyłącze TV i Internetu, 
instalacja alarmowa, domofon 
Konfiguracja – 2 wejścia, główne od parkingu 
wprost do głównej Sali o pow. 38 m2, która po-
siada także drugie wejście przez klatkę schodo-
wą. Drugie, przejściowe pomieszczenie biurowe 
o pow.10,73 m2, z niego przejście do łazienki 
i toalety z piecem co (pow.4,33 m2). Wysokość 
pomieszczeń 3 metry 
Uwagi – bardzo korzystnie zlokalizowany lokal, 
z wygodnym dojazdem z każdej części miasta 
i bardzo dobrą ekspozycją. Możliwość umowy 
wieloletniej. Budynek nowy, funkcjonalny. Lokal 
w bardzo dobrym standardzie – stolarka okienna 
i drzwiowa mahoniowa (Georg), na podłogach 
gres szlifowany, nowoczesne oświetlenie, w części 
sanitarnej płytki, nowoczesny piec 2 funkcyjny 
Immergas. Własny parking na 4 samochody . Moż-
liwość dodatkowego wynajęcia lokalu na piętrze 
o pow. 50 m2. 
nr oferty w biurze - 1863

R E K L A M A
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16 GRUDNIA

r NOWY SĄCZ:  godz. 9, 12, 
MOK, sala widowiskowa, „Ze-
msta” – spektakl w wykonaniu 
Teatru Robotniczego im. Bole-
sława Barbackiego; godz. 15.30, 
Oddział dla Dzieci SBP, „Z bajką 
przez okrągły roczek” – spotka-
nia z bajką dla przedszkolaków; 
godz. 17, Mała Galeria, „Świą-
teczne spotkanie przy fortepia-
nie”, wystąpią Marzena Popław-
ska i uczniowie.

17 GRUDNIA

r NOWY SĄCZ:  godz. 16, Od-
dział dla Dzieci SBP, „Leśne 
duszki” – zajęcia literacko–te-
atralne dla dzieci; MCK SOKÓŁ: 
sala im. Lucjana Lipińskiego, 
Młodzieżowa Akademia Filmo-
wa – szkoły podstawowe; sala 
im. Sichrawy, Studium dla Ka-
pelmistrzów i Tamburmajorów 
Orkiestr Dętych – sesja; godz. 
19, klub muzyczny „U Louisa”, 
„Reggaeneracja” – koncert mu-
zyki reggae; godz. 20, hala MO-
SiR, występ Kabaretu Moralnego 
Niepokoju. 

r KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 19, 
Pijalnia Główna, sala koncerto-
wa, koncert pt. „Brunetki, blon-
dynki” w wykonaniu Jarosława 
Wiewióry.

18 GRUDNIA

r KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 
15.30, Pijalnia Główna, sala kon-
certowa, występ zespołu tańca 
artystycznego „Miniatury”; Li-
manowa: godz. 16, hala przy Ze-
spole Szkół Samorządowych nr 
3, występ Kabaretu Moralnego 
Niepokoju.

19 GRUDNIA

r NOWY SĄCZ:  godz. 13, Gale-
ria BWA SOKÓŁ, sala edukacyj-
na, przedświąteczne warsztaty 
muzyczno – plastyczne, prowa-
dzenie Szymon Marciniak; godz. 
13, Rynek Nowosądecki – WIGI-
LIA SĄDECKA z udziałem zespo-
łów artystycznych MOK–u.

20 GRUDNIA

r NOWY SĄCZ:  MCK SOKÓŁ, 
sala im. Lucjana Lipińskiego, 
Młodzieżowa Akademia Filmowa 
– gimnazja.

21 GRUDNIA

r NOWY SĄCZ:  MCK SOKÓŁ, 
sala im. Lucjana Lipińskiego, 
Młodzieżowa Akademia Filmo-
wa – szkoły ponadgimnazjalne; 
godz. 15.30, Oddział dla Dzieci 
SBP, „Kolorowa Biblioteka” – za-
jęcia plastyczno–literackie dla 
dzieci.

r KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 16, 
Pijalnia Główna, sala koncerto-
wa, koncert kolęd w wykona-
niu uczniów Szkoły Muzycznej 
z Krynicy – Zdroju.

POLECAMY…

r Koncert trzech reggo-
wych zespołów: Szmitez, Po-
sitive Message i ReForma – 17 
grudnia o godz. 19 rozpocz-
nie cykl imprez muzycznych 
w Nowym Sączu PN. „Reg-
gaeneracja”, które odbywać 
się będą raz w miesiącu w są-
deckim klubie muzycznym 
„U Louisa”. Projekt ma da-
wać sądeckiej publiczności 
regularną możliwość zabawy 
w rytmach reggae, ska, dan-
cehall, raggamuffin. Imprezie 
patronuje „Dobry Tygodnik 
Sądecki”. 

WARTO WIEDZIEĆ

r SZMITEZ  – zespół pieśni 
i tańca, powstał w lutym 2010 r.;

r POSIT IVE  MESSAGE – po-
wstał w 2008 r. Zaczęło się od 
grania coverów, jednakże wraz 
z pojawieniem się szansy na 
nagranie studyjne tworów ze-
społu, pojawiły się pomysły 
na autorskie piosenki. Pierw-
sze demo powstało w stu-
diu AudioMix w Podegrodziu, 
a odświeżone kawałki zostały 

nagrane w Pozytywnym Studiu 
w Nowym Sączu.

r REFORMA – zespół powstał 
w listopadzie 2008 r. w Krako-
wie. Grają reggae – bo jak sami 
mówią – muzyka ta jest ideal-
nym nośnikiem do przekaza-
nia ważnych treści, a nawet do 
duchowej walki ze złem. Rok 
temu grupa rozpoczęła działal-
ność koncertową oraz zareje-
strowała swój pierwszy mate-
riał studyjny – EPkę „Pustyni 
Smak”. W skład zespołu wcho-
dzą Janek Pleti (wokal, gitara), 
Rafał Samborski (gitara, wo-
kal), Adaś Myjak (fretless bas) 
i Wojtek Gumulski (perkusja). 

REPERTUAR KIN:

16 GRUDNIA

r NOWY SĄCZ:  SOKÓŁ: godz. 
17, 20.45, Harry Potter i in-
sygnia śmierci (W. Brytania, 
przygodowy); godz. 16, Śniada-
nia do łóżka (Polska, komedia 
romantyczna); godz. 15, Zaplą-
tani 3D (USA, familijny, kome-
dia, dubbing, b.o.); godz. 21, 
Paranormal Activity 2 (USA, 
horror); godz. 17.30, Wyjście 
przez sklep z pamiątkami (USA, 
paradokument); godz. 20.15, 
Chloe (USA, Kanada, dramat, 
thriller); godz. 17, Sekret jej 
oczu (Argentyna, Hiszpania, 
thriller, sala studyjna); godz. 
20, Czarny (Polska, obyczajo-
wy); X KROKUS: godz. 15.30, 

Mysi agenci (Hiszpania, animo-
wany, dubbing); godz. 19, Zły 
porucznik (USA, kryminalny, 
thriller); godz. 21.15, Ostatni 
egzorcyzm (Francja, horror); 

r GORL ICE:  WIARUS: godz. 
godz. 17, Śniadanie do łóżka 
(Polska, komedia romantycz-
na); godz. 19, Amerykanin (USA, 
komedia); 
r KRYNICA – ZDRÓJ:  JAWO-
RZYNA: godz. 11, 18, Mysi agenci 
(Argentyna, Hiszpania, animo-
wany, przygodowy, dubbing); 
godz. 16, Śniadanie do łóżka 
(Polska, komedia romantyczna); 
godz. 14, 20, Jackass 3D ( USA, 
komedia, napisy); 

r L IMANOWA: KLAPS: godz. 
18, Śniadanie do łóżka (Polska, 
komedia romantyczna); godz.20, 
Red (USA, horror).

17–22 GRUDNIA

r GORL ICE:  WIARUS: do 25.12 
kino nieczynne;
r L IMANOWA: KLAPS: godz. 
20, 18 (19.12), Śniadanie do łóżka 
(Polska, komedia romantyczna); 
godz. 18.30, dodatkowo 17 (18, 
20, 22.12), 16 (19.12), Mysi agenci 
(Argentyna, Hiszpania, anima-
cja, przygodowy);
 

WARTO OBEJRZEĆ:

r HARRY POTTER I  INSYGNIA 
ŚMIERC I :  CZĘŚĆ I .  Potęga Vol-
demorta rośnie w siłę. Przejął 

kontrolę nad Ministerstwem Ma-
gii i Hogwartem. Harry, Ron 
i Hermiona decydują się na kon-
tynuację woli Dumbledore’a. Po-
dejmują próbę znalezienia po-
zostałych horkruksów, żeby 
pokonać „Czarnego Pana”.

WYSTAWY:

r NOWY SĄCZ:  Mała Galeria, 
wystawa prac Ewy Harsdorf; 
Akademicka Galeria Sztuki 
WSB–NLU, wystawa poplene-
rowa pn. „Na Granicy – Whe-
re borders meet”; X Galeria SO-
KÓŁ, wystawa pn. „100 lat kina 
w SOKOLE”; X Galeria SO-
KÓŁ, wystawa ARTE–Fakty; 
pon.–pt., godz. 8–15, zabytko-
we piwnice Sądeckiej Biblioteki 
Publicznej, wystawa fotografii 
„Miasto, Miasta, Miasteczka”; 
X Galeria BWA SOKÓŁ, wystawa 
Władysław Hasior–powrót; śr.–
nd., X Galeria Dawna Synagoga, 
Sądecczyzna na styku kultur 
i religii – wystawa stanowią-
ca podsumowanie projektu Jar-
mark Kultur, poświęcone-
go różnorodności kulturowej 
dawnej i dzisiejszej Sądecczy-
zny; Wystawa Sztuki Cerkiew-
nej ilustrująca dorobek kultury 
łemkowskiej, m.in. nieprezen-
towane dotąd zabytki; wt.–nd., 
X Galeria Marii Ritter, Szop-
ki bożonarodzeniowe – pokon-
kursowa wystawa szopek bożo-
narodzeniowych wykonanych 
przez dzieci z terenu Sądec-
czyzny; wt.–nd., X Dom Go-
tycki, Malarstwo Agaty Roście-
chy – wystawa prac laureatki 
Biennale Pasteli 2008; pn.–
pt., Sądecki Park Etnograficz-
ny, X Miasteczko Galicyjskie, 
Jak powstaje skansen–wystawa 
prezentująca historię Sądec-
kiego Parku Etnograficznego, 
Skansenowskie Impresje–Daw-
na wieś i miasto; 

r L IMANOWA: godz. 9–14 
(pon.–pt.), 10–13 (sob.–nd.) 
Muzeum Regionalne Ziemi Li-
manowskiej, wystawa „40 
twórców na 40–lecie Mu-
zeum”; Miejska Galeria Sztu-
ki, „Od początku”–wystawa 
prac rysunku i malarstwa Mar-
ty Sobczak–Piętoń; 

r GORL ICE:  Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów, 
wystawa malarstwa Franciszka 
Maśluszczaka i Bartosza Ślu-
sarskiego; Dom Polsko – Sło-
wacki, wystawa pn. Pocztów-
ka Orawy ze zbioru Leszka 
Wojtasiewicza;

r  KRYNICA–ZDRÓJ:  wt.–
nd., Muzeum Nikifora, Za ścia-
ną świata–wystawa malarstwa 
Władysławy Iwańskiej; 

 KINGA STUDZIŃSKA

Rekomendacje

Karnet kulturalny
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Bezpieczeństwo na trasach narciar-
skich to sprawa najważniejsza. Nar-
ty mają być relaksem, odprężeniem 
i przyjemnością, ale nie możemy czuć 
się zwolnieni z myślenia o innych użyt-
kownikach stoków. Musimy zacho-
wać, jak na drodze, zasadę ograniczo-
nego zaufania do innych narciarzy. To 
zwiększy pewność, że wyjazd na nar-
ty pozostanie miłym wspomnieniem, 
a nie przykrym doświadczeniem.

O tym jak bezpiecznie 
jeździć mówi – MAREK 
WIATER, Naczelnik Grupy 
Krynickiej GOPR.

– Co jest największym zagrożeniem na 
stoku?

– Brawura i lekkomyślność.
– A pijani narciarze?

– To są przypadki incydentalne. 
Tak się jednak złożyło, że od takie-
go incydentu zaczęliśmy tegorocz-
ny sezon narciarski. 
– Jak Pan ocenia pomysł wprowadze-
nia zakazu szusowania po stoku dla pi-
janych narciarzy?

– To jest dość nieprecyzyjne, bo 
trudno określić, kto i po jakiej ilości 

alkoholu jest pijany. To nie jest dro-
ga, na której policjant może zatrzy-
mać kierowcę i zmierzyć mu po-
ziom alkoholu w organizmie. To jest 
rekreacja, forma spędzenia wolne-
go czasu. Jeśli ktoś jedzie na nar-
ty, usiądzie sobie w jakimś lokalu 
gastronomicznym, wypije grza-
ne piwo albo herbatę z wiśniów-
ką to trudno powiedzieć, że jest 
pijany. Ale zgodnie z prawem jest 
pod wpływem alkoholu. Tylko jak 
to teraz sprawdzić? Jestem zdania, 
że nie należy wprowadzać przepi-
sów, których nie jesteśmy w stanie 
wyegzekwować. 
– Musi więc wystarczyć Kodeks 
Narciarski?

– Kodeks i profilaktyka. Ale te-
mat jest trudny, bo często bardzo 
ciężko jest dojść kto spowodował 
wypadek. Droga ma wyznaczo-
ne pasy ruchu, linie ciągłe i prze-
rywane, obowiązuje ruch prawo-
stronny. Jeśli ktoś jedzie pod prąd 
to jest oczywiste, że łamie przepisy. 
Jeśli jedzie dwóch narciarzy na 80–
metrowej szerokości stoku i nagle 
obydwaj wykonują skręt w tę samą 
stronę – mogą to zrobić. Ale ich nie-
uwaga, brak rozsądku powoduje, że 

nie sprawdzili czy wykonując ten 
ruch nie uderzą w kogoś. Wszyst-
ko odbywa się dynamicznie i szyb-
ko. Najczęściej jeden na drugiego 
składa winę. Zdarza się, że wystę-
pujemy w charakterze świadków. 
Sprawa jest bardzo skomplikowa-
na. Policja powinna zwracać uwagę 
narciarzom, którzy jeżdżą za szyb-
ko i tym samym stanowią niebez-
pieczeństwo dla innych.
– Ile razy interweniowaliście na Ja-
worzynie Krynickiej w poprzednim 
sezonie?

– Trzeba tu rozróżnić interwen-
cję od akcji. Akcja to jest działanie, 
podczas którego poszkodowanego 
zwozi się naszym środkiem trans-
portu, najczęściej do karetki. A in-
terwencja to może być na przykład 
zaklejenie plastrem rany czy rozcię-
cia. W grudniu ubiegłego roku były 
23 interwencje i 20 akcji, w styczniu 
58 interwencji. W lutym było naj-
więcej, bo aż 108 interwencji i 82 
akcje, czyli ratownicy aż tyle razy 
musieli zwozić rannych! 
– A jak u naszych narciarzy wyglądają 
umiejętności?

– Styl jazdy zdecydowanie się 
zmienił. Narta carvingowa, krótka 

spowodowała, że ludzie wdraża-
ją się dużo szybciej w jazdę. Celo-
wo nie chcę użyć określenia „uczą 
się jeździć”. Narta stara, klasycz-
na wymuszała to, że trzeba było 
dobrze umieć jeździć, żeby wyjść 
na stok, wiedzieć, co to jest od-
ciążenie, dociążenie, odchylenie. 
A w tym momencie instruktor za 
godzinę jest w stanie nauczyć jeź-
dzić w miarę pojętnego człowieka. 
Narta carvingowa sama sobie wy-
biera skręt, wystarczy przesunąć 
kolana do środka. Ale jeśli trajek-
toria jazdy jednego i drugiego czło-
wieka, którzy kiepsko radzą sobie 
w terenie, zbiegnie się – to w sie-
bie uderzają. 
– Pana apel do narciarzy.

– Z uporem maniaka będę po-
wtarzał, że na narty jedzie się w ce-
lach rekreacyjnych, a nie wyczy-
nowych. Powdychać świeżego 
powietrza. Stąd apeluję o rozwagę 
i zdrowy rozsądek. Jeżeli będziemy 
pamiętać, że oprócz nas na stoku 
są inni użytkownicy i że w każdej 
chwili mogą wykonać jakiś dziwny 
ruch – to tych wypadków powinno 
być zdecydowanie mniej.

Rozmawiała (LIB)

Narty – Bezpieczna Zima

Nie jesteś sam na stoku
KODEKS NARCIARSKI

1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachować 
się w taki sposób, aby nie stwarzać 
niebezpieczeństwa dla innej osoby 
i nie powodować żadnej szkody.

2. Panowanie nad szybkością
Narciarz może zjeżdżać z szybkością 
stosowną do swoich umiejętności, 
rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
3.Wybór kierunku jazdy
Znajdujący się na stoku narciarz, 
który za względu na lepszą wi-
doczność z góry, dysponuje więk-
szą możliwością wyboru trasy jaz-
dy, musi wybrać taki tor jazdy aby 
uniknąć wszelkiej możliwości zde-
rzenia z narciarzem znajdującym się 
poniżej na stoku .

4. Wyprzedzanie 
Wyprzedzanie może następować 
zarówno po stronie dostokowej jak 
i odstokowej, po stronie prawej lub 
lewej, lecz w takiej odległości, któ-
ra pozwoli uniknąć potrącenia wy-
przedzanego .

5.  Przejazd i krzyżowanie 
torów jazdy

Narciarz, który przystępuje do zjaz-
du na trasie lub pólku narciarskim, 
powinien sprawdzić, patrząc w górę 
i w dół, czy nie spowoduje niebez-
pieczeństwa dla siebie innych. To 
samo obowiązuje go przy każdym 
ruszaniu z miejsca lub po chwilo-
wym zatrzymaniu.

6.Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej koniecz-
ności narciarz może zatrzymać się 
na trasie zjazdu, zwłaszcza w miej-
scach zwężeń i o ograniczonej wi-
doczności. Po ewentualnym upad-
ku narciarz winien usunąć się 
z toru jazdy, tak szybko jak jest to 
możliwe.

7. Podchodzenie
Narciarz powinien podchodzić tyl-
ko poboczem trasy, a w przypadku 
złej widoczności powinien zejść zu-
pełnie z trasy. To samo zachowanie 
obowiązuje narciarzy, którzy pieszo 
schodzą w dół.

8.  Stosowanie się do znaków 
narciarskich

Każdy narciarz winien stosować się 
do znaków narciarskich, ustawio-
nych na trasach.

9. Wypadki
W razie powstania wypadku każdy, 
kto znajdzie się w pobliżu, powinien 
udzielić poszkodowanym pomocy .

10.Stwierdzenie tożsamości
Każda osoba zamieszana w wypa-
dek, lub będąca jego świadkiem, 
jest zobowiązana podać swoje dane 
osobowe.

Pozorowana akcja ratownicza - zabezpieczenie miejsca wypadku Pozorowana akcja ratownicza - przygotowanie do transportu
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JACEK BUGAJSKI

– Co Pan sobie obiecuje po przejęciu 
sterów nad drużyną Sandecji?

– Przede wszystkim cieszę, że 
otrzymałem propozycję trenowania 
czołowej drużyny I ligi. To dla mnie 
duże wyzwanie. Poprzeczka jest na 
pewno wysoko ustawiona, bo ocze-
kiwania ze strony Zarządu i kibiców 
są spore. Co sobie obiecuję po pracy 
w Nowym Sączu? Na pewno chciał-
bym, aby nasza pozycja na zakoń-
czenie rozgrywek nie była niższa niż 
w poprzednim sezonie.
– A jaki cel postawił przed Panem Za-
rząd klubu?

– Podpisałem półtoraroczną 
umowę. Przez ten czas mam wy-
walczyć Ekstraklasę dla Nowego Są-
cza. Podjąłem się pracy w ambitnym 
klubie. Wiem, że wielu trenerów 
chciało tutaj pracować. Tym bar-
dziej cieszę się, że Zarząd postawił na 
mnie. To duża szansa, abym wrócił 
na najwyższy poziom rozgrywko-
wy w Polsce. Mam nadzieję, że osią-
gnę ten cel najpóźniej w 2012 roku.
– Czyli nie ma nacisków na awans już 
w tym sezonie?

– Sandecja na półmetku traci 
do miejsca premiowanego awan-
sem już 10 punktów. To dosyć spo-
ro, ale do rozegrania pozostało nam 
17 spotkań. Jest kilku poważnych 
kandydatów do awansu. Bardzo 
dobrze sobie radzi Podbeskidzie 
i ŁKS. Koniecznie już rok po spad-
ku do elity chce wrócić Piast. Jed-
nak jeśli pojawi się szansa to Sande-
cja na pewno namiesza w czołówce. 
W przerwie zimowej czasami dzie-
ją się różne rzeczy. Niektóre dru-
żyny na wiosnę mają trudności ze 
złapaniem właściwego rytmu. Kto 
wie jaka będzie dyspozycja rywa-
li. My natomiast możemy wystar-
tować bardzo dobrze. Wszystko się 
może zdarzyć, piłka nożna jest peł-
na niespodzianek. Dlatego nie moż-
na niczego przekreślać. Jeśli nam się 
nie powiedzie, to Ekstraklasę bę-
dziemy chcieli wywalczyć w przy-
szłym sezonie.
– Nie obawia się Pan, że polska elita 
piłkarska to dla Nowego Sącza trochę 
za wysokie progi?

– Gdybym się obawiał takich wy-
zwań to w ogóle nie wychodziłbym 

z domu. Praca trenerska to ciągłe 
wyzwania. Sandecja ma duży po-
tencjał i atmosfera wokół piłki noż-
nej w Nowym Sączu jest znakomita. 
Dlatego postawiony przede mną cel 
jest w zasięgu zespołu.
– Z tego wynika, że ma Pan duże roze-
znanie w mocnych i słabych stron są-
deckiej drużyny.

– Moje rozeznanie mieści się 
w granicach możliwości jakie mia-
łem, aby poznać grę Sandecji. Żyję 
z piłki nożnej, więc się nią intere-
suje. Oglądałem transmisje telewi-
zyjne w TVP Sport. Oczywiście w tej 
chwili trudno byłoby mi oceniać po-
szczególnych piłkarzy. Jednak za-
nim rozpocznie się runda rewanżo-
wa, czeka nas prawie trzymiesięczne 
przygotowanie. Mam dużo czasu na 
poznanie drużyny. W Nowym Są-
czu po raz pierwszy będę 20 grud-
nia. Jednak przygotowanie do run-
dy wiosennej rozpocznie się zgodnie 
z terminem wyznaczonym przez 
Darka Wójtowicza, czyli 10 stycznia.
– Ma Pan dowolność przy dokonywa-
niu zmian w kadrze Sandecji?

– Myślę, że każdy trener taką do-
wolność powinien mieć. Jednak nie 
widzę potrzeby dokonywania re-
wolucyjnych zmian w kadrze San-
decji. Szczegółowy obraz będę miał 
dopiero po zapoznaniu się z druży-
ną. Ewentualne wzmocnienia będą 
dotyczyć dwóch lub trzech pozycji. 
Sandecja jest silnym zespołem, więc 
rewolucji kadrowej nie potrzebuje.
– A sztab szkoleniowy? Czy współpra-
cownicy Dariusza Wójtowicza będą 
musieli odejść?

– W tym przypadku również nie 
przewiduję gwałtownych zmian. 
Choć nie mówię, że wcale ich nie 
będzie. O konkretach trudno mi 
jednak w tej chwili mówić. Muszę 
najpierw zapoznać się z drużyną.
– Pana kariera trenerska i przede 
wszystkim piłkarska wiąże się moc-
no z Pogonią Szczecin. Na wiosnę za-
powiada się pasjonująca konfrontacja. 
Sandecja zagra bowiem w Szczecinie.

– Już kilka razy występowałem 
w Szczecinie po drugiej stronie ba-
rykady. Na pewno będzie to kolejna 
ważna podróż sentymentalna. Po-
goń miała walczyć o wysokie cele, 
a będzie broniła się przed spadkiem. 
Jednak w tej chwili dla mnie naj-
ważniejsze są zwycięstwa Sandecji.

Sport

Ekstraklasa w półtorej roku 
bez rewolucji kadrowej
ROZMOWA.  Poznaliśmy następcę Dariusza Wójtowicza na stanowisku trenera Sandecji. 
Nowy szkoleniowiec MARIUSZ KURAS  w przeszłości zdobywał wicemistrzostwo Polski, 
prowadząc Pogoń Szczecin. W Nowym Sączu podjął się trudnego zadania, ale jego zdaniem 
Sandecja ma potencjał, aby walczyć o awans.
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Sylwetka Mariusza Kurasa:

Urodził się 21 sierpnia 1965 roku 
w Częstochowie. W karierze za-
wodniczej reprezentował bar-
wy Rakowa Częstochowa, Pogo-
ni Szczecin, Maccabi Jaffa (Izrael), 
Simshon Tel Awiw (Izrael). Po-
woływany był do reprezentacji 
młodzieżowej Polski. W najwyż-
szej klasie rozgrywkowej rozegrał 
300 spotkań, wszystkie dla Pogo-
ni Szczecin (biorąc pod uwagę II 
ligę, w barwach tego klubu wy-
stąpił 430 razy). Stał się jednym 
z najbardziej zasłużonych piłka-
rzy szczecińskiej drużyny. Pił-
karską karierę zakończył w 1999 
r. Miał niezwykle udany początek 
pracy szkoleniowej. Już w 2001 r. 
prowadząc Pogoń Szczecin zdo-
był wicemistrzostwo Polski, cho-
ciaż pierwszym trenerem został 
kilka kolejek przed zakończe-
niem sezonu. Niedługo później 
doznał jednak kompromitują-
cej porażki w dwumeczu w Pu-
charze UEFA z Fylkir Reykjavik. 
Po słabszym sezonie przeszedł 

do występującego w II lidze GKS 
Bełchatów. W 2005 r. awanso-
wał z tym zespołem do Ekstra-
klasy. Początek nowego sezo-
nu nie był jednak dla niego udany 
i w efekcie został zdymisjono-
wany. Od tego momentu bardzo 
często zmieniał kluby, nie osiąga-
jąc większych sukcesów. Treno-
wał m.in. ponownie Pogoń Szcze-
cin, Radomiaka, Stilon Gorzów, 
Odrę Wodzisław. W ubiegłym se-
zonie prowadził w II lidze Zawi-
szę Bydgoszcz. Mariusz Kuras po 
zdobyciu wicemistrzostwa Polski 
uważany był za jednego z najbar-
dziej zdolnych trenerów młodego 
pokolenia.

Zarząd sądeckiego klubu wy-
brał Mariusza Kurasa ponoć spo-
śród 15 trenerów. Jak poda-
je rzecznik prasowy Sandecji 
Dariusz Grzyb pod uwagę bra-
no m.in. takie kandydatury jak 
Adam Topolski, Albin Mikul-
ski, Bogusław Baniak, Tadeusz 
Piotrowski, Marek Chojnacki, 

Robert Góralczyk, Jan Żurek, Da-
riusz Siekliński, Krzysztof Łęto-
cha i Krzysztof Chrobak. Trzeba 
przyznać, że w Sandecji z po-
szukiwania następcy Dariusza 
Wójtowicza zrobiono prawdzi-
wy sportowy show. Wszyst-
ko owiane była wielką tajemni-
cą. Kibiców trzymano w napięciu 
podając informacje, że o pra-
cę w sądeckim klubie pytają zna-
ni polscy trenerzy. Wreszcie ko-
misja w skład której weszli: Józef 
Kantor z Urzędu Miasta, pre-
zes Sandecji Andrzej Danek, wi-
ceprezes Wiesław Leśniak i dyr. 
klubu Jan Frohlich, postawiła na 
Mariusza Kurasa. Nie jest to na-
zwisko, które wywołałoby wśród 
sądeckich kibiców wielką eufo-
rię. Jednak determinacja Kurasa 
powinna być bardzo duża. San-
decja może być dla niego ostatnią 
szansą, aby wrócić do grona czo-
łowych trenerów w Polsce, gdzie 
był przez chwilę na początku 
swojej szkoleniowej kariery.


