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Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Za życia nie doczekał się wydania
Jerzy Piechowicz był doktorem praw 
Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwoka-
tem, żołnierzem Września 1939 r. Prowa-
dząc kancelarię prawną przy ul. Lwow-
skiej w Nowym Sączu, często odwiedzał 
miejscowe cmentarze. Fotografował na-
grobki mieszkańców Sądecczyzny, którzy 
zasłużyli się w walce o wolną Polskę. Na 
tej podstawie powstała 13-tomów publi-
kacji „Walczącym o Niepodległość”, którą 
podarował Sądeckiej Bibliotece Publicz-
nej. Kilka lat później przygotował wersję 
skróconą dzieła, które ze względów fi-
nansowych nie znalazło wydawcy.

Jerzy Piechowicz zmarł w 2006 r. 
W maju tego roku Jan Ruchała z Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego 
Oddział w Nowym Sączu odwiedzając 
czytelnię Instytutu Polski i Muzeum 

gen. Sikorskiego w Londynie poprosił 
o udostępnienie złożonego tam przez 
Piechowicza opracowania. 

To właśnie dzięki jego staraniom 
doszło do publikacji dzieła w wersji 
skróconej. Wydania podjęła się Fun-
dacja im. Gizów przy Zespole Szkół 
w Wielogłowach.

Publikacja zawiera listę 936 na-
zwisk Sądeczan, którzy brali czynny 
udział w walkach o wolną Polskę oraz 
informacje o miejscu ich pochówku. 
Opracowanie obejmuje osiem sądec-
kich cmentarzy i dotyczy uczestni-
ków m.in. powstania listopadowego, 
styczniowego, I wojny światowej, II 
wojny światowej, ruchu oporu, taj-
nego nauczania. Książka wzbogacona 
jest wybranymi zdjęciami nagrobków 
wraz z opisem. Opracowanie, owoc 
długoletniej mozolnej pracy Jerzego 

Piechowicza, jest ważną cegiełką 
w podtrzymywaniu pamięci narodo-
wej i cennym źródłem wiedzy także 
dla przyszłych pokoleń.

(BJ)

Druga zemsta Grybowa

Wakacje 2016 oficjalnie 
uznajemy za zamknięte. 
Kto musi, niech grzecz-

nie pomaszeruje dziś do szkoły, 
kto nie musi, niech zazdrości, że 
swoją szansę ma już za sobą. Se-
zon ogórkowy nie zaskoczył nas 
niczym. Nawet bajkopisarze uzna-
li, że w sierpniowe upały, nie ma 
sensu wymyślać potwora w Jezio-
rze Rożnowskim, bo czas się za-
trzymał i publiczność ma to głębo-
ko… pod kocem na plaży. W moim 
prywatnym rankingu hitem sezo-
nu ogórkowego było wypicie przez 
tubylców całej produkcji pewne-
go gatunku piwa z grybowskiego 
browaru. W czasach, kiedy towa-
ru jest dużo więcej niż kupujących, 
to wyczyn nie byle jaki, nawet jeśli 
była to seria limitowana. Historia ta 
ma jednak drugie dno w kuflu. Jak 
być może wielu pamięta, jeszcze 
całkiem niedawno to, co tam wa-
rzono, nazywane było pieszczotli-
wie „zemstą Grybowa”. Nie wiem 

dokładnie, za co i na kim miałby 
się Grybów mścić, ale pamiętam, 
że ciecz wlewana kiedyś przez pi-
wowarów do butelek, w okolicach 
prawdziwego piwa nawet nie leża-
kowała. Najbardziej spragnieni de-
speraci mieli problem z przełknię-
ciem. I to była zemsta Grybowa. 
Tego lata Grybów zemścił się po raz 
drugi - tak go chętnie pijano, że za-
brakło. Podejrzewam, że tym razem 
była to zemsta za owe czasy i ety-
kietkę, jaką przyklejono browaro-
wi. Jeśli tak, to po okresie „zemsty 
Grybowa” właśnie przyszła era re-
wanżu Grybowa.

Nawet bajkopisarze 
uznali, że 
w sierpniowe 
upały, nie ma 
sensu wymyślać 
potwora w Jeziorze 
Rożnowskim, bo 
czas się zatrzymał 
i publiczność ma 
to głęboko… pod 
kocem na plaży
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Budowę bądź rozbudowę i moderniza-
cję boisk wielofunkcyjnych, siłowni pod 
chmurką, placów zabaw dla dzieci oraz 
chodnika dla pieszych wybrali mieszkań-
cy Nowego Sącza w głosowaniu na bu-
dżet obywatelski.

Spośród 24 nadesłanych projek-
tów pozytywną weryfikację prze-
szło dwadzieścia. Sądeczanie wybra-
li pięć projektów, na łączną kwotę 
1 755 361,59 złotych. 

Największe poparcie mieszkań-
ców miasta uzyskał projekt nr 17, 
czyli boisko wielofunkcyjne dla 
uczniów Zespołu Szkół Podstawo-
wo-Gimnazjalnych nr 1 oraz miesz-
kańców osiedla Nawojowska, na któ-
ry głosowały 1104 osoby. Szacunkowy 
koszt projektu wyniósł 305 tys. zł. 
Obejmować on będzie wykonanie 
boiska z trawy syntetycznej, zamon-
towanie piłko-chwytów, koszy, słu-
pów do piłki koszykowej, słupków do 
siatkówki oraz wykonanie ogrodze-
nia wraz z oświetleniem. 

Drugie miejsce zajął projekt nr 
11, który cieszył się poparciem 1045 
mieszkańców. Dotyczy on budo-
wy obiektu sportowo-rekreacyjne-
go przy Szkole Podstawowej nr 18 
przy ul. Broniewskiego 5. Szacunko-
wy koszt tego projektu przewidzia-
ny został na 400 tys. zł i obejmować 

będzie montaż wyposażenia boiska, 
ławek oraz wykonanie oświetlenia 
i częściowego ogrodzenia.

Na trzeciej pozycji w rankingu po-
pularności uplasował się projekt nr 
5 z 856 głosami. Projekt ten zakłada 
wykonanie chodnika z kostki bruko-
wej przy ul. Poręba Mała, wraz z pod-
budową krytego rowu, kanału desz-
czowego i kompleksem studzienek 
spławno-deszczowych. Przewidy-
wany koszt projektu to nieco ponad 
328 tys. zł. 

Kolejne, czwarte miejsce z 773 
głosami, przypadło projektowi nr 

6, który dotyczy budowy siłow-
ni pod chmurką przy ul. Wiklino-
wej oraz placu zabaw dla dzieci przy 
ul. Tarnowskiej. W przypadku si-
łowni mowa o zamontowaniu pię-
ciu urządzeń do ćwiczeń siłowych 
a w wypadku placu zabaw - wie-
lofunkcyjnego zestawu zabawowe-
go, piaskownic, bujaków, karuzel 
oraz ławek. Przewidywany koszt tego 
projektu to ponad 322 tys. zł.

Ostatnie, piąte miejsce przypadło 
projektowi nr 7 związanemu z budo-
wą i modernizacją placów zabaw na 
osiedlach: Piątkowa, Helena i Wojska 

Polskiego. Projekt ten uzyskał popar-
cie 765 mieszkańców. Szacunkowa 
wartość projektu to 400 tys. zł. 

Zwycięskie projekty jako zadania 
inwestycyjne znajdą się w przyszło-
rocznym budżecie. 

Zastępca prezydenta miasta Woj-
ciech Piech, zastrzegając na wstępie, 
że wypowiada się w tym momen-
cie jako mieszkaniec Nowego Sącza, 
a nie urzędnik samorządu, żałuje, 
że pojawiło się mało tzw. miękkich 
projektów a te, które przeszły po-
zytywną weryfikację, nie spotkały 
się z poparciem ze strony sądeczan. 

– Wydaje mi się, że da się to wytłu-
maczyć. Nie jesteśmy jeszcze spo-
łeczeństwem na tyle zasobnym 
i spełnionym, jeśli chodzi o zaspo-
kojenie podstawowych deficytów 
infrastruktury, by mieć ten kom-
fort i koncentrować się na projek-
tach miękkich – mówi. Sądeczanie 
nie wykazali zainteresowania pro-
jektem ekologicznym dotyczącym 
pomiaru jakości powietrza i polityki 
informacyjnej z tym związanej, któ-
ry to projekt, jak przyznaje zastępca 
prezydenta, był mu szczególnie bliski. 

(TB)

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Ważny temat

Wolimy namacalne inwestycje

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego głosowało ponad 8 tys. mieszkań-
ców miasta, a zwycięskie projekty zebrały ponad 60 proc. wszystkich głosów. 
Swój głos sądeczanie mogli oddać od 25 czerwca do 2 lipca, w trzech stałych i 24 
przenośnych punktach głosowania. Głosować można było w formie papierowej 
i drogą elektroniczną, a każdy mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos, na jeden 
projekt. Głosujący musiał mieć ukończone 18 lat oraz stałe lub czasowe zamel-
dowanie na terenie Nowego Sącza.

2 września, godz. 18., Sądecka Bi-
blioteka Publiczna – wernisaż wystawy 
„W makro świecie”
2 września, godz. 18., MCK Sokół 
w Nowym Sączu – wernisaż wystawy 
„Chodźmy w deszczu” 
3 września, godz. 16., Nowosądeckie 
Planty – przed pomnikiem Adama 
Mickiewicza – Narodowe czytanie 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
3-4 września, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nawojowej – Agro-
promocja
4 września, godz. 14., Nowy Sącz, 
plac pod zamkiem obok mostu im. 
J. Piłsudskiego – inscenizacja obrony 
miasta Nowego Sącza – „Wrzesień 
1939”
6 września, godz. 17., Dom Polsko-
-Słowacki w Gorlicach – wystawa 
„Trudno ci wierzgać przeciwko oście-
niowi” – malarstwo Igi Brej-Kozon
9-11 września, Deptak w Krynicy-
-Zdrój - XXVI Forum Ekonomiczne
10 września, godz. 13., Ośrodek 
PTTK w Nowym Sączu – XV Mi-
strzostwa Nowego Sącza w Grillowa-
niu oraz XII Turniej Gmin Beskidu 
Sądeckiego i II Targi Wyrobów Regio-
nalnych
 (JB)
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Wspomnienie

Fruwał na motocyklach i bobslejach
24 sierpnia zmarł w wieku ponad 90 
lat Józef Szymański, ostatni ze słyn-
nej czwórki sądeckich olimpijczyków-
-bobsleistów z Cortina d’Ampezzo 
w 1956. Był dwunastokrotnym mi-
strzem Polski i jedną z najbarwniej-
szych postaci Sądecczyzny.

Urodził się 31 stycznia 1926 r. 
w Besku koło Sanoka. Podczas 
okupacji niemieckiej został wy-
wieziony do obozu pracy przymu-
sowej w Berlinie. Później działał 
w Stowarzyszeniu Polaków Po-
szkodowanych przez III Rzeszę.

Z wykształcenia był mechani-
kiem samochodowym, długolet-
nim kierownikiem stacji obsługi 
motocykli w sądeckiej Spółdziel-
ni im. 1 Maja. Pracował także 
w Rejonie Lasów Państwowych 
i klęczańskich kamieniołomach. 
W 1990 r. wybrano go do pierw-
szej demokratycznej Rady Miasta 
Nowego Sącza.

W 1956 r. razem ze Stefa-
nem Ciapałą, Jerzym Olesiakiem 
i Aleksandrem Habelą startował na 
Igrzyskach Olimpijskich w Cor-
tina d’Ampezzo. Reprezentowali 
Spartę Nowy Sącz i w bobslejach 
czwórkach zajęli 15. miejsce.

Później był członkiem ekipy 
technicznej na igrzyskach w Inns-
brucku w 1964.

Oprócz bobslejów i sanek, Jó-
zef Szymański był prekursorem 
sportów motorowych w Nowym 
Sączu, współtwórcą i honoro-
wym prezesem Podkarpackie-
go Moto-Klubu - obecnego Au-
tomobilklubu, a także mistrzem 
jazdy na gokartach. W lipcu 1960 
r. uczestniczył w wyprawie mo-
tocyklowej na pola grunwaldzkie 
dla uczczenia 550. rocznicy zwy-
cięstwa nad Krzyżakami. Po pół-
wieczu, w 2010 r. ponownie po-
jechał pod Grunwald zabierając 
córkę Bożenę, syna Witka i wnu-
ka Grześka, zostawiając w domu 
jedynie żonę z psem.

- Motocykle to było moje ży-
cie – mówił. – „Fruwanie” na 
nich bardzo się przydało w sa-
neczkarstwie. Jazda na bobsle-
jach i sankach to szybkość, do-
brze ponad 100 km/h, a człowiek, 
był ubrany dość skromnie, nawet 
w zimie. Żeby przełamać w sobie 
prędkość, jeździłem jak oszala-
ły na motorach, a że na drogach 
było pusto, to sobie pozwalałem 
na więcej. Ile ja motorów zajeź-
dziłem, nie zliczę? Jednak dzięki 
temu szybka jazda po torach lo-
dowych nie była dla mnie niczym 
nadzwyczajnym.

JERZY LEŚNIAK

Raz się żyje

Niedaleko hotelu w Cortinie była 
przytulna winiarnia, zawsze pełna 
ludzi. Były urodziny Józefa Szymań-
skiego, 31 stycznia. Ówczesny sole-
nizant tak wspominał to spotkanie:
– Poszliśmy to uczcić ze Stefkiem 
Ciapałą, Jurkiem Olesiakiem i Zbysz-
kiem Skowrońskim. Postawiłem ko-
lejkę „dieci anni”, 10-letniego wina. 
Drogie było sakramencko. 1 dolar 
kosztował wówczas na czarnym ryn-
ku 180 zł (kurs państwowy był 4 zł, 
turystyczny – 24 zł), a ja zarabiałem 
w Sączu – w przeliczeniu – jakieś 8 
dolarów. Tymczasem wino koszto-
wało 10 dolarów. No, ale raz się żyje. 
Po mnie do kieszeni sięgnął Skow-
roński i śpiewnym akcentem prze-
myskim powiedział: – Ty Józku, za-
sługujesz, żeby „venti anni”, czyli 
20-letnie wino, dziś wypić. Wresz-
cie sięgnęliśmy po gąsior za 18 do-
larów. To była moja wypłata za dwa 
miesiące. Otworzyliśmy go komi-
syjnie i z namaszczeniem, żeby nie 
sprofanować. 
W tym momencie wpadli do lokalu 
karabinierzy i jeden z nich wypalił po 
polsku: – Bimber masz? Policjantem 
okazał się żołnierz, który jako jeniec 
z armii marszałka Badoglio był inter-
nowany w Kutnie i reperował zegarki 
dla Wehrmachtu. Napis „Polonia” na 
dresie skojarzył mu się ze smakiem 

pędzonego w Kutnie bimbru. Bim-
bru nie było, ale znalazł się spirytus, 
przywieziony oficjalnie do smarowa-
nia bobslejowych płoz. 
Takiej sensacji w ekipie polskiej jeszcze 
nie było. Bobsleiści pod eskortą uzbro-
jonych karabinierów weszli do hotelu, 
prezes Włodzimierz Reczek omal nie 
padł trupem. Szybko jednak wyjaśni-
ło się, że cel wizyty jest jak najbardziej 
pokojowy. Obawiając się ewentual-
nej negatywnej reakcji przełożonych 
wstawieni już nieco karabinierzy po-
prosili Polaków o przechowanie pod 
poduszką służbowych pistoletów. 
Gdy zobaczą ich na mieście na rauszu 
z bronią – to trafią za kratki, gdy bez 
broni, przymkną oko.
„Panorama sportu sądeckiego” (2016)
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Zarząd Województwa Małopolskiego zde-
cydował o zwiększeniu o 3 mln zł dofinan-
sowania z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na wybudowa-
ną obwodnicę zachodnią Nowego Sącza. 

31 sierpnia aneks do umowy prze-
kazali władzom powiatu nowosą-
deckiego marszałek Małopolski Jacek 

Krupa i członek Zarządu Wojewódz-
twa Leszek Zegzda. Aneks gwarantuje, 
że poziom dofinansowania wzrośnie 
do 92,55 proc. wydatków kwalifiko-
walnych - czyli do 36 mln 770 tys. zł  
Całość inwestycji opiewała na 44 mln 
726 tys. zł - pozostałe prawie 8 mln 
zł podzielone zostało pomiędzy bu-
dżet województwa i budżet powiatu. 

Przekazane środki zostaną przezna-
czone m.in. na wypłatę odszkodowań.

Jak zapowiada Leszek Zegzda, to 
nie koniec inwestycji województwa 
w tym subregionie. - Tylko w Ma-
łopolskim Planie Inwestycyjnym 
na transport i drogi na Sądecczyź-
nie zaplanowaliśmy aż 326,8 mln zł 
– podkreśla.

Przypomnijmy, że Zachodnia Ob-
wodnica Nowego Sącza powstała w 
niespełna pół roku. Ma ona długość 6 
km, 2 pasy ruchu wraz z poboczami, 
chodnikami, skrzyżowaniami z drogą 
powiatową i drogami gminnymi, zjaz-
dami i drogami serwisowymi.

(TB)

Z tym stwierdzeniem zgodzi 
się zapewne każdy sąde-
czanin. Ale najbardziej 
rozpoznawalna, także 
poza granicami mia-
sta, budowla wyma-
ga w najbliższym cza-
sie gruntownej odnowy. 
O planach związanych 
z rewitalizacją sądeckiego 
ratusza oraz płyty rynku roz-
mowa z zastępcą prezydenta miasta 
Wojciechem Piechem.

- Kiedy możemy spodziewać się rozpoczę-
cia prac rewitalizacyjnych?

- Właściwie można powiedzieć, że 
rewitalizacja poniekąd już się rozpo-
częła. Ogłosiliśmy przetarg na przy-
gotowanie dokumentacji, a to jest 
najtrudniejszy etap w przygotowaniu 
każdej inwestycji. Przyszły wykonaw-
ca dokumentacji będzie miał sześć do 
siedmiu miesięcy, aby złożyć komplet 
dokumentów potrzebnych do uzy-
skania pozwolenia na budowę i że-
byśmy mogli dzięki tej dokumenta-
cji efektywnie i skutecznie aplikować 
o zewnętrzne źródła finansowania. 

- Czy to oznacza, że miasto nie jest 
w stanie samodzielnie podołać kosztom ta-
kiej rewitalizacji?

- Niestety, nie jesteśmy w stanie 
sfinansować takiego przedsięwzięcia 
jedynie ze środków budżetu miasta. W 
tym momencie nie wiadomo jeszcze, 
o jakiej sumie mówimy, ale można za-
łożyć, że będzie ona niemała. Jednym 
z wymogów dokumentacyjnych jest 
przygotowanie kosztorysu i wte-
dy okaże się, jaka to będzie kwo-
ta. Przy czym mówimy nie tylko o 

samym ratuszu, ale także 
o całej płycie rynku. 

- Na czym zatem będzie 
polegała zapowiada-
na rewitalizacja i czego 
mogą się po niej spo-

dziewać sądeczanie?
- Przede wszyst-

kim trzeba podkreślić, 
że zarówno sam budynek 

ratusza, jak i płyta rynku nie są 
niestety w najlepszej kondycji. Mó-
wiąc o rewitalizacji, nie mamy zatem 
na myśli jedynie zmian kosmetycz-
nych czy wymiany nawierzchni ryn-
ku, ale gruntowne prace moderniza-
cyjne. Chodzi o wyposażenie ratusza 
w taką infrastrukturę technicz-
ną i teletechniczną, która umożli-
wi realizację zarówno pierwotnych 
funkcji budynku i płyty rynku jak 
i innych, dalszych funkcji. Ratusz 
ma do spełnienia nie tylko rolę cen-
trum administracyjnego  ale także 
kulturalnego, i tę właśnie kulturo-
twórczą funkcję ratusza chcieliby-
śmy wzmocnić. 

- A płyta rynku?
- W tym przypadku nie chodzi 

tylko o wymianę mocno zużytej 
nawierzchni, ale także o uzbroje-
nie płyty rynku w niezbędną in-
frastrukturę teletechniczną, ener-
getyczną, wodno-kanalizacyjną, 
światłowody itd. Płyta rynku peł-
ni także swoją funkcję kulturo-
twórczą i chcielibyśmy ją wzmoc-
nić m.in. poprzez przygotowanie 
miejsca dla stoisk na rożne jarmar-
ki, rozbudowę parkingu, poprawę 
nagłośnienia. 

- Do przeprowadzenia tych wszyst-
kich prac potrzebna jest zgoda 
konserwatora?

- Oczywiście. Ratusz i płyta 
rynku są w rejestrze zabytków i 
bez zgody konserwatora nie moż-
na wykonywać żadnych prac. Tak-
że we wnętrzu ratusza. 

- A kiedy możemy spodziewać się za-
kończenia wszystkich prac?

- Myślę, ż ta inwestycja powin-
na być zrealizowana w przedziale 
dwóch, trzech lat. Sześć do siedmiu 
miesięcy będzie trwało przygoto-
wanie dokumentacji, potem proces 
uzyskiwania pozwoleń na budowę, 
poszukiwanie źródeł finansowania, 
wreszcie aplikowanie o nie. Przy 
czym okres oczekiwania na fun-
dusze jest najtrudniej przewidzieć, 
nie mamy na to żadnego wpływu. 
I dopiero potem przetargi, wyło-
nienie zwycięzcy i proces inwesty-
cyjny. Mam nadzieję, że uda nam się 
to wszystko przeprowadzić w prze-
ciągu maksymalnie trzech lat, ale 
w tym momencie nie możemy 
obiecać sądeczanom konkretne-
go terminu.

 
- Ale pierwotny charakter budynku 
i otoczenia zostanie zachowany?

- Oczywiście. Nie możemy i nie 
chcemy tutaj niczego zmieniać, 
tym bardziej, że jak wspomnia-
łem, ratusz i płyta rynku znajdują 
się w rejestrze zabytków. Chodzi 
o to, żeby efekt końcowy dźwi-
gnął też miasto, pokazał sądecką 
dumę i dał satysfakcję wszystkim 
mieszkańcom. 

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA

Drożdżówka znów w sklepikach
Będzie większy wybór w sklepikach szkol-
nych i na stołówkach, choć nadal bę-
dzie kładziony nacisk na zdrowe żywie-
nie uczniów. 

Od nowego roku szkolne-
go przepisy dotyczące żywienia 
uczniów zostały złagodzone. We-
dług nowego rozporządzenia bę-
dzie można sprzedawać więcej 
rodzajów pieczywa, w tym produ-
kowanego z białej mąki. Do sprze-
daży ma być dopuszczona gorzka 
czekolada o zawartości minimum 
70. procent kakao oraz kawa. Z ko-
lei na szkolnych stołówkach do po-
traw będzie można używać więk-
szej niż do tej pory ilości cukru 
czy soli. Dozwolone będą też sosy, 
w tym majonez. 

Roman Podstawski, który prowa-
dzi sklepiki szkolne i catering w kilku 
nowosądeckich szkołach, nie przewi-
duje radykalnych rewolucji.

- Cieszy nas to, że dzieci będą 
miały większy wybór ale nadal bę-
dziemy kłaść nacisk na zdrowe ży-
wienie. Wprowadzimy białe pieczy-
wo czy  drożdżówki ale w rozsądnej 
ilości. Będą dobrej jakości z jak naj-
mniejszą ilością cukru. W ofercie 
będzie nadal dominować ciemne 
pieczywo, na stołówce będą nato-
miast przeważały ziołowe przypra-
wy -  zapowiada.

W Szkole Podstawowej numer 8 w 
Nowym Sączu również nie przewiduje 
się większych zmian żywieniowych. 

- W sklepiku szkolnym będziemy 
się starali zachować dotychczasowe 
wyposażenie, rodzice są zadowole-
ni, że nie mamy słodyczy czy napoi 
gazowanych sztucznie barwionych. 
Poza tym dzieci  biorą udział w kon-
kursie „Więcej wiem, zdrowo jem” 
i są świadome, że ich w codziennym 
menu powinny się znaleźć zdrowe 
produkty. Nie ma potrzeby wracać 
do złych nawyków. Planujemy jedy-
nie wprowadzić większy wybór pie-
czywa, biała bułeczka od czasu do 
czasu na pewno nikomu nie zaszko-
dzi - mówi dyrektor Szkoły Podsta-
wowej numer 8 w Nowym Sączu Be-
ata Kozieł.

W szkołach nadal będzie obowią-
zywać zakaz sprzedawania między 
innymi  chipsów czy słodkich wy-
sokoenergetycznych batonów,  sło-
dzonych napojów gazowanych. Roz-
porządzenie, które w ubiegłym roku 
weszło w życie, miało przeciwdziałać 
otyłości u dzieci i promować zdrowy 
tryb żywienia. Przepisy budziły jed-
nak wiele kontrowersji. Protestowa-
li właściciele sklepików szkolnych, 
bo po wprowadzonych zmianach 
część uczniów zakupywało przekąski 
w sklepach poza terenem szkoły. 

(MCH)

Informacje

REKLAMA

Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. 
Krynicy z działką 15 ar- cena 360 tys. 
Tel.602-607-794

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania 
obiektu handlowego w Nowym Sączu przy 
ul. Węgierskiej 170. tel: 661 991 285.

Producent Rusztowań Budowlanych - KLINO-
WYCH, MODUŁOWYCH tel. 501 280 687 

www.rusztowaniawarszawskie.cpm.pl

Firma Aspen zatrudni osoby, głównie męż-
czyzn, do sprzątania obiektu handlowego 
w Nowym Sączu przy 
ul. Węgierskiej. Tel. 661 991 285.

Wynajmę kawalerkę lub samodzielny pokój 
na terenie miasta Nowego Sącza 
w przystępnej cenie.

Proszę o kontakt pod nr tel. 501 966 114

OGŁOSZENIA DROBNE

Ratusz to wizytówka Nowego Sącza Ekspresem do Krakowa
W dwie godziny pociągiem z Nowego Są-
cza do Krakowa? Tak, to realne i to już od 
nowego roku. 

- Od stycznia 2017 r. urucha-
miamy komunikację kolejową na 
trasie Nowy Sącz-Kraków – zapo-
wiada członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Leszek Zegzda. 
- Według naszych wyliczeń podróż 
będzie trwała około 2 godzin 20-30 
minut. Autobus na tej trasie jedzie 
ok. 2 godzin, a przy korkach nieco 
dłużej, a cena biletu będzie porów-
nywalna. Zatem pociąg będzie bar-
dzo wygodną i konkurencyjną for-
mą komunikacji.

Na trasie kursować ma dziennie 
pięć par pociągów – po 5 w każ-
dą stronę. 

- To będzie nowa jakość. Mamy 
doświadczenie, bo szybkie połącze-
nia obsługują już trasy z Krakowa 
do Wieliczki czy Miechowa – mówi 
Zegzda.

Do Krakowa szybciej dojedzie się 
także z Krynicy-Zdroju. Od grudnia 
wraca przyspieszony pociąg „Jawo-
rzyna”. Nowoczesny szynobus bę-
dzie zatrzymywać się tylko na kil-
ku stacjach, w ten sposób podróż do 
stolicy województwa powinna trwać 
3 godz. 30 minut.

Na razie na prędkość 160 km/
godz., jaką rozwija szybka kolej na 
trasie Kraków-Tarnów, nie ma co li-
czyć. Nie pozwala na to infrastuktura.

Nowe połącznia wpisują się w pro-
gram niskoemisyjnego transportu, 
który ma poprawić jakość powietrza.  
W tym zakresie jeszcze sporo zadań 
stoi przed Nowym Sączem. Miasto na 
razie nie starało się przyłączenie do 
sieci Park&Ride - parkuj i jedź. Wo-
jewództwo nie ma więc w planach 
budowy parkingu w Nowym Sączu, 
który umożliwiałby sądeczanom zo-
stawienie pojazdu przy dworcu, by 
przesiąść się na szybką kolej.

(RED)

Dodatkowe 3 mln złotych na obwodnicę 
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Forum III Wieku, konferencja towarzysząca 
XXVI Forum Ekonomicznemu

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacją Europejski 

Instytut Rozwoju Obywatelskiego po raz ósmy organizu-

ją Forum III Wieku. Jest to cykliczne, coroczne, międzyna-

rodowe wydarzenie, zainaugurowane w 2009 r., którego 

celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi 

świat, a w szczególności Europa, w kontekście zachodzą-

cych zmian demograficznych związanych ze starzejącym 

się społeczeństwem.

Podczas Forum odbywać się będą debaty oraz panele 

dyskusyjne na temat polityki senioralnej, szans i barier sta-

rzejącego się społeczeństwa, srebrnej gospodarki jako kie-

runku rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz wykorzy-

stania potencjału i aktywności seniorów. 

W czasie warsztatów edukacyjnych, dla liderów organi-

zacji seniorskich, przedstawione zostaną m.in. zagadnienia 

dotyczące uczenia się przez całe życie, upowszechniania 

wolontariatu, poprawy jakości życia seniorów, a także in-

tegracji międzypokoleniowej.

Uroczyste rozpoczęcie Forum III Wieku odbędzie się 

7 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, 

o godz. 16. Panele dyskusyjne na Forum Ekonomicznym, 

przeprowadzone zostaną w Krynicy-Zdroju  8 września, 

a Sesja Plenarna Forum III Wieku 9 września w Miastecz-

ku Galicyjskim.

W Forum III Wieku weźmie udział ponad 200 osób z kra-

ju i zagranicy, liderów UTW, innych organizacji seniorskich, 

a także przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu te-

rytorialnego, instytucji państwowych, środowiska nauko-

wego oraz podmiotów gospodarczych.

W konferencji swój udział zapowiedzieli m.in. Jarosław 

Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższe-

go, Jacek Krupa - marszałek Województwa Małopolskiego, 

Ryszard Nowak - prezydent Miasta Nowego Sącza, Ma-

rek Pławiak - starosta nowosądecki, Elżbieta Bojanowska 

- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-

lityki Społecznej,   Wojciech Kaczmarczyk - pełnomocnik 

rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego trak-

towania, dr Sylwia Spurek - zastępca Rzecznika Praw Oby-

watelskich oraz Róża Thun - europoseł.

Gośćmi specjalnymi Forum III Wieku będą Prezydent 

Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku – AIU-

TA, prof. ekonomii Francois Vellas, z Uniwersytetu w Tulu-

zie, syn założyciela pierwszego UTW na świecie oraz Ho-

norowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Leif Hallberg.

Po raz kolejny w Nowym Sączu gościć będą reprezen-

tanci polonijnych UTW z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Austrii.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatel-

skich, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatel-

skiego i Równego Traktowania, Marszałek Województwa 

Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza i Sta-

rosta Nowosądecki.

Dla uczestników i gości Forum po uroczystym rozpoczę-

ciu konferencji wystąpi zespół regionalny Starosądeczanie. 

Natomiast na rynku Miasteczka Galicyjskiego dodatkową 

atrakcją będą przygotowane przez Koła Gospodyń Wiej-

skich z terenu Sądecczyzny regionalne przysmaki, a lokal-

ni przedsiębiorcy, na stoiskach promocyjnych, zaprezen-

tują swe produkty i usługi.

Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Wojewódz-

two Małopolskie.

 (KB)

7-10 września 2016 r. Nowy Sącz – Krynica-Zdrój

REKLAMA
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Festiwal imienia Jana Kiepury 
w Krynicy-Zdroju

W jubileuszowym hołdzie Janowi Kiepurze

8 dni festiwalu, podczas których odbyło się w sumie 35 imprez, w tym 17 
koncertów, 2 spektakle, 8 Krynickich Spotkań z Artystą i 8 plenerowych wi-
dowisk muzycznych zatytułowanych Uśmiechnij się z Kiepurą – tak w skrócie 
można podsumować zakończony 20 sierpnia  50. Festiwal im. Jana Kiepury 
w Krynicy-Zdroju. Jubileuszowa edycja miała rekordową oglądalność. W su-
mie w festiwalowych imprezach uczestniczyło ponad 34 tysiące melomanów.

Tegoroczny festiwal został skrojony z jubileuszowym rozmachem. Kryni-
ca wypełniła się gwiazdami światowego formatu. Wystąpili m.in.: Artur Ru-
ciński, baryton, który podbił publiczność przede wszystkim wykonując dwa 
razy brawurowo arię Figara „Largo al factorum” z „Cyrulika sewilskiego” 
Rossiniego; Iwona Sobotka, sopranistka, która pokazała się w koncercie in-
augurującym w dwóch wspaniałych rolach:  śpiewaczki i konferansjera, za-
powiadając  doskonałe popisy wokalne trzech hiszpańskich tenorów, takich 
jak: Francisco Corujo, Orlando Niz, Jose Luis Sola; Tomasz Kuk, który na ży-
czenie publiczności także dwa razy śpiewał słynną arię Kalafa „Nessun do-
rma” z opery „Turandot” Pucciniego, a także Katarzyna Oleś-Blacha, dla któ-
rej w śpiewie nie ma rzeczy niemożliwych.

Ponadto wystąpili jeszcze m.in.:  Agnieszka Rehlis, Edyta Piasecka, Eva 
Vesin, Stanisław Kufluk. Jacek Ozimkowski a także legenda polskiej operetki 

Grażyna Brodzińska, która prezentując niezwykłe show będące podróżą po 
stylach i gatunkach muzycznych wystąpiła z trzema panami: Andrzejem Lam-
pertem, Marcinem Jajkiewiczem, Janusz Krucińskim.  Festiwal przyniósł też 
recital Edyty Geppert oraz spektakle: „Kamienica na Nalewkach” Teatru Ży-
dowskiego w Warszawie i „Wesołą wdówkę” inscenizację Opery Śląskiej. Na 
finał na festiwalowej estradzie stanęli najmłodsi artyści, ale bardzo utalento-
wani, którzy dopiero rozpoczynają zawodowe życie: Anna Choczaj, Anna Fili-
mowska-Wolfinger, Emil Ławecki, Szymon Mechliński, Katarzyna Nowosad, 
Aleksandra Szmyd. Towarzyszył im  robiący karierę w Wiedniu  Alexander 
Pinderak. „To był jeden z najlepszych festiwali w ostatnich latach” – stwier-
dziła Małgorzata Walewska, honorowy gość jubileuszowej edycji. 

Tegoroczna impreza została zorganizowana przez Gminę Krynica-Zdrój 
i krynickie Centrum Kultury. Za produkcje festiwalowe odpowiadała Agen-
cja Super Play Sylwia i Piotr Kałuzińscy. Funkcję ambasadora festiwalu przy-
jął prof. Ryszard Karczykowski, który wsparł imprezę merytorycznie dołą-
czając do sekretariatu programowego festiwalu, w którym znajdowali się już: 
prof. Stanisław Krawczyński, rektor elekt krakowskiej Akademii Muzycznej 
oraz Elżbieta Gładysz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej 
„Aria”.  Gościem honorowym jubileuszowej odsłony festiwalu był John Thade, 

syn Jana Kiepury, który zapowiedział, że przyjedzie także w przyszłym roku.
Wieczorne koncerty odbywały się w Pijalni Głównej, ale festiwal zawład-

nął całą Krynicą. Koncerty i widowiska rozgrywały się w plenerze: na Dep-
taku, czy pod Patrią, ale także we wnętrzach w Starym Domu Zdrojowym, 
krynickich kościołach i w cerkwi grekokatolickiej, a także w hotelach: Czar-
ny Potok i Dr Irena Eris. Główne koncerty otrzymały niezwykle nowoczesną 
i bardzo atrakcyjną scenografię: olbrzymi ekran diodowy, na którym były 
wyświetlane różnorodne wizualizacje.  

Festiwal tworzyło 800 osób,  w tym w sumie blisko 600 artystów: 64 so-
listów, 9 orkiestr, 5 baletów, 2 chóry. Na festiwalowych estradach wyko-
nanych zostało w sumie około 318 utworów. Najczęściej wykonywanym był 
słynny duet „Usta milczą dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka” Leha-
ra – zabrzmiał  9 razy.

Festiwalowi towarzyszyła także książka-album „Dla Ciebie śpiewam”, za-
wierająca wypowiedzi blisko 60 osób związanych z festiwalami oraz 300 ilu-
stracji. Została też zaprezentowana wstawa – przed Pijalnią Główną – przygo-
towana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynicy-Zdroju, mówiąca o historii 
festiwalu, w ramach której zostało pokazanych 78 archiwalnych zdjęć.

AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ

Jakub Oczkowski i Anna Lasota w codziennym widowisku „Uśmiechnij się z Kiepurą”

Konceret finalowy 50. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

Artur Ruciński
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Rozmowa z JERZYM 
DĘBICKIM, polonistą 
i filozofem, nauczycielem 
w Zespole Szkół nr 3 im. 
Bolesława Barbackiego 
w Nowym Sączu, 
pasjonatem biegania

- Skąd u Pana takie zamiłowanie do 
biegania? 

- Odpowiedź jest prosta. Lubię 
biegać. Bieganie daje możliwość zdy-
stansowania się do wielu spraw, któ-
re uprzykrzają człowiekowi życie. Nie 
myślałem jednak, że moja przygoda 
z biegami przybierze takie rozmiary 
i stanie się pasją. Ludzie biegają z róż-
nych powodów. Jedni chcą zadbać 
o zdrowie i schudnąć, inni, by po-
pisać się przed znajomymi, czy bły-
snąć na Facebooku. Są też tacy, któ-
rzy walczą o wyniki i chcą poznać 
granice własnych możliwości. Każ-
da, no prawie każda, motywacja jest 
dobra. Poza tym, to chyba najtańszy 
sport do uprawiania. Żeby zacząć, 
wystarczą wygodne buty. Dodatkową 
motywację może stanowić dobre to-
warzystwo. Sądeczanie biegają coraz 
chętniej. Wystarczy udać się na Aleje 
Piłsudskiego, by się o tym przekonać.
- Szczególnie lubi Pan bieganie po górach?

- Z racji miejsca zamieszkania naj-
częściej na treningi wybieram Beskid 
Sądecki. W naszym regionie mamy 
wiele pięknych terenów - pasmo Ra-
dziejowej, Jaworzyny Krynickiej, 
można też pobiegać w Pieninach, Ta-
trach, Gorcach albo mało znanym Be-
skidzie Niskim. Bieganie po górach 
daje szczególny rodzaj radości, choć 

czasami bywa trudne, zwłaszcza na 
dystansach ultra. A kiedy złapiemy 
już bakcyla górskiego biegania, to bę-
dziemy biegać niezależnie od pogody 
i pory roku. 

- Jest to przyjemne nawet w zimie, przy 
minus 20 stopniach?

- Oczywiście. Zimą można usły-
szeć ciszę. Latem bądź na wiosnę 
w lesie jest głośno, śpiewają ptaki, 

dochodzą do nas różne odgłosy przy-
rody. W zimie jest naprawdę cicho. 
Słychać tylko pękające na mrozie 
drzewa. Poza tym bieganie w okre-
sie jesienno-zimowym po mieście jest 
po prostu niebezpieczne dla zdrowia 
z powodu zanieczyszczonego powie-
trza. Nowy Sącz jest niestety w czo-
łówce miast, w których jakość powie-
trza jest dramatycznie zła.
- Namawia Pan do biegania uczniów, 
nauczycieli?

- Tak, ale dyskretnie. Obca mi jest 
nachalna agitacja. Muszę jednak przy-
znać, że kilka osób udało mi się wcią-
gnąć w bieganie. To bardzo miłe wi-
dzieć wokół siebie ludzi, którzy dzielą 
z nami pasję. Ważne jest, żeby ją zna-
leźć. To nie musi być oczywiście bie-
ganie. Pasja jest ważna, bo rozwija 
człowieka, daje poczucie spełnienia, 
pozwala spojrzeć na rzeczywistość 
trochę inaczej. Nie można jednak my-
lić pasji z nałogiem, który zniewala. 
I należy pamiętać, że są w życiu waż-
niejsze rzeczy niż pasja.
- Niektórzy biegają, ale szukając 
Pokemonów. 

- To niby też forma ruchu, jed-
nak zupełnie mi obca. Jak z każdą 
modą będzie tak, że to obłędne bie-
ganie z telefonem po mieście i nie tyl-
ko, odejdzie w niepamięć. Dla mnie 
to dziwactwo i jeszcze jeden dowód 
na uzależnienie od telefonu komór-
kowego. Jest jednak coś niepokoją-
cego w tym, że poświęcamy więcej 
czasu wirtualnej rzeczywistości niż 
sobie i nie dbamy o relacje z inny-
mi. Wpatrzeni w ekraniki oddalamy 
się od siebie.
- A temu oddaleniu może przeciwdziałać fi-
lozofia, z której prowadzi Pan zajęcia. I ła-
mie tym samym stereotyp, że filozofia jest 
nudna czy niepotrzebna.  

- Oczywiście. Filozofia kojarzy się 
ze starszym panem z siwą brodą i oku-
larami, który siedzi w swoim gabine-
cie z nosem w książkach. Tymczasem 
filozofia uczy myślenia, otwartości na 
świat, na drugiego człowieka. Wpro-
wadza w świat wartości, rozwija wy-
obraźnię. To są rzeczy nie do prze-
cenienia, nie da się ich przeliczyć na 
pieniądze. Filozofia sama w sobie sta-
nowi wartość. 

- Udowadnia to prof. Maria Szyszkowska 
w swojej filozofii codzienności. 

- To dobry przykład. Ucząc filo-
zofii sięgam do filmu, muzyki, lite-
ratury. Kontekst filozoficzny towa-
rzyszy właściwie każdej działalności 
człowieka. Wystarczy tylko uważ-
nie się rozejrzeć, by go dostrzec. 
I oczywiście trzeba się na chwilę za-
trzymać i zastanowić. Refleksja i au-
torefleksja stanowią chyba istotę fi-
lozofii. Dzięki niej można wydobyć 
z otaczającej nas rzeczywistości kul-
turowej naprawdę dużo. Ważne, by 
nie zamykać się w jakieś schematycz-
ne ramy. 
- Bo często trzeba „wstrzelić się w klucz”.

- To zabija wyobraźnię. A już najgo-
rzej jest, gdy się ulega pokusie zastana-
wiania się nad tym, „co poeta miał na 
myśli”. Tymczasem filozofia i inne na-
uki humanistyczne otwierają ciekawe 
możliwości interpretacyjne. Jednak 
przede wszystkim należy dużo czytać. 
Sam zawsze mam pod ręką mnóstwo 
książek. Najczęściej czytam po kilka ty-
tułów naraz. Martwi mnie kiepski stan 
czytelnictwa w Polsce. Trzeba czytać! 
Książki rozwijają wyobraźnię. Zawsze 
powtarzam to swoim uczniom.
- Filozofia jest powoli wycofywana ze szkół 
i uczelni. Decydenci tłumaczą to wzglę-
dami ekonomicznymi. To uzasadnione 
rozumowanie? 

- Myślę, że nie. Problemem jest my-
ślenie za pomocą statystyk, wymier-
nych wyników. Z punktu widzenia 
wymiernych liczb i kwot, trudno do-
strzec wartość nie tylko filozofii, ale 
w ogóle przedmiotów humanistycz-
nych. Jednak są one bardzo potrzebne, 
bo pozwalają na orientację w świecie, 
służą samopoznaniu i budowaniu rela-
cji z innymi. Lekceważenie ich prowa-
dzi do dehumanizacji społeczeństwa, 
a to jest bardzo groźne zjawisko.
- Może w takim razie wprowadzić lekcje 
na łonie natury? Najpierw biegi w pięknych 
okolicznościach przyrody, potem filozo-
ficzne dysputy, próby pisania wierszy i ich 
interpretacja. 

- Może niekoniecznie lekcje 
(śmiech). Ale warsztaty? Czemu 
nie. Muszę pomyśleć nad koncepcją 
i realizacją.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA 
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Pasje

Sądecki filozof biega po górach

Pasja jest ważna, bo rozwija 
człowieka, daje poczucie spełnienia, 
pozwala spojrzeć na rzeczywistość 
trochę inaczej.
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Neozbiljni Pesimisti z Serbii da-
dzą dwa koncerty w Polsce, 
w tym jeden w Nowym Są-
czu. Mamy bilety do rozdania 
na ten energetyczny anti glo-
bal etno punk.

Neozbiljni pesimisti czyli 
niepoważni pesymiści to ze-
spół, który powstał w 2001 r. 
Dziesięć lat później zespół 
odbył swoją pierwszą tra-
sę koncertową poza krajami 
byłej Jugosławii, we Francji 
i Szwajcarii. W 2012 r. po raz 
pierwszy wystąpił w Polsce. 
Później była świetnie przyjęta trasa koncertowa we Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Warszawie 
i Krakowie. W 2013 r. Neozbiljni Pesimisti ponownie odwiedzili Polskę. Zagrali koncerty klu-
bowe w Krakowie i Warszawie, a we Wrocławiu na Festiwalu Panorama Kultur. Dali swój naj-
większy w Polsce koncert – na Przystanku Woodstock wystąpili jako jedna z gwiazd. Tym ra-
zem zawitają do Białegostoku i Nowego Sącza.
3 września o godz. 19. dadzą koncert w kawiarni Spóźniony Słowik. Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaproszenia na wydarzenie. Wystarczy do 3 września do godz. 9. prze-
słać na adres: konkurs@dts24.pl maila, w tytule podając hasło „koncert”, a w treści – imię, 
nazwisko i dane kontaktowe. Wśród osób, które nadeślą zgłoszenie, rozlosujemy wejściów-
ki, które będą do odbioru na miejscu przy wejściu na koncert.

(RED)

Aktywni

W kolorowej chmurze zwalczają nudę
Czy kolejny leniwy dzień spędzony na 
plaży może zaowocować pomysłem na 
zaktywizowanie nowosądeckiej mło-
dzieży i nie tylko? Może, pod warun-
kiem, że autor pomysłu ma dostęp do 
sieci i przede wszystkim kreatywne 
podejście do rzeczywistości. 

Tak jak Bartosz Jawor, młody 
sądeczanin, który pewnego wa-
kacyjnego dnia trzy lata temu, 
oglądał filmiki na znanym porta-
lu. Surfując po sieci, znalazł na-
granie nowej wówczas inicjatywy 
tzw. „free hugs” czyli „darmo-
wego przytulania” polegającej na 
tym, że grupa osób „idzie w mia-
sto” i przytula zupełnie obcych 
sobie ludzi. – Cała akcja bardzo 
mi się spodobała i pomyślałem, 
„czemu nie, zróbmy coś takie-
go w Nowym Sączu” – wspomi-
na. – Z paroma osobami założy-
liśmy wydarzenie na Facebooku 
i liczyliśmy na dziesięciu, no może 
dwudziestu znajomych – dodaje.

Przyszło ponad sto osób, co 
oczywiście wzbudziło zaintereso-
wanie lokalnych mediów. I zasko-
czenie samych organizatorów, bo 
efekt akcji przeszedł ich najśmiel-
sze oczekiwania. – Zrozumieliśmy, 
że takie wydarzenia wymagają 
jednak wcześniejszego przygoto-
wania i zaczęliśmy szukać osób, 
które będą chciały się włączyć 
w nasze inicjatywy. 

Zasnęli pod ratuszem
W ten sposób w 2013 r. narodzi-

li się Młodzi Aktywni Sądeczanie, 
w skrócie MAS. Wówczas jeszcze 
niesformalizowana grupa mło-
dych zapaleńców, których celem 
było zaproponowanie sądeczanom 

aktywności, znanych dotychczas 
jedynie w większych miastach. 
Przewodził im Bartosz Jawor, 
a pomysł na kolejną akcję znów 
podsunął internet.

- Przeglądając filmiki trafi-
łem na akcję flash mob – opowia-
da Bartosz Jawor. - Akcja polegała 
na tym, że zbierało się na szybko 
tłum ludzi, który robił coś kon-
kretnego i znikał po wykonaniu 
zadania – precyzuje. W Nowym 
Sączu udało się zaskoczyć prze-
chodniów akcją „drzemki”. Mło-
dzi Aktywni Sądeczanie przebrali 
się w piżamy, zabrali ze sobą koce 
i poduszki i urządzili krótką sjestę 
na płycie sądeckiego rynku. Trafi-
li w dziesiątkę, bo jak twierdzi Ja-
wor, ludzie do dzisiaj wspomina-
ją młodzież śpiącą u stóp ratusza.

Free hugsy i inne
Okazja do kolejnej inicjatywy 

pojawiła się podczas lokalnego jar-
marku ekologicznego – Na Eko 
-interakcji robiliśmy połączenie 

free hugs, flash mob, była bitwa 
balonowa, a nawet mim. Mło-
dzi Aktywni Sądeczanie rozpoczęli 
także współpracę ze Stowarzysze-
niem  Dla Miasta oraz stowarzy-
szeniem Orion, które niemal od 
samego początku popierały ich 
niecodzienne inicjatywy

Ale przedsięwzięcie, z którego 
ta aktywna sądecka młodzież jest 
chyba najbardziej znana, to oczy-
wiście Festiwal Kolorów. Na pierw-
szy festiwal, polegający na obsypy-
waniu się kolorowym proszkiem 
i tworzeniu wielkiej, wspólnej ko-
lorowej chmury, udało się przy-
ciągnąć nie tylko pokaźną grupę 
mieszkańców, ale także pozyskać 
znanego sponsora. – Na samym 
wydarzeniu było około tysiąca 
osób, i była to chyba jedna z naj-
większych impreza jaką dotych-
czas zorganizowaliśmy -  wspomi-
na Bartosz Jawor.  Podobny festiwal 
powtórzyli także w zeszłym roku, 
ale tym razem wzbogacony on zo-
stał o występy artystów. A w tym 

roku, oprócz samego Festiwalu 
Kolorów, zorganizowano również 
kino plenerowe. Udało się sprze-
dać wszystkie tysiąc porcji ko-
lorowych proszków holi, z któ-
rych uczestnicy zrobili efektowną, 
kolorową chmurę. I znowu było 
mnóstwo uśmiechów, zabawy, free 
hugsów, oraz „belgijka” - wspól-
ny taniec na zakończenie całego 
przedsięwzięcia.

Jak się chce to można wszystko
Choć w przestrzeni publicz-

nej funkcjonuje określenie Mło-
dzi Aktywni Sądeczanie nie jest 
ono jednak do końca precyzyjne. 
– Faktycznie, rozpoczęliśmy naszą 
działalność jako niesformalizowa-
na grupa o takiej właśnie nazwie, 
ale z czasem musieliśmy przyjąć 
bardziej sformalizowaną formułę 
i w ten sposób w 2014 roku po-
wstało stowarzyszenie Młodzi Ak-
tywni. Bez Sądeczanie – wyjaśnia 
Jawor. W samym stowarzyszeniu 
działa kilkanaście osób w różnym 
wieku, ale nieformalna grupa „ak-
tywistów” jest oczywiście znacz-
nie większa. – Aby należeć do sto-
warzyszenia trzeba mieć ukończone 
13 lat, ale do współpracy zaprasza-
my każdego, bez względu na wiek 
– zachęca prezes stowarzyszenia. 

To ważne, bo jak zauważa Bar-
tosz Jawor trzeba przygotować 
nowe kadry zwłaszcza, że „star-
sze”, studenckie pokolenie Mło-
dych Aktywnych, często opuszcza 
miasto, wyjeżdżając do większych 
ośrodków. Tak jak zresztą i sam 
Bartosz Jawor czyli spiritus mo-
vens całego przedsięwzięcia. -Wy-
jeżdżam na studia do Krakowa, ale 
oczywiście nie znaczy to, że stracę 

kontakt z Nowym Sączem. Chciał-
bym jednak wciągnąć do stowa-
rzyszenia nowych ludzi i przy-
gotować nową kadrę. Chciałbym 
także pokazać młodym ludziom, 
że jak się chce, to można zrobić 
wszystko – przekonuje.

Znaleźli niszę
Patrząc na działania Młodych 

Aktywnych oczywiście trudno nie 
przyznać mu racji. Każda z ak-
cji przygotowanych przez sądecką 
młodzież spotkała się z pozytyw-
nym odzewem ze strony mieszkań-
ców miasta, nawet jeśli dotychczas 
nie zetknęli się oni z takimi przed-
sięwzięciami i byli nimi na począt-
ku zaskoczeni. Bartosz Jawor jest 
przekonany, że to dlatego, iż  są-
deczanie potrzebują takich inicja-
tyw. Oczywiście zdarzają się także 
krytyczne opinie, ale sądeccy ak-
tywiści starają się nie brać ich so-
bie do serca. 

- Nie popieramy żadnej par-
tii politycznej, nie zajmujemy się 
także działalnością religijną czy 
pomocową. Mamy swój dział i się 
go trzymamy. Znaleźliśmy swoją 
niszę – twierdzi Jawor. 

A nisza ta, to nie tylko promo-
wanie aktywnego podejścia do ży-
cia, nowych ulicznych inicjatyw 
i po prostu dobrej zabawy. To 
także próba pokazania młodym 
ludziom, że „chcieć to móc”,  
i że czasami warto wyjść z domu 
i zaangażować się w jakąś pozy-
tywną akcję z innymi, podobnymi 
zapaleńcami. – Zwalczamy nudę 
– mówi Bartosz Jawor i patrząc na 
ich liczne inicjatywy, bez wątpie-
nia można przyznać mu rację. 

TATIANA BIELA
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Pesymiści zagrają z optymizmem
WARTO WZIĄĆ UDZIAŁKONKURS

Tuning dla chorych braci
W niedzielę 4 września do Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Barbara” w Gródku nad Dunajcem zja-
dą tuningowane pojazdy i ich miłośnicy. Wszystko 
w szlachetnym celu.

- Chcemy pomóc Wojtkowi i Arturowi 
Rams, którzy są podopiecznymi fundacji 
„Będzie Dobrze”. Są to dwaj bracia, pocho-
dzą ze wsi Gaboń niedaleko Starego Sącza. 
Obaj od urodzenia są chorzy na zanik mię-
śni, niestety jest to choroba nieuleczalna 
i z każdym rokiem pogłębia się coraz bar-
dziej. Ich niepełnosprawność powoduje, że 
są zdani całkowicie na pomoc drugiej oso-
by. Codzienne czynności, jak jedzenie, pi-
cie, mycie się itp., są dla nich prawdziwą 
udręką. Poruszają się na wózkach inwalidz-
kich. By choć trochę mogli sprawnie funk-
cjonować, potrzebny jest im specjalistyczny 
pojazd do przewożenia osób niepełnospraw-
nych – wyjaśniają organizatorzy.

Podczas I Charytatywnego Zlotu Moto-
ryzacyjnego Cars Tuning Team Nowy Sącz 
przeprowadzone będą m.in. konkursy na 
najładniejsze auto zlotu, najładniejszą ko-
morę silnika, czy najgłośniejszy wydech 
oraz licytacje. 

- Chcemy, aby każdy, nawet najmniej-
szy gest spowodował uśmiech i szczęście 
w oczach podopiecznych – mówią organizato-
rzy z Cars Tuning Nowy Sącz. Każdy może się 
do tego przyczynić.

(RED)

POD PATRONATEMM
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Jerzy Wideł
Z kapelusza

Opinie

Z panią Zuzanną przed pierwszym dzwonkiem

Często otrzymuję korespon-
dencję od  Wielce Szanow-
nych Czytelników, którzy 

reagują na moje felietony. Są róż-
ne w treści, ale ostatni list od pani 
Zuzanny, pragnącej po części po-
zostać anonimową, jest bardzo in-
teresujący, żeby nie powiedzieć 
frapujący.

Pani Zuzanna zarzuciła mi, że 
w jednym z poprzednich felieto-
nów wyraziłem jakoby swoją „wy-
kładnię” na temat sześciolatków, 
dotyczącą podjęcia nauki w szkole. 
Pani Zuzanna pisze do mnie m.in.: 

„Pogląd Pana nie ma rzeczowego 
uzasadnienia, bo nie każde dziec-
ko ma predyspozycje w wieku 6 
lat do rozpoczęcia nauki w szko-
le. Wynika to z biologicznych wa-
runków, bo nie każdy 6-latek ma 
ten sam miesiąc urodzenia i istnie-
je duża różnica w rozwoju 6-latka 
urodzonego w styczniu od 6-lat-
ka urodzonego tego samego roku 
w miesiącu grudniu. Ten grudnio-
wy 6-latek, który nie edukował się 
w przedszkolu, będzie miał trud-
ności pod każdym względem umy-
słowym i fizycznym. Nie istnieje 
takie ustawodawstwo, by było do-
skonałe, bo istnieją przyczyny po-
nad ustawowe. Życie to wielka lek-
cja dla człowieka. Mam wnuczka 
6-latka „grudniowego”, a jestem 
babcią, pedagogiem to mam prak-
tykę i wyrobioną ocenę w eduko-
waniu dzieci. Dla Pani minister 

wyrażam uznanie, że sprawę 6-lat-
ków potraktowała, jako dobra mat-
ka. Chwała jej za to”. 

Otóż Szanowna Pani, chciał-
bym wyjaśnić pewne kwestie, bo 
częściowo się nie zrozumieliśmy. 
Najpierw moja osobista uwaga. Tak 
się złożyło, że trzech moich synów 
urodziło się w grudniu i pomimo 
edukacji przedszkolnej mniej wię-
cej do trzeciej klasy mieli pewne 
problemy z dostosowaniem się do 
wymogów szkoły. To zrozumiałe 
dla mnie. Oczywista oczywistość.

W swoim felietonie chciałem 
przypomnieć historię sprzed 150 
lat, kiedy to cesarz Franciszek Jó-
zef podczas zaboru austriackie-
go podpisał ustawę o obowiązku 
szkolnym. W ustawie z 1866 r. za-
pisano m.in. „Czas wstąpienia do 
szkoły (początek chodzenia) nie da 
się ani dniem ukończonego 5-go, 

ani 6-go roku życia, jak się samo 
przez się rozumie, ustawowo ozna-
czyć, również nie każde dziecię 
ze względu na swe indywidualne 
usposobienie, albo na miejscowe 
stosunki szkoły jest zdolnem ściśle 
z ukończonym 5-tym lub 6-tym 
rokiem życia uczęszczać do szko-
ły. W tym względzie jako prawi-
dło służyć ma, że pierwsze wstą-
pienie do szkoły, między 5-tym 
i 7-mym rokiem życia uskutecz-
nionym być winno”. Tyle cesarz 
Franciszek Józef. 

A więc władze zaborcze dały 
szanse rodzicom, czy opieku-
nom decydowania o tym, kie-
dy dziecko posłać do szkoły. Mi-
nister Zalewska takiej szansy nie 
dała! Mimo że w kraju mamy ar-
mię psychologów dziecięcych, 
a przecież 150 lat temu w graj-
dolanym Nowym Sączu trudniej 

byłoby znaleźć jakiegokolwiek 
psychologa. A przyzna Pani, że 
różnice cywilizacyjne 150 lat temu, 
a dzisiaj są nieporównywalne. Czy 
wspomniany Pani wnuczek, 6-la-
tek „grudniowy”, ma problemy 
z komputerem”? Śmiem wątpić, 
zwłaszcza mając taką wspaniałą 
babcię! A 150 lat temu takich ga-
dżetów raczej nie było.

Uradował mnie ten list, bo pod 
skrótem imienia i nazwiska mojej 
interlokutorki Z/J kryje się dow-
cipna i zapewne bardzo sympa-
tyczna i inteligentna osoba. Swój 
list rozpoczęła zawołaniem: „Hej!” 
I zakończyła serdecznymi po-
zdrowieniami: „Sto lat! Hej! Hej! 
Zuzanna”.

Więc cóż mi pozostaje, jak od-
powiedzieć i podziękować za list 
niczym echo: Serdecznie pozdra-
wiam! Hej! Hej!

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

W górach jest miejsce dla wszystkich
Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem 

przeczytałem w ostatnim numerze DTS ar-
tykuł Jerzego Widła „Hunwejbini na szla-
kach turystycznych”. Ta inwektywa powtó-
rzona jest w artykule jeszcze kilkakrotnie 
w odniesieniu do Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego. (…)

Jerzy Wideł zdaje się nie wie co pisze, 
a wystarczyło zaglądnąć choćby do Wikipe-
dii. Hunwejbini, czyli Czerwona Gwardia, 
to komunistyczna organizacja młodzieżowa 
działająca w Chinach w latach 60. Dopusz-
czająca się licznych okrucieństw, torturując
 a nawet zabijająca ludzi. Określając w ten 
sposób PTT, Jerzy Wideł naraża się przynaj-
mniej na śmieszność. Niezależnie od tego, 
dziwne jest określenie w ten sposób orga-
nizacji, która z polityką nigdy nie miała nic 
wspólnego. W Wolnej Polsce została reakty-
wowana m.in. dlatego że nie zgadzała się na 
politykę zakorzenioną w PTTK przez kilka-
dziesiąt lat PRL-u. To przecież nie PTT orga-
nizowało wielotysięczne rajdy ku czci jed-
nego z największych zbrodniarzy w historii 
ludzkości Włodzimierza Lenina, czy inne 
propagandowo-polityczne imprezy. To nie 
PTT organizowało szkolenia polityczne dla 
przewodników prowadzone przez lektorów 
komitetów PZPR, itd. 

Ale wróćmy do historii, do nieszczęsne-
go 1950 roku. I zamiast kłamstw szerzonych 
przez Jerzego Widła, przypomnijmy fakty. Na 
przełomie 40 i 50. lat, totalitarna władza ko-
munistyczna nie tolerowała żadnych samo-
rządnych i niezależnych od niej organizacji. 
Likwidowano je setkami, w tym tak zasłu-
żone jak „Sokół”, YMCA, Związek Harcer-
stwa Polskiego itd. Inne, o podobnym profilu 
działania, łączono w jedną, w celu łatwiej-
szego kontrolowania. Taki właśnie los spo-
tkał też Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. 
Decyzję władze państwowe podjęły na po-
czątku 1950 roku i została ona sformułowa-
na w dokumencie Rady Turystycznej z dnia 
2 marca, a jej wykonanie dokonało się pod-
czas Zjazdu Delegatów PTT, który odbył się 

16 grudnia 1950. Podjęto wtedy wymuszoną 
uchwałę o treści:

„a/ z dniem dzisiejszym rozwiązać Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie,

b/ cały majątek PTT łącznie z przejętym 
majątkiem Oddziałów przeznaczyć na rzecz   
n o w o  p o w s t a ł e g o   Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno – Krajoznawczego” 
(podkr. moje).

Następnego dnia, tzn. 17 grudnia, powstało 
PTTK. Poza oczywistym wnioskiem wynika-
jącym z treści powyższej uchwały, może na-
sunąć  się  więc też logiczne pytanie. Jak PTTK 
mogło powstać z połączenia PTT i PTK, jeże-
li tego dnia obie te organizacje już nie istnia-
ły? Na Zjeździe PTTK, oraz także po nim, na-
stąpił zmasowany atak propagandowy na PTT 
i dotychczasową działalność tego Towarzystwa. 
Na sposób uprawiania turystyki, na przewod-
ników, którzy pokazują historyczne obiekty 
sakralne oraz piękno przyrody, zamiast poka-
zywać budowle socjalizmu. Zainteresowanych 
tym tematem informuję że posiadam kopie do-
kumentów z tego okresu, w tym protokołów ze 
zjazdów 16 i 17 grudnia, artykułów prasowych 
itd. Niezależnie od tego, że przez kilkadziesiąt 
lat działalności w PRL-u PTTK dużo dla tury-
styki dobrego zrobiło, to jednak stale odcinało 
się od PTT, przynajmniej w takim podstawo-
wym dokumencie jakim jest statut. W moim 
posiadaniu są statuty z 1958, 1979 i 1984 roku. 
W żadnym z nich nie ma odniesienia do PTT 
i do rzekomego połączenia tego Towarzystwa 
z PTK. Określenie takie pojawiło się dopiero 
w statucie PTTK z września 1990 roku, gdy ist-
niało już reaktywowane PTT, a które w swoim 
statucie miało już zapis, że jest następcą praw-
nym i kontynuatorem tradycji PTT istniejące-
go do 1950 roku.

Swoim artykułem Jerzy Wideł obraził pra-
wie 500 członków nowosądeckiego Od-
działu „Beskid” Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego. Obraził dziesiątki działaczy 
i przewodników pełniących swe funkcje wy-
łącznie społecznie, bez pobierania wynagro-
dzenia. W samym tylko 2015 roku,  w 204 

(słownie: dwustu czterech) imprezach or-
ganizowanych przez sekcję wycieczkową, 
narciarską, rowerową, biegową, emerytów 
i szkolną oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczy-
ło ponad 6700 mieszkańców miasta i okolic. 

Jerzy Wideł był uprzejmy wymienić 
w swoim artykule dwie wielkie postaci. Na-
pisał, że św. Jan Paweł II był członkiem ho-
norowym PTTK. Widocznie nie wie, że od 
1992 roku „nasz” Papież był  też członkiem 
honorowym PTT. Wspomniał również o prof. 
Feliksie Rapfie, sugerując, byśmy go „zlu-
strowali”. Prof. Rapf jest patronem nasze-
go Oddziału. Od 1950 roku był też członkiem 
nowosądeckiego Oddziału PTTK. Chcąc dzia-
łać na rzecz turystyki, mógł to przecież ro-
bić wyłącznie w PTTK, które to Towarzystwo 
było monopolistą z nadania władz. Należy też 
dodać, że w 1956 roku, jak pisze Urszula Wą-
sowicz w swojej pracy magisterskiej, zwró-
cił Oddziałowi PTTK w Nowym Sączu dyplom 
członka honorowego i przeniósł się do Od-
działu w Szczawnicy.

I na koniec moja refleksja wynikająca 
z lektury artykułu Jerzego Widła. Wyraźnie 
tęskni za czasami, gdy nie było demokracji 
i pluralizmu, a były czasy monopoli z nada-
nia władz. Jego największym zmartwieniem 
jest jak na szlakach górskich „szary obywa-
tel ma odróżnić działacza PTTK od PTT?”. 
Oczywiście, gdy był monopol, Jerzy Wideł 
tego problemu nie miał. A nawiasem mówiąc, 
kurtki tych dwóch organizacji się jednak róż-
nią. Dodam, że wszyscy przewodnicy górscy 
w naszym kraju posiadają uprawnienia pań-
stwowe, a czy czerwona kurtka ma na rę-
kawie pasek niebieski, czy zielony, dla sza-
rego obywatela ma znaczenie drugorzędne. 
Zawsze twierdziłem, że w górach jest miej-
sce dla wszystkich. 

MACIEJ ZAREMBA
CZŁONEK HONOROWY PTT

PREZES HONOROWY ODDZIAŁU PTT „BESKID” 
W NOWYM SĄCZU

Okulary dla 
seniorów
Jeśli jesteś seniorem powyżej 60., 
a Twój dochód nie przekracza 1500 zł 
miesięcznie, możesz dostać darmo-
we okulary.

- Wady wzroku są powszech-
nym problemem, zwłaszcza 
u osób starszych, a nie każdego 
stać na zakup koniecznych oku-
larów. Jesteśmy świadomi istnie-
jącego problemu, dlatego dzięki 
współpracy z krakowską Fun-
dacją Szkla.com, wyposażymy w 
darmowe okulary 50 starszych 
osób w trudnej sytuacji życiowej - 
mówi Marcin Kałużny, prezes Sto-
warzyszenia Sursum Corda.

Do skorzystania z oferty zapro-
szone są osoby powyżej 60. roku 
życia z Nowego Sącza, powiatu 
nowosądeckiego, limanowskiego 
oraz gorlickiego. Akcja skierowa-
na jest do seniorów, których do-
chód nie przekracza 1500 zł mie-
sięcznie na osobę.

Aby zgłosić się do programu, 
wystarczy przyjść do Wypożyczal-
ni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy 
Stowarzyszeniu Sursum Corda (ul. 
Zakościelna 3 w Nowym Sączu, 
w godz. 8-15.), wybrać oprawki 
(spośród dostępnych 12 wzorów), 
wypełnić prosty formularz zgło-
szeniowy i potwierdzić dochód (na 
podstawie PIT lub odcinka emery-
tury/renty). Następnie dostarczyć 
wyniki badania okulistycznego 
z podaniem siły szkieł korekcyj-
nych i rozstawem źrenic. Okula-
ry ze szkłami zostaną wykonane w 
ciągu 2-3 tygodni.

Dodatkowe informacje udziela-
ne są pod numerem tel. 18 540 40 
40, zaś dostępne oprawki można 
zobaczyć na profilu Facebook Sto-
warzyszenia Sursum Corda. Ak-
cja trwa do wyczerpania limitu 
okularów.

(SC)
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ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
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tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
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ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
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Znani o nas

Nie mieszamy smaków w jednej gałce
Rozmowa z ARTUREM 
ANDRUSEM – artystą 
kabaretowym, 
autorem tekstów, 
bohaterem serii filmów 
„Z Andrusem po 
Galicji”

- Nagrania drugiej serii „Z Andrusem 
po Galicji” przeniosły się w Beskidy. 
Pierwszy raz był Pan w Starym Sączu, 
Limanowej?

- Tak, pierwszy raz. To aż dla 
mnie samego zaskakujące, bo to 
stosunkowo niedaleko do moich 
rodzinnych terenów, a jednak do-
tychczas mnie tu nie zawiodło.

- Jakie wrażenia?
- Bardzo miłe, właściwie od-

krywam te miejsca. Oczywiście 
trochę wiedziałem o nich wcze-
śniej, choćby coś czytając. Ale to, 
że są to tak urokliwe miejsca, czło-
wiek przekonuje się dopiero jak tu 
przyjeżdża. Oczywiście to tak jak 
w każdym mieście, do którego do-
cieramy z cyklem „Z Andrusem po 
Galicji”, najlepiej jak się wie, dokąd 
pójść. My mamy wszystko solidnie 
przygotowane przez reżysera Tom-
ka Paulukiewicza, który zawsze 
kilka dni wcześniej spędza czas 
w tym miejscu, rozmawia z ludźmi, 
dowiaduje się, co warto pokazać. 
Gdy ktoś jedzie do Starego Sącza, 
na pewno wie o klasztorze klary-
sek, ale okazuje się, że jeszcze parę 
innych rzeczy warto tam zobaczyć. 
Tak samo jest z Limanową. Ale 
też, od jakiegoś czasu ludzie sobie 
z tym tematem radzą. Gdy wpisa-
łem w wyszukiwarce internetowej 
hasło „Limanowa” zauważyłem, że 
na forach internetowych ludzie py-
tają, co tu warto zobaczyć?

- I czego się Pan dowiedział? 
- Na przykład zaskoczyło mnie, 

że ktoś napisał, że poleca zapiekan-
ki w Limanowej. Jak kręciliśmy jed-
no z ujęć na tej ulicy, zobaczyłem, 
że tam do tych zapiekanek rzeczy-
wiście stoją kolejki. Aż powiedzia-
łem reżyserowi, że musimy bliżej 
zbadać tę kwestię. Dowiedziałem 
się też, że są tu w Limanowej eks-
tremalne biegi - startuje się z ryn-
ku, biegnie do krzyża na Miejskiej 
Górze i z powrotem. Już sobie wy-
obraziłem siebie, jak ja bym coś ta-
kiego przeżył.

- Co jeszcze było zaskoczeniem?
- Tak naprawdę w tych moich 

wędrówkach najbardziej interesu-
ją mnie ludzie. W każdym miejscu 
znajdzie się parę rzeczy, które warto 
pokazać, bo są interesujące z punk-
tu widzenia historycznego czy ar-
chitektonicznego, ale ja zawsze się 
przyglądam ludziom. Okazuje się, 
że w każdym miejscu można spotkać 
niezwykłe osoby. Na przykład w Li-
manowej zaskoczyła mnie rozmo-
wa z chłopakiem, który sam będąc 
deskorolkowcem wymyślił sobie, że 
będzie sam ręcznie robił buty. Oka-
zuje się, że te jego ręcznie szyte buty 
już docierają do Australii. Oczywiście 
wiem, że ja wyglądam na deskorol-
kowca, ale nie byłem jeszcze zorien-
towany w tej kwestii, więc podgląd-
nąłem w internecie. Okazało się, że 
wśród deskorolkowców to znana po-
stać. Dowiedziałem się też, że naj-
lepsze podeszwy do takich butów są 
z opon samochodowych, więc jak 
będę chciał zacząć swoją karierę na 
deskorolce, będę wiedział jakie buty 
powinienem mieć.

- Pamięta Pan tych wszystkich ludzi ze 
swoich spotkań „Z Andrusem po Galicji”?

- Oczywiście jednych bardziej, in-
nych mniej. Zasada tego programu 
jest taka, żeby w takim krótkim 20 
minutowym programie pokazać jak 
najwięcej. Ale pamiętam sporo ta-
kich zaskakujących spotkań. W Sta-
rym Sączu na przykład z nienacka się 

dowiedziałem, że to morska potęga. 
Mieszka tam komandor, który dowo-
dził przez kilkanaście lat łodzią pod-
wodną, potem statkiem naukowym. 
To człowiek, który napisał podręcz-
nik do astronawigacji, który jest po-
dobno na wszystkich mostkach kapi-
tańskich polskich statków. Studenci 
szkół morskich uczą się z podręcznika 
napisanego w Starym Sączu, bo pan 
komandor napisał we wstępie – Sta-
ry Sącz, dnia tego i tego. Takie rze-
czy zaskakują i człowiek się cieszy, 
że miał okazję czegoś takiego się do-
wiedzieć. Gdyby nie to, że przyjecha-
liśmy z kamerą do tego miasta, sam 
na taki trop prawdopodobnie nigdy 
bym nie wpadł.

- A wakacje miał Pan bardzo pracowite.
- One były bardziej pracowite niż 

się spodziewałem. Zrobiliśmy pierw-
szą serię programu „Z Andrusem po 
Galicji” w ubiegłym roku. Nie było 
wiadomo, czy będziemy to jeszcze 
robić, czy będzie taka chęć ze strony 
telewizji i nas. To, że z naszej strony 
będzie taka chęć, to się szybko oka-
zało, bo mieliśmy dużą frajdę przy 
robieniu tych programów, ale tele-
wizja to kapryśna instytucja, więc tu 
nic nie było wiadomo. Nagle się oka-
zało, że jednak jest zapotrzebowanie 
na drugą serię. Wtedy z przerażeniem 
spojrzałem w swój kalendarz, bo jed-
nak miałem już dość dużo zobowią-
zań zawodowych związanych z mo-
imi występami, ale udało się wykroić 
po parę dni na każde z tych miast. 
Jeździmy więc i kręcimy drugą serię.

- Udało się w trakcie wędrówek odkryć, 
czym jest ta galicyjskość?

- Zapytałem w pierwszym od-
cinku, poświęconym Tarnobrzego-
wi, dyrektora tamtejszego muzeum, 
czy on może powiedzieć, co to jest 
galicyjskość. Zwrócił on uwagę na 
to, że ludzie w Galicji są po prostu 
inni. Są po prostu bardziej otwarci. 
Na to samo zwrócił mi uwagę kar-
diolog, który przeprowadził się ze 

Śląska do Rzeszowa. On też mówi, że 
jemu ludzie tutaj imponują, porównał 
ich do Ślązaków, że to jest podobny 
typ człowieka – pracowity, otwarty, 
szczery. Powinienem o tym wiedzieć, 
bo przecież też stąd pochodzę, ale jak 
się na parę lat wyjedzie to człowiek o 
pewnych rzeczach zapomina. Cieszę 
się więc, że wróciłem w te strony i so-
bie o tym przypominam.

- Mieszkał Pan sto metrów od zapory na 
Solinie i wtedy nie doceniał Pan jej piękna. 
Z filmami „Z Andrusem po Galicji” chyba 
właśnie tak jest, że pokazują piękno miejsc 
także samym mieszkańcom?

- Docierają do nas czasami takie 
głosy, że ludzie oglądają filmy o swo-
ich miastach i nie wiedzieli o wie-
lu rzeczach, które w tych miastach 
są. To tym większa frajda dla nas. 
Taki był pomysł na samym począt-
ku, że chcemy pokazać, że jak ludzie 
jadą gdzieś tutaj na południe – np. 
w Bieszczady, w Tatry to po drodze 
jest parę miejsc, które warto odwie-
dzić i choćby zatrzymać się na 2-3 
godziny. Nie chodzi o to, żeby spędzić 
tu od razu tydzień i każdy kamyczek 
oglądać, ale zatrzymać się na kilka 
godzin i zobaczyć, czy w tych miej-
scach po drodze nie ma też czegoś 
ciekawego. Sam spędzam dużo czasu 
w podróżach, ze względu na zawodo-
we obowiązki, ale wiem, ile przega-
piam. Przyjeżdżam często do jakiegoś 
miejsca, po drodze nigdzie się nie za-
trzymując, często w tym miejscu też 
jestem tylko przez kilka godzin, bo 
próba, występ i z powrotem, i po-
tem ktoś mi mówi, że zwiedziłem całą 
Polskę wzdłuż i wszerz. A ja mogę po-
wiedzieć, że byłem prawie wszędzie, 
ale zwiedziłem dużo mniej. Nagrywa-
jąc te filmy trochę nadrabiam, łącząc 
przyjemne z pożytecznym.

- I teksty finałowych piosenek rzeczywi-
ście układa Pan na gorąco?

- Tak, choć oczywiście muszę dać 
szansę koledze muzykowi Łukaszo-
wi Borowieckiemu, który wymyśla 

melodię i opracowuje piosenkę mu-
zycznie. Muszę mu dać kilka godzin 
na to, żeby wymyślił jak to zagrać 
i żebym ja się tego jeszcze pobieżnie 
nauczył, chociaż oczywiście tekstu 
się nigdy nie nauczę, dlatego zawsze 
to śpiewam z kartki. Ale rzeczywiście 
te piosenki powstają na miejscu pod 
wpływem tego co zobaczyłem, kogo 
spotkałem. Nagrania trwają zawsze 
dwa dni, więc czasem bywa tak, że 
pod koniec pierwszego dnia wiem, 
o czym bym chciał napisać piosenkę, 
a czasami do ostatniej chwili szukam 
jakiejś inspiracji. W Mielcu nie wie-
działem o czym mam napisać i nagle 
zobaczyłem wywieszkę na lodziar-
ni: „Nie mieszamy smaków w jed-
nej gałce”. I już miałem: Proszę taty, 
proszę mamy, proszę obcych i roda-
ków, nie mieszamy, nie mieszamy 
w jednej gałce smaków. Od takich 
rzeczy się to często bierze.

- W piosence o Starym Sączu miał być ma-
rynarz, a w piosence o Limanowej?

- Pewnie pojawią się zapiekan-
ki, bo to dla mnie było napraw-
dę duże zaskoczenie. Po pierwsze dla 
mnie to jakieś wspomnienie młodo-
ści, bo pod koniec podstawówki czy 
w szkole średniej zajadaliśmy się za-
piekankami. A w Limanowej za-
cząłem o te zapiekanki podpytywać 
i ktoś mi powiedział, że one są pieczone 
w takich samych piecykach jak w la-
tach 80., stąd ten inny smak. Ale jesz-
cze jakieś inne wątki muszą się pojawić.

- Zaproponował Pan na Facebooku za-
bawę w dokończenie zdania „Gdybym 
był w…”. Spróbujemy? Gdyby był Pan 
w Sączu to…

- Ta zabawa wzięła się z piosenki 
Stacha Matysiaka, który zaśpiewał: 
„Gdybym był w Wenecji, pewnie 
pływałbym gondolą tam, na gita-
rze grałbym rzewnie, dziwiąc się 
jak pięknie gram”. A gdybym był 
w Sączu… zaraz coś wymyślę. 

ROZMAWIAŁA: JOLANTA BUGAJSKA

Efekty błyskawicznej pracy twórczej w oryginale

Dowiedziałem się, że 
najlepsze podeszwy są z opon 
samochodowych, więc jak będę 
chciał zacząć swoją karierę na 
deskorolce, będę wiedział jakie 
buty powinienem mieć
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LOKOMOTYWA SPALINOWA 6DG
To prawdziwa duma konstruktorów Newagu. Moderni-
zacja manewrowej lokomotywy spalinowej serii SM42 
do wersji 6Dg pozwoliła firmie wprowadzić na rynek 
polski i europejski lokomotywę z silnikiem spalinowym 
nowej generacji.
W ramach modernizacji w oparciu o nową dokumen-
tację konstrukcyjną zastąpiono dotychczasowy silnik 
a8c22, 12-cylindrowym wysokoprężnym silnikiem spa-
linowym c27 produkcji amerykańskiej firmy Caterpillar 
o mocy 708 kW (962 km). Wymieniono również agre-
gat prądotwórczy i znacznie zredukowano zużycie pa-
liwa oraz oleju. 
Zaprojektowano nowy sposób zabudowy zespołu prą-
dotwórczego na ostoi lokomotywy oraz nowe układy 
wspomagające pracę silnika: układ chłodzenia, zasila-
nia, wydechowy i sterowania. Nowoczesna bryła i wnę-
trze pojazdu odpowiada współczesnym wymaganiom 
wzornictwa, ergonomii i bezpieczeństwa, a zastoso-
wanie szyby panoramicznej i zwiększenie powierzchni 
okien w kabinie maszynisty pozwoliło na poprawę bez-
pieczeństwa prac manewrowych.

SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE
Newag to przedsiębiorstwo szybko reagujące na 
potrzeby rynku kolejowego. Efektem takiej filozofii 
działania są produkowane nowoczesne, bezpieczne 
i ekonomiczne Spalinowe Zespoły Trakcyjne.
Budowane od podstaw w Nowym Sączu stanowią 
przykład zastosowania najnowszych rozwiązań pro-
jektowych. Dzięki takiemu podejściu konstruktorów 
priorytetem stało się bezpieczeństwo i komfort jaz-
dy. Potocznie nazywane szynobusami SZT są eko-
nomiczną alternatywą dla tradycyjnego przewozu 
pasażerów na niezelektryfikowanych liniach kole-
jowych, gdzie ważna jest optymalizacja kosztów po-
dróży i eksploatacji pojazdu. Zachowanie dużej dy-
namiki jazdy, prędkości do 120 km/h oraz niskiego 
zużycia paliwa sprawia, że pojazdy te cieszą się du-
żym uznaniem wśród klientów.

IMPULS
Elektryczne Zespoły Trakcyjne z rodziny Impuls, to jed-
ne z najnowocześniejszych pojazdów szynowych pro-
dukowanych w Polsce. Są to pojazdy niskopodłogowe z 
jednoprzestrzennym wnętrzem, wyposażonym m.in. w 
pełny monitoring, klimatyzację, nowoczesny system in-
formacji pasażerskiej.
Wnętrze zostało dostosowane do przewozu osób o ogra-
niczonej możliwości poruszania się – przewidziano pod-
jazdy (pochylnie), wysuwane stopnie, windy, szerokie 
przejazdy oraz miejsce do przewozu wózków i rowe-
rów. Rodzina Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Im-
puls może zostać wyprodukowana w wielu konfigura-
cjach. Zależnie od zapotrzebowania Newag dostarcza 
zespoły w wersjach od dwu do sześcioczłonowej. Poza 
zmienną długością zestawu możliwe są także różne 
konfiguracje układu wnętrza przestrzeni pasażerskiej, 
umożliwiające eksploatację pojazdu nie tylko w ruchu 
aglomeracyjnym i podmiejskim, ale także dalekobież-
nym. Jednoprzestrzenny charakter pojazdu umożliwia 
łatwość przemieszczania się, a odporne na zniszczenie 
wygodne fotele zapewniają wypoczynek nawet w cza-
sie dłuższych podróży. Automatyczny system klimaty-
zacji i ogrzewania zapewni komfort w każdych warun-
kach pogodowych.
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GRIFFIN
Jest uniwersalną platformą czteroosiowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do przewozu skła-
dów towarowych i osobowych. Jest to pierwsza w Polsce lokomotywa wielosystemowa – dostosowana za-
równo do systemu zasilania prądem stałym, jak i do systemów zasilania prądem zmiennym.
Modułowa konstrukcja lokomotywy E4MSU Griffin pozwala na dostosowanie jej do specyficznych potrzeb 
poszczególnych przewoźników, a interoperacyjność oraz wielosystemowość ułatwiają uzyskanie homolo-
gacji w większości krajów europejskich. Newag S.A. współpracuje z podwykonawcami należącymi do euro-
pejskiej czołówki w swoich branżach. Dzięki temu lokomotywy z platformy Griffin charakteryzują się wyso-
ką niezawodnością i przedłużonymi cyklami międzyprzeglądowymi. Wśród innych lokomotyw oferowanych 
na rynku europejskim lokomotywy platformy Griffin wyróżniają się wyjątkowo konkurencyjnymi warunka-
mi pozyskania, a prosta, bezawaryjna konstrukcja gwarantuje niskie koszty utrzymania taboru. Lokomoty-
wy Griffin mogą być przeznaczone do prowadzania składów towarowych o masie do 3200 ton z prędkością 
do 160 km/h oraz pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h. 

NEVELO 
Wieloletnie doświadczenia Newag S.A. w budowie pojazdów szynowych zaowocowały stworzeniem pierw-
szego pojazdu miejskiego – tramwaju Nevelo. To nowoczesny i komfortowy pojazd miejski mieszczący 235 
pasażerów. Przegubowa, trójczłonowa konstrukcja o nisko zawieszonej podłodze wykorzystuje najnowo-
cześniejsze rozwiązania technologiczne, które zapewniają nie tylko niezawodność, ale też niskie koszty eks-
ploatacji. Tramwaj Nevelo powstał dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Pojazd wyposażony jest w nowoczesny system diagnostyki pokładowej. Na czołach pojazdu zabudowane 
są elementy pochłaniające energię kolizji i zderzeń. Tramwaj Nevelo wyposażony jest m.in. w klimatyza-
cję, system informacji pasażerskiej, monitoring, elektrycznie wysuwaną rampę dla niepełnosprawnych i 
wydzielone miejsce na wózki. Drzwi zewnętrzne wyposażone są w dwa niezależne układy chroniące pa-
sażerów przed przytrzaśnięciem. Z kolei kabina motorniczego wyposażona jest m.in. w klimatyzację nie-
zależną od przedziału pasażerskiego, a nawet w minilodówkę.

VULCANO
To wąskotorowy spalinowy zespół trakcyjny wyprodukowany przez Newag S.A. dla Ferrovia Circu-
metnea do obsługi szlaków wokół wulkanu Etna na Sycylii.
Vulcano to nowoczesne, dwuczłonowe pojazdy wyposażone w zintegrowane zespoły napędowe 
„powerpack” z przekładnią elektryczną zaprojektowane specjalnie dla tych pojazdów. Silnik wyso-
koprężny napędza prądnicę trakcyjną, która poprzez układ sterowania napędem zasila elektryczne 
silniki trakcyjne, napędzające zestawy kołowe w wózkach. Konfiguracja wnętrza przedziału pasa-
żerskiego umożliwia eksploatację pojazdu zarówno w ruchu miejskim jak i podmiejskim. Modyfiko-
walna konfiguracja siedzeń pozwala na optymalizację pojemności transportowej. Liczba miejsc sie-
dzących wynosi 106 w tym 7 uchylnych i może być zmieniana w zależności od potrzeb przewoźnika.
Pojazdy są klimatyzowane i przystosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości porusza-
nia się. Pojazd posiada system zliczania pasażerów, system lokalizacji GPS oraz system wykrywania 
i gaszenia pożaru. Spalinowe zespoły trakcyjne poruszają się z maksymalną  prędkością 100 km/h.

DRAGON
Jednosystemowa lokomotywa elektryczna Dragon to pierwszy pojazd trakcyjny z platformy sze-
ścioosiowych lokomotyw, w szczególności dostosowany do polskiego rynku. Charakteryzuje się 
siłą, bezpieczeństwem, atrakcyjną ceną, ekonomią użytkowania, bogatym wyposażeniem oraz 
przede wszystkim bezawaryjnością.
Głównym atutem Dragona jest bardzo wysoka siła pociągowa o wartości do 374 kN, która w po-
łączeniu z masą lokomotywy wynoszącą 119 ton, nowoczesnym systemem antypoślizgowym 
oraz indywidualnym napędem na każdą oś, pozwala na prowadzenie ciężkich składów towaro-
wych. Nacisk na oś poniżej 20 ton oraz specjalnie zaprojektowane zawieszenie powodują, że Dra-
gon jest doskonale przystosowany do trudnych warunków użytkowania i bardzo dobrze spraw-
dza się w polskich realiach.



XI1 września 2016   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie 

Lubimy, kiedy pojawia się problem do rozwiązania Newag to firma dotrzymująca słowa

Mariusz Bernaś, dyrektor pionu badań i rozwoju:
- To trochę szalona historia, ale mnie w tej fir-

mie miało nie być. Tak sobie kiedyś obiecałem, ale 
obietnicy nie dotrzymałem. I pewnie dobrze. Przed 
laty, jako uczeń nieistniejącego już Technikum Ko-
lejowego odbywałem półroczne praktyki w ówcze-
snym ZNTK. Po tym, czego wtedy doświadczyłem, 
nie widziałem perspektyw rozwoju kolejowej pasji. 
Rozczarowany nie miałem ochoty więcej tu wracać. 
Zabawne, bo od ośmiu lat pracuję w Newagu i prze-
szedłem w tej firmie kilka stanowisk.

Inna sprawa, że dzisiejszy Newag z tamtym ZNTK, 
które zapamiętałem, ma już niewiele wspólnego – 
zakład stoi w tym samym miejscu i nadal zajmuje się 
branżą kolejową. Wszystko inne się zmieniło. Tego, 
co zobaczyłem jako uczeń nigdy nie zapomnę – głę-
boka komuna, brud, bałagan i wszechobecny alko-
hol. Żeby było śmieszniej, to na czas praktyk zamy-
kano nas za żelazną kratą, gdzie przez wiele godzin 
lutowaliśmy i montowaliśmy sterowniki wagonowe. 

Wypuszczali nas tylko na przerwę. W czasie studiów 
rozpocząłem pracę w innej firmie w branży niezwią-
zanej z kolejnictwem. Dlaczego wróciłem, mimo 
tamtej obietnicy? Tam gdzie pracowałem nie było 
mi źle, ale nie widać było szans na rozwój i awans 
– zawodowy i finansowy.  Postanowiłem wówczas 
aplikować do trzech największych sądeckich pra-
codawców i wśród nich był Newag. Słyszałem opi-
nie, że to już nie jest taka firma, jaką zapamiętałem 
sprzed lat, bo przechodzi mocną restrukturyzację. 
To mi się podobało, bo wiadomo, że każda rewo-
lucja organizacyjna daje możliwość wykazania się. 
W firmie ułożonej, ze sprawnie działającymi pro-
cesami, czas na rozwój i awans zdecydowanie się 
wydłuża, więc trzeba iść tam, gdzie stare struktu-
ry wywracają do góry nogami. Moje podanie leża-
ło również u Wiśniowskiego i w Fakro, ale dziadek 
i tato pracowali w ZNTK, więc najszybciej do roz-
mowy kwalifikacyjnej doszło tutaj.

Czy projekty śnią mi się po nocach? Nieustan-
nie. Praca na takim stanowisku wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością, presją i wyrzeczeniem się ja-
kiejś części życia osobistego. Ta praca wymaga cał-
kowitego zaangażowania i poświęcenia czasu. Ale 
kiedyś i tak było zdecydowanie gorzej. Ciężko jest 
całkowicie wyłączyć głowę od spraw zawodowych, 
bo tematów jest mnóstwo, a terminy zazwyczaj go-
nią. Przetargi, projekty, homologacja… Generalnie 
jednak lubimy, kiedy pojawia się problem, a raczej 
wyzwanie do rozwiązania. Ciężko byłoby mi przyjść 
rano do pracy w firmie, gdzie wszystko jest przewi-
dywalne, produkcja powtarzalna i w kółko się robi 
jedno i to samo. Nie lubię rutynowych czynności. 

Zarząd spółki mocno postawił na badania i roz-
wój wiedząc, że musimy być firmą inżynieryjną 
z własnym know-how. Dzisiaj dział, którym kieru-
ję to 158 osób. W większości są to młodzi inżyniero-
wie, ambitni i bez kompleksów. Dzisiaj pracownik 
z pięcioletnim stażem uznawany jest za doświadczo-
nego, a po trzech latach jest samodzielny. To fanta-
styczny zespół ludzi potrafiących pracować pod pre-
sją czasu, a ta towarzyszy nam nieustająco. Ten dział 
i taki zespół budowany był w zasadzie od zera, bo-
wiem kiedy firma zajmowała się wyłącznie remon-
tami taboru kolejowego, tak wyspecjalizowana ka-
dra inżynierska nie była tu potrzebna. Dzisiaj są oni 
prawdziwą wizytówką Newagu.

Newag to nie tylko praca, to pasja
Rozmowa z JOANNĄ 
KOT, dyrektorem pionu 
personalnego

- Firmę tworzą ludzie w niej zatrudnieni – często 
słyszy się takie twierdzenie.

- I tak jest u nas. Newag tworzą ludzie, 
których talenty, pracowitość, kreatyw-
ność, zawodowe przygotowanie i doświad-
czenie przekładają się na sukcesy spółki. Już 
na etapie rekrutacji, dział personalny roz-
poznaje czy kandydat starający się o pracę 
spełnia kryteria, na które kładziemy szcze-
gólny nacisk. Czasami nie wystarczy samo 
wykształcenie w danej dziedzinie, ważniej-
sza okazuje się chęć do pracy i nastawie-
nie kandydata. Nowy pracownik przyno-
si do firmy nie tylko swoją wiedzę i zapał, 
ale również – a może przede wszystkim – 
świeże spojrzenie na realizowane w firmie 
zadania. Otrzymując ambitne cele, nowy 
pracownik dostrzega jak wiele od niego za-
leży i jak jego praca wpływa na rozwój ca-
łej organizacji. Wtedy jego zaangażowanie 
w pracę przeradza się w pasję. Łatwo do-
strzec, dla których pracowników praca nie 
jest jedynie sposobem na zarobienie pienię-
dzy, ale prawdziwą pasją.

- Gdyby dzisiaj na Pani biurko trafiło dziesięć podań 
o pracę, to jaki kandydat miałby największe szanse 
zostać wybranym z tego grona?

- Wraz ze zmianą profilu działalności fir-
my, z przedsiębiorstwa remontowego, na 
nowoczesną organizację produkującą inno-
wacyjne pojazdy szynowe, konieczna była 
weryfikacja profilu kandydata do pracy. 
Obecnie poszukujemy takich o niejedno-
krotnie bardzo rzadkich specjalizacjach. Są 
to głównie osoby z bogatym doświadczeniem 
w różnych obszarach technologii, konstruk-
cji oraz zarządzania jakością. Jednocześnie 
cenimy młode talenty, których w naszej fir-
mie nie brakuje. Nie należą do rzadkości sytu-
acje, kiedy podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
okazuje się, że kandydat lepiej sprawdzi się na 
innym stanowisku niż to, na które aplikuje, 
albo już w trakcie pracy dostrzega możliwo-
ści rozwoju w innym obszarze. Takie zmiany 
są korzystne nie tylko dla samych pracowni-
ków, ale również dla firmy.

- Rekrutacja do Newagu dzisiaj?
- Aktualnie, najbardziej pożądani są pra-

cownicy z wykształceniem technicznym – 
m.in. mechanicznym, elektrycznym, spawal-
niczym, lakierniczym - na poziomie zarówno 
zawodowym, średnim oraz wyższym. Przyj-
mujemy wielu absolwentów, którzy praktykę 

nabywają poprzez pracę, ucząc się pod okiem 
doświadczonych kolegów. W momencie, gdy 
wiedza wyniesiona ze szkoły i świeże podej-
ście spotyka się z wieloletnim doświadcze-
niem, obydwie grupy pracowników uzupeł-
niają się, podnosząc standardy wykonywanej 
pracy. Z każdym rokiem, do pracy przy-
chodzą coraz młodsi pracownicy. Obecnie, 
najmłodszy z zatrudnianych przez nas pra-
cowników urodził się w 1997 r., a najstarszy 
w 1947 r.

- Powiedzieliśmy na początku, że firma znajduje się 
w trakcie ciągłych zmian.

- Każda firma, która chce się rozwijać, 
nieustająco poszukuje nowych pracowni-
ków, którzy wniosą do niej nowe wartości. 
To sprawia, że firma ciągle usprawnia swo-
je funkcjonowanie, bo każdy nowy członek 
zespołu wnosi coś wartościowego w dotych-
czasowe działania. Zastój w kadrze pracow-
niczej to pierwszy krok do rutyny. Nowi pra-
cownicy pomagają rozbijać utarte schematy, 
poprzez zadawanie pytań, czy też poddawa-
nie dotychczasowych rozwiązań w wątpli-
wość. Pozornie naiwne pytane „Dlaczego robi 
się to w ten sposób?”, jest punktem wyjścia 
do zmiany pewnych przyzwyczajeń, wyko-
nywanych rutynowo, a jednocześnie zbęd-
nych, czynności.

Michał Drewniok, dyrektor pionu 
zakupów:

- W Newagu pracuję już prawie 
osiem lat wliczając w to dwuletni 
okres spędzony w Gliwicach. Kie-
ruję działem zajmującym się za-
bezpieczeniem materiałów i usług 
z zewnątrz, niezbędnych do pro-
dukcji pojazdów w naszej firmie. 
Kierując tym pionem, odpowia-
dam wraz z zespołem liczącym 
dwadzieścia pięć osób, za kosz-
ty zamawianych materiałów oraz 
koordynację dostaw materiałów z 
zewnątrz. 

Praca w Newagu daje mi dużą 
satysfakcję, mimo że pracowa-
łem wcześniej w zagranicznych 
korporacjach. Mam duże, ponad 
20-letnie doświadczenie w zaku-
pach, dziedzinie, którą się na co 
dzień zajmuję. Robię to, co lubię 

i codziennie odczuwam ze swojej 
pracy satysfakcję. Negocjuję ceny 
materiałów oraz warunki umów, 
mam też stały kontakt z dostawca-
mi, co jest dla mnie bardzo ważne. 
Kiedy zacząłem pracę w Nowym 
Sączu, Dział Zakupów powstawał 
praktycznie od zera. Wiele osób za-
trudnionych w tym dziale rekruto-
wałem osobiście.

W firmie Newag panuje spe-
cyficzna atmosfera pracy. To nie-
mal rodzinna firma o przejrzystej 
strukturze.  Decyzje podejmowa-
ne są szybko, co bez wątpienia ma 
duże znaczenie dla działalności fir-
my. Jesteśmy dzięki temu bardzo 
elastyczni. To, co moim zdaniem 
wyróżnia Newag od innych firm, 
w których pracowałem lub z który-
mi miałem do czynienia, to fakt, że 
dotrzymujemy raz danego słowa.
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Pani inżynier biegnie
Sądecka Dycha, trochę jak rodzina pojazdów Impuls, sta-
ła się marką Newagu. Sportową marką. Każdego roku na 
starcie 10-kilometrowego biegu (rynek w Starym Sączu 
– rynek w Nowym Sączu) stają setki pasjonatów biega-
nia. Wśród nich jest tylko jedna kobieta reprezentująca 
barwy sądeckiej firmy – Patrycja Kurczab.

- Pierwszy raz wystartowałam w Dyszce w 2012 r., 
jednak nie był to mój pierwszy udział w tego ro-
dzaju imprezach sportowych. Już od podstawów-
ki brałam udział we wszystkich możliwych zawo-
dach sportowych, a biegi są mi szczególnie bliskie. 
Najbardziej lubię te przełajowe, gdzie biegnie się 
w terenie po lasach i łąkach. Ale w żadnym biegu nie 
ma lekko. Najbardziej utkwiły mi w pamięci biegi 
z okazji 11 listopada, gdzie oprócz trudności terenu 
są jeszcze dodatkowo trudne warunki pogodowe. 
Jakaż wtedy jest satysfakcja z ukończonego biegu 
z wiszącym na szyi medalem!

Ale wracając do Sądeckiej Dyszki. W zawodach 
może wziąć udział każdy, oczywiście bardzo mile 
widziani są pracownicy Newagu, w końcu Sądecka 
Dycha jest rozgrywana o puchar prezesa Newagu. 
Nie zawsze jest czas, żeby dobrze się przygotować, 

przed startem jednak bardzo ważne jest, żeby po-
święcić kilka tygodni na mocną rozgrzewkę. Jak ktoś 
nie zdąży, zawsze może dodatkowo potrenować na 
zakładzie. Tutaj z racji odległości między poszcze-
gólnymi budynkami i halami produkcyjnymi moż-
na dziennie zrobić kilka kilometrów.

Osobiście uczestniczyłam w Dyszce trzy razy, 
i pomimo dużego zainteresowania zawodników, 
jestem dotychczas jedyną kobietą z Newagu, któ-
ra wzięła udział w tych zawodach. Jedyny plus ta-
kiej sytuacji to moje pewne podium w kategorii Ne-
wag K.

Na pamiątkę, oprócz koszulek, na mecie dosta-
je się medal. Mam już trzy i apetyt na kolejne, więc 
i w tym roku szykuję się na 10 km. 

Zdecydowałam się na udział po prostu dlatego, 
że lubię biegać, lubię klimat zawodów i ten dreszcz 
emocji przed startem. Dodatkowo to jest spraw-
dzian sił. Jestem ciekawa jak uda się pokonać swo-
je słabości, które raczej narzuca nam nasza głowa 
niż nogi. Bieganie w bardzo łatwy sposób poma-
ga odreagować wszystkie stresy dnia codziennego, 
a jak się człowiek dobrze zmęczy to od razu czuje 
się szczęśliwszy!

SPORTOWA MARKA NEWAGU

Spółka publiczna i transparentna

5 grudnia 2013 r. Newag zadebiuto-
wał na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. To jedno z najważniej-
szych wydarzeń we współczesnej hi-
storii firmy. Media specjalizujące się 
w omawianiu rynków finansowych 
tego dnia donosiły:

Inwestorzy po raz kolejny nie za-
wiedli się na kolei. Oferta publicz-
na nowosądeckiego producenta ta-
boru kolejowego Newag przyniosła 
ponad 21 proc. wzrostu na otwar-
ciu. Zbigniew Jakubas, właściciel 
Newagu, może zacierać ręce z ra-
dości. Kurs nowosądeckiego pro-
ducenta taboru kolejowego wzrósł 
na otwarciu w debiucie o 21,37 proc. 
do 23,06 zł za jedną akcję. Inwesto-
rzy  na każde zamówione 100 ak-
cji dostawali tylko ok. 7 papierów.

Cała oferta publiczna akcji Ne-
wagu obejmowała 19.561.113 akcji 
sprzedawanych przez dotychcza-
sowych akcjonariuszy. Stanowiło 
to ok. 43,47 proc. kapitału zakłado-
wego. Inwestorom indywidualnym 
zaoferowano 2.000.000 papierów, 
a inwestorom instytucjonalnym 
17.561.113. Dla tych pierwszych cenę 
akcji ustalono na 19 zł, a dla dru-
gich na 20,50 zł. Oferującym akcje 
Newagu był Trigon Dom Maklerski. 
Pomimo oferty publicznej akcji, Ja-
kubas i inni członkowie zarządu 
Newagu wciąż będą mieli powyżej 
50 proc. udziałów w kapitale zakła-
dowym firmy.

Prezes Zbigniew Konieczek kilka 
dni później w studio Regionalnej Te-
lewizji Kablowej w Nowym Sączu tak 
komentował to wydarzenie:

- Jest to nowa dla nas sytuacja, 
a jednocześnie ukoronowanie wie-
lu lat prac. Rynek wycenia firmę, 
rynek patrzy na firmę, patrzą na 
nią specjaliści. Giełdowa cena jest 
też równowagą między popytem, 
a podażą. Kończy się opowiadanie, 
że może firma jest warta tyle, może 
mniej, może więcej. Są ludzie, któ-
rzy chcą sprzedać, są ludzie, któ-
rzy chcą kupić i wyznacza się cenę. 
Przynajmniej taka cena za Newag-
została wyznaczona. Była transza 
akcji dla inwestorów indywidual-
nych i transza akcji dla inwestorów 
instytucjonalnych. Zastosowaliśmy 
specjalne dyskonto dla inwestorów 
indywidualnych, żeby mieli szan-
sę większego zarobku na pierwszej 
sesji. I tak się stało (…) Nie jestem 
specjalistą od rynku giełdowego, 
ale wiem, że nasze akcje mają swo-
ją wartość. Wiem, co warta jest fir-
ma, wiem jak wygląda jej najbliż-
sza przyszłość i akcje Newagu… (…)  
Czy wejście na giełdę coś zmieniło 
w firmie? Jest dokładnie tak samo 
jak było, poza tym, że jesteśmy 
spółką publiczną, transparentną 
i wszelkie informacje o spółce mu-
szą być dostępne dla wszystkich. 
Każdy pracownik, jak będzie tylko 
chciał, będzie wiedział, co w spółce 
się dzieje z dnia na dzień (…)

NEWAG NA GIEŁDZIE

ZATRZYMANE W KADRZE

17 października 1966 r. na kościele kolejowym w Nowym Sączu zawisły 
milenijne dzwony ufundowane z okazji 1000-lecia państwa polskiego. 
Fundatorami dzwonów byli m.in. pracownicy ZNTK.
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Nasz zespół nie przyjechał ze skansenu
Rozmowa z JOANNĄ FRYZOWICZ 
oraz GRZEGORZEM KNOPEM 
– kierownictwem projektu 
SIEMENS-NEWAG Inspiro

- Jakbyście Państwo z perspektywy czasu określili 
swój udział i kierowanie po polskiej stronie wspól-
nym z Siemensem projektem budowy warszaw-
skiego metra?

Joanna Fryzowicz: - Niepowtarzalne do-
świadczenie zawodowe pozwalające poznać 
nam i firmie inną niż dotychczas filozofię 
produkcji, procesów okołoprodukcyjnych 
i organizacji pracy. A jednocześnie ogromna 
odpowiedzialność, bo z tym projektem Ne-
wag wiązał duże oczekiwania.

Grzegorz Knop: - Było to dla nas i Newagu 
nowością do tego stopnia, że nie tylko swoje 
myślenie o wielu sprawach trzeba było budo-
wać od podstaw. Trzeba było zacząć od rze-
czy najbardziej oczywistych, np. na potrzeby 
metra musiała zostać zbudowana w Nowym 
Sączu specjalna hala produkcyjna spełniająca 
warunki postawione przez naszego partnera. 

Fryzowicz: - Musiała być nieporówny-
walnie większa, bardziej funkcjonalna i no-
wocześniejsza, niż te, w których dotychczas 
budowaliśmy nasze pojazdy.

Knop: - Takie, a nie inne parametry hali 
wynikały właśnie z odmiennej filozofii pro-
dukcji Siemensa. My budowaliśmy dotych-
czas pojazdy w systemie gniazdowym. Naj-
prościej tłumacząc, pojazd stał w jednym 
miejscu, a kolejne ekipy przychodziły do nie-
go wykonując swoje czynności. Metro budo-
waliśmy zaś w systemie liniowym. To pojazd 
przesuwał się pomiędzy stanowiskami – ko-
lejnymi etapami montażu.

Fryzowicz: - Dzięki takiemu systemowi 
dużo łatwiej również kontrolować postępy 
prac, czy przebiegają one zgodnie z założo-
nym harmonogramem. Jeśli pojazd przesuwa 
się ze stanowiska na stanowisko, to wizual-
nie mamy pogląd na stopień zaawansowania 
prac. Pozorny drobiazg, który bardzo pomaga 
w pracy i w nadzorze nad projektem.

Knop: - Co ważne, już na etapie projek-
towania nowej hali musieliśmy pamiętać 
o jej bardziej uniwersalnym zastosowaniu 
w przyszłości. Wiedzieliśmy, że kiedyś pro-
dukcja metra się skończy, a hala musi być 
przystosowana do budowy Elektrycznych Ze-
społów Trakcyjnych. Od początku nie mogli-
śmy zapomnieć o żadnym detalu w pracy na 
teraz, ale również na przyszłość.

- Wasz komfort polegał na tym, że otrzymaliście od 
Siemensa gotowy projekt, w którym wystarczyło 
realizować uzgodnione założenia.

Fryzowicz: - Pozornie tak to mogło wyglą-
dać, ale szybko się okazało, że tego projektu 
nie da się przekopiować na nasz grunt, od-
wzorować jeden do jeden. Choćby sama hala 
produkcyjna, o której Grzesiek mówił, nie 
wyglądała dokładnie tak samo, jak hala Sie-
mensa, choć tak pewnie byłoby dla nas naj-
prościej. Poza tym wprowadzaliśmy do pro-
jektu pewne własne rozwiązania np. z zakresu 
inżynieringu czy prac zakupowych.

- Jak zostaliście przyjęci przez niemieckiego gigan-
ta – po partnersku czy po mentorsku?

Knop: - Początkowo te relacje były wy-
raźnie mentorskie: mistrz-uczeń i to dawało 
się wyczuć. Z czasem jednak stawały się co-
raz bardziej partnerskie, a to pewnie zasłu-
ga naszych ludzi. Zespół szybko udowodnił, 
że nie przyjechał ze skansenu, tylko jest gru-
pą fachowców w swojej branży. Mocno part-
nerskie relacje w sposób znaczący pomagały 
we wspólnej realizacji kontraktu. Najlepszym 
przykładem zaufania, jakim stosunkowo szyb-
ko zostaliśmy obdarzeni, było przyspieszenie 
przeniesienia montażu kolejnych pociągów 
metra z fabryki w Wiedniu do Nowego Sącza. 

Fryzowicz: - To był efekt szybkiego przygo-
towania naszych pracowników do samodziel-
nej produkcji. Początkowo zakładano, że nie-
zbędna nauka zajmie nam dużo więcej czasu. 
Był taki okres, kiedy intensywnie jeździliśmy 
do Wiednia. Kursowanie na tej trasie stało się w 
pewnym momencie rutyną i przychodziło nam 
w sposób tak oczywisty, jak kiedyś wyjazd 

do Krakowa. Nikt z tego powodu nie narze-
kał, choć nie było tygodnia, żeby jakieś pod-
grupy zadaniowe nie musiały ruszać w drogę. 
Czasami były to wręcz wyjazdy jednodniowe.

- Konstruktorzy i planiści Siemensa nie wierzyli, że 
inżynierowie z Nowego Sącza poradzą sobie z tak 
ambitnym zadaniem?

Fryzowicz: - Pewnie tak właśnie było, ale 
to tylko jeden problem. Dużo ważniejsza była 
kwestia ich zaufania do nas. Pamiętajmy, że 
oddawali w obce ręce swój perfekcyjny pro-
dukt i oczekiwali, że my również podejdzie-
my do tego zadania perfekcyjnie. W przypad-
ku warszawskiego metra to było szczególnie 
ważne, ponieważ pojazd, które mieliśmy do-
starczyć, był pierwszym z ich nowej platformy 
produktów – Inspiro. Rozumieliśmy ich nie-
pokój o dalsze losy produktu i to trochę uspra-
wiedliwia ich początkową nieufność.

- Skoro Siemens zaprojektował nowatorski pociąg 
metra, potrafił go samodzielnie wyprodukować, do 
czego był mu potrzebny partner w Nowym Sączu?

Knop: - Jak to zwykle w konsorcjach 
bywa, chodziło o to, aby obydwie strony 
złożyły do zamawiającego korzystną ofertę. 
Mówiąc wprost – żadna ze stron nie wygra-
łaby tego przetargu samodzielnie.

Fryzowicz: - Był również drugi argu-
ment przemawiający na rzecz takiego kon-
sorcjum. Zupełnie inny wydźwięk społeczny 
miała informacja, że w produkcję pojazdów 
dla warszawskiego metra zaangażowana jest 
polska firma i polski kapitał. To było nie-
zmiernie ważne w tamtym momencie. Był 
jeszcze trzeci argument przemawiający za 
powstaniem takiego konsorcjum: Siemens 
nigdy wcześniej nie wygrał tak dużego prze-
targu w Polsce.

Knop: - Budowa metra dla Warszawy była 
ważnym doświadczeniem dla obydwu stron. 
Oprócz tych pojazdów zbudowane zostało 
wzajemne zaufanie, które procentuje kolej-
nym projektem, mianowicie budową pojaz-
dów dla metra w Sofii, w tym samym skła-
dzie konsorcjum. Ten projekt znajduje się 
jeszcze na wstępnym etapie realizacji.

Newag to jakość i bezpieczeństwo
Anna Bednarczyk-Maśko 
dyrektor pionu jakości:

- Od trzech lat kieruję kontro-
lą jakości w naszej firmie i mówiąc 
najogólniej odpowiadam za spraw-
dzenie jakości wyprodukowanych 
i serwisowanych u nas pojazdów, 
a także  za jakość materiałów tra-
fiających do naszych magazynów. 

Być może „kontrola jakości” nie 
brzmi bardzo medialnie, ale ośmie-
lę się zauważyć, że kryją się za tym 
dwie kluczowe dla naszych pojaz-
dów wartości: bezpieczeństwo pa-
sażerów oraz renoma i solidność 
marki. Aby pociągi Newagu zawsze 
cieszyły się opinią bezpiecznych 
i niezawodnych w eksploatacji, 
czuwa m.in. zespół mojego pionu.

Być może wielu osobom kon-
trola jakości na kolei kojarzy się 
z charakterystycznym obrazkiem 
sprzed lat, zapamiętanym z jakiejś 
stacji. Umorusany mechanik szedł 
wzdłuż pociągu i obstukiwał coś 
młotkiem na długiej rękojeści, za-
nim skład wyruszył w dalszą dro-
gę. Dzisiaj nikt nie stuka już młot-
kiem, bowiem posiadamy bardzo 

precyzyjne urządzenia pomiaro-
we, które dają nam odpowiedź, 
czy dany komponent jest zgodny 
z dokumentacją techniczną i para-
metrami zamówienia. Brzmi bar-
dzo fachowo? Bo to są bardzo fa-
chowe i poważne czynności, bez 
której pojazd nie zostanie dopusz-
czony do eksploatacji. Kontro-
la jakości pojazdów szynowych, 
którymi podróżują setki i tysiące 
pasażerów to ogromna odpowie-
dzialność. Na szczęście za mojej 
kadencji nigdy nie było proble-
mów rzutujących na bezpieczeń-
stwo pasażerów.

Czy kontrola jakości może stać 
się zawodową pasją? Dla mnie jest 
pasją. Byś może również z racji 
mojego wykształcenia. Jestem ab-
solwentką Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Krakowskiej, 
ukończyłam kierunek zarządzanie 
i inżynieria produkcji i specjalność 
systemy jakości w inżynierii pro-
dukcji. Rzadka specjalizacja, ale 
dająca szerokie możliwości roz-
woju. Jeśli komuś wydaje się nud-
na, to nie ma racji. Tu się każdego 

dnia coś nowego dzieje. Zmieniają 
się projekty, pojazdy na produkcji, 
a także klienci.

Co kontrolujemy? W zasadzie 
wszystko, a bardzo wiele ele-
mentów nawet po kilka razy na 
różnych etapach produkcji. Wy-
jątkowo dokładnej kontroli pod-
dawane są spoiny spawalnicze. 
To takich zadań trzeba mieć spe-
cjalne uprawnienia, a zajmuje się 
tym wysoko kwalifikowany i bar-
dzo cenny personel. Takie umie-
jętności można zdobyć jedynie 
na dodatkowych kursach. Inni 
ludzie sprawdzają konstrukcję 
ścian, wręgów, kabinę maszyni-
sty, konstrukcję dachu, poszycio-
wanie, śrutowanie, piaskowanie, 
lakierowanie… To tak na jednym 
wydechu wymienione. A jak już 
sami wszystko skontrolujemy, to… 
przystępujemy do kolejnej kontro-
li, tym razem z przedstawicielem 
klienta. Mało tego! Newag jest fir-
mą kontrolującą elementy i czyn-
ności, których kontroli nie wyma-
gają klienci. Robimy to dla własnej 
wiedzy i pewności.

Z „GŁOSU ZNTK” 1978-1982

***
(…) Kolejarze łowią taaaakie 

ryby. W zawodach Ligi Okręgu PZW 
drużyna „Kolejarza” w składzie: 
Edward Mikulec, Adam Stefański, 
Krzysztof Smoder  zajęła I miejsce. 
Wielki połów odbył się w Jazowsku 
na Dunajcu 5 czerwca br. (…)

***
(…) W kwietniu i dwóch pierw-

szych dekadach maja stwierdzo-
no obniżenie jakości naprawianych 
wagonów osobowych. Dotyczy to 
zarówno bezpośrednich wykonaw-
ców tj. pracowników produkcyj-
nych jak i nadzoru. Ten stan po-
winien ulec radykalnej poprawie. 
Nadzór średni powinien zwiększyć 
swoje oddziaływanie motywacyjne 
na jakość produkcji (…)

***
(…) Jak dzielić? Nie lada dyle-

mat mają do rozwiązania członko-
wie Komisji Zakładowej NSZZ prac. 
ZNTK dzieląc pośród wszystkich 
pracowników zakładu 8 sztuk ma-
szyn do szycia, 7 motorowerów, 
w tym jeden marki Simson (…)
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ZATRZYMANE W KADRZE

UWAGA REKORD POLSKI!NEWAG W LICZBACH

20 maja 2003 r. warszawski przedsiębiorca Zbigniew Jakubas za 5 mln zł kupił od Roberta 
Hammerlinga większościowy pakiet udziałów ZNTK. Do swojego nowego zakładu przyleciał 
śmigłowcem.

1 – stanowisko lakiernicze i 6 naprawczych liczyły warsztaty w 1876 r., a już 16 lat później licz-
by te wzrosły do 6 stanowisk lakierniczych, 23 stanowisk napraw parowozów i 49 stanowisk 
napraw wagonów;

11 – godzin liczył początkowo dzień pracy w Warsztatach, od 6:55 do 18. (z przerwą od 11:55 
do 13:05);

12 - parowozów liczył w 1876 r. tabor obsługiwany przez Warsztaty;

18 - naczelników, dyrektorów i prezesów kierowało Warsztatami Kolejowymi od początku ich 
stnienia do dziś;

18-35 – lat, tylko w takim wieku mężczyzn przyjmowano początkowo do pracy w Warsztatach;

19 – zł kosztowała w ofercie publicznej jedna akcja Newagu dla inwestorów indywidualnych 

w momencie wejścia na giełdę;

20,50 – zł taka cena za akcję obowiązywała dla inwestorów instytucjonalnych;

37 – domków wybudowano dla pracowników w Kolonii Kolejowej. Potem powstało następ-
nych 35;

40 – wagonów osobowych liczył w 1876 r. tabor obsługiwany przez Warsztaty;

60 – pracowników zatrudniały na początku Warsztaty, w tym 45 wykwalifikowanych;

68 – transportów maszyn i urządzeń po 300 ton każdy wywieźli Niemcy w 1945 r. z Warsztatów; 

120 – KM, taką siłę posiadała pierwsza maszyna parowa napędzająca obrabiarki do metali;

200 – km/h z taką prędkością może poruszać się Griffin w składach pasażerskich; 

200 - wagonów towarowych liczył w 1876 r. tabor obsługiwany przez Warsztaty;

400 – pracowników zatrudniały Warsztaty w 1896 r.;

800 – naprawionych lokomotyw normalnotorowych oraz 699 wąskotorowych – to bilans re-
montów wykonanych w Zakładach w 1970 r.; 

1000 – lokomotywę spalinową oddano do eksploatacji w maju 1967 r. Była to SM 30;

1050 – pracowników ZNTK należało w 1975 r. do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej;

1124 – parowozów posiadały koleje galicyjskie przed wybuchem I wojny światowej;

1155 – osób przeszkoliła szkoła szybowcowa działająca przy Warsztatach;

1200 - osób zatrudniały Warsztaty w 1922 r.;

1429- osób zatrudniały Warsztaty pod koniec 1945 r.; 

1500 - osób zatrudnia dziś Newag;

1620 - metrów kw. powierzchni liczyły Warsztaty Kolejowe w roku założenia;

1860 – pracowników zatrudniał zakład w 1930 r.;

2000 – osób z całej Polski uczestniczyło w Rytrze w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Turystów Ko-
ejarzy w ramach obchodów 100-lecia firmy;

2200 – członków skupiał NSZZ Pracowników ZNTK w 1989 r.;

2500 – pracowników wzięło udział w mszy polowej na terenie ZNTK w intencji powrotu do 
zdrowia papieża Jana Pawła II;

2885 – pracowników zatrudniał zakład w 1950 r.;

2918 – wagonów osobowych posiadały koleje galicyjskie przed wybuchem I wojny światowej;

3000 – marek zarabiał maszynista za turę z Nowego Sącza do Zagórza na początku lat 20. 
XX w. Za tę kwotę mógł kupić paczkę papierosów bądź dwa chleby. Wysokie ceny produktów 
w stosunku do zarobków spowodowane były szalejącą w tym czasie inflacją;

3200 – tyle ton towaru przewiezie jednorazowo Griffin w każdych warunkach pogodowych;

3298 – pracowników zatrudniał zakład w 1952 r.;

4148 – osób zatrudniały ZNTK w 1963 r.;

4536 – osób zatrudniały ZNTK w 1973 r. i należały do najlepszych w kraju w swojej branży;

4704 – osób zatrudniały ZNTK w 1981 r.;

6000 – osób to rekordowa liczba pracowników Warsztatów pod koniec 1944 r., kiedy zakład 
pełnił strategiczną rolę dla Niemców;

12 722 – osoby mieszkały w 1890 r. w Nowym Sączu, 750 z nich zatrudnionych było na kolei, 
300 pracowników to mieszkańcy Starego Sącza, 150 Marcinkowic i 150 Nawojowej;

16 400 zł – wynosiło przeciętne wynagrodzenie w ZNTK w 1984 r.;

20 000 – zł wyasygnowała Dyrekcja Kolei na budowę szkoły dla dzieci sądeckich kolejarzy;

21 078 – lotów szybowcowych o łącznej długości 5 tys. km wykonali kursanci szkoły szybow-
cowej działającej przy Warsztatach;

28 000 - wagonów towarowych posiadały koleje galicyjskie przed wybuchem I wojny 
światowej;

45 000 – zł wyasygnowała Dyrekcja Kolei na budowę kościoła kolejowego;

300 000 – metrów kw. powierzchni zajmowały ZNTK po modernizacji w 1965 r.;

5 000 000 – zł zapłacił Zbigniew Jakubas w 2003 r. za większościowy pakiet udziałów są-
deckich ZNTK;

13 322 136 - guldenów kosztowała budowa Warsztatów Kolejowych;

19 561 113 – akcji Newagu zostało sprzedanych w ofercie publicznej podczas debiutu Newa-
gu na Giełdzie Papierów Wartościowych;

50 000 000 – zł to wartość przetargu na dostarczenie sześciu składów pociągów „Halny” 
dla SKM Warszawa;

1 000 000 000 – zł netto w 2015 r. - po raz pierwszy w historii przychody firmy przekro-
czyły taką kwotę;

1 069 000 000 – zł netto to wartość całego projektu warszawskiego metra wykonanego 

w konsorcjum z Siemensem. Na Newag przypadało ok. 30 procent tej kwoty.

Pociąg rozpędzony o świcie

Był wczesny świt 29 sierpnia 2015 r. Miesz-
kańcy Psar i Góry Włodowskiej w wojewódz-
twie śląskim jeszcze mocno spali, kiedy za 
oknami ich domów wydarzyło się coś, cze-
go Polska nigdy wcześniej nie widziała. Z taką 
prędkością po polskich torach jeszcze nikt ni-
gdy nie jechał.

Tej nocy konstruktorzy oraz inżynierowie z 
sądeckiego Newagu nie kładli się spać. A nawet 
jeśli ktoś z zaangażowanych w to historycz-
ne przedsięwzięcie próbował przyłożyć gło-
wę do poduszki, to emocje i tak nie pozwala-
ły zmrużyć oka.

- Testowany pociąg, pod względem kon-
strukcyjnym posiada takie same rozwiązania 
jak pociągi wiodących producentów taboru 
kolejowego na świecie – ocenił ze spokojem  
pojazd-rekordzistę Mariusz Bernaś, dyrektor 
pionu badań i rozwoju w Newag S.A.

Kolejowa Polska wstrzymała oddech – uda się?
Musiało się udać, Impuls 45WE wypro-

dukowany na zlecenie Kolei Mazowieckich 

popędził Centralą Magistralą Kolejową 226 
km/h, choć - jak twierdzą wtajemniczeni - 
bez większego ryzyka mógł pojechać jeszcze 
szybciej. Ustanowiono nowy rekord prędko-
ści pojazdu szynowego w Polsce!

Ale rekord Impulsa nie był pobijany tylko 
dla ulotnej sławy. W trakcie testu, weryfiko-
wano parametry takie jak: wózki (układ biego-
wy), układ napędowy, układ hamulcowy oraz 
współpraca odbieraków prądu z siecią trak-
cyjną. Zadanie zostało wykonane! Newag zy-
skał nie tylko rekord, ale również odpowiedź 
na kilka ważnych pytań. Najważniejsza z nich 
brzmiała: pojazdy produkowane w Nowym 
Sączu są na prostej drodze – a w zasadzie na 
prostych torach – by w niedalekiej przyszło-
ści, na co dzień rozwijać takie prędkości. Na 
razie pociągi typu Impuls są przeznaczone dla 
ruchu regionalnego oraz międzyregionalnego 
i w regularnych kursach pasażerskich poru-
szają się z bardziej umiarkowaną prędkością.

Mariusz Bernaś:
Prosta mechanika- Byłem w pociągu podczas bicia rekordu prędkości, ale nie denerwowałem 
się, bo wiedzieliśmy wcześniej, na co zwrócić uwagę i co jest zmodyfikowane. Wszystko było 
obliczone – prędkość obrotowa kół przy danej średnicy koła, żeby nie przekroczyć prędkości 
znamionowych, jeśli chodzi o silniki trakcyjne i przekładnie ze względu na wytrzymałość 
łożyskowania. Prosta mechanika.
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Przed nikim nie zamyka się tu możliwości awansu
Rozmowa z ŁUKASZEM 
WYSOWSKIM dyrektorem 
pionu produkcji

- Produkcja jest najważniejsza?
- Najważniejsza! Chociaż pewnie dy-

rektor każdego pionu uważa tak samo jak 
ja. Każdy rodzaj pracy jest w naszej firmie 
ważny, a wszystkie działy – na zasadzie na-
czyń połączonych – w jakimś sensie od sie-
bie zależne. Ale produkcja jest najważniej-
sza. Dlaczego? To wyobraźmy sobie dzisiaj 
Newag, który nic nie produkuje. To na czym 
byśmy zarabiali?

- Pan sobie potrafi wyobrazić Newag bez produkcji?
- Jestem w firmie od 2003 r. czyli od mo-

mentu kiedy do produkcji pojazdów była już 
w zasadzie przygotowywana. Pamiętam, jak 
dwa lata później oddaliśmy pierwszy pojazd 
dla warszawskiej SKM. Dało nam to poczucie 
dumy i satysfakcję z włożonej pracy.

- A ludzie nie obawiali się nowego, które nadciąga? 
Do tej pory sytuacja była jasna – przyjeżdża stara 
lokomotywa i trzeba ją doprowadzić do porządku. 
A produkcja to był krok w nieznane.

- Ale tu już nie było z czym dyskutować. To 
był ostatni dzwonek. Rynek remontów i mo-
dernizacji kurczył się gwałtownie i potrzebny 
był nowy pomysł. Zarząd miał ten pomysł i od 
wielu lat już wiemy, że to było zbawienne dla 
firmy. Od tamtego dnia, kiedy z Nowego Są-
cza wyjechał pierwszy wyprodukowany po-
jazd, każdy rok przynosi rozwój. 

- Idziemy teraz w dowolne miejsce hali produkcyj-
nej, a Pan wie, kto i co o tej godzinie powinien tam 
właśnie robić. Bo jak się czegoś nie zrobi w termi-
nie, to będzie kłopot.

- Nie wiem, co to znaczy nie zrobić 
czegoś w terminie. Nie przyjmuję takie-
go pojęcia do wiadomości. Gdybyśmy tak 
myśleli, to już w 2004 r. powinniśmy się 
poddać. Trzeba być nastawionym na cel, 
a celem jest terminowe wykonanie pojaz-
du bezpiecznego, o odpowiedniej jako-
ści i dostarczenie go do klienta. Produkcja 
jest tak ułożona, że w dowolnym momen-
cie wiem, kiedy i na jakim etapie znajduje 
się każdy jej element. Proszę mi wierzyć, 
że to musi być mechanizm tak precyzyjny 
jak w zegarku.

- I nic nie jest w stanie Pana zaskoczyć?
- Jedynie dostępność na czas materia-

łów niezbędnych do danego etapu produk-
cyjnego, czyli coś, co nie do końca jest od 
nas zależne. Jeśli to wszystko jest dopię-
te na ostatni guzik, to samo wyproduko-
wanie pociągu jest bajecznie proste. Oczy-
wiście, jak wszędzie, zdarzają się sytuacje 
awaryjne, ale przecież po to tutaj jesteśmy, 
żeby nie generować problemów, tylko żeby 
je rozwiązywać. 
- Pan po co przychodzi do pracy?

- Pierwszy raz przyszedłem do pracy 
w 2003 r. na dwa miesiące, żeby dorobić so-
bie w wakacje, zanim jesienią zacznę studia. 
Z tych dwóch miesięcy wakacji zrobiło się 
trzynaście lat. Zostałem w firmie, zamiast na 

studia dzienne, poszedłem na studia zaoczne 
i tak związałem się z Newagiem.

- Co się tak Panu spodobało w tej firmie?
- Podoba mi się to, że przed nikim nie 

zamyka się tu możliwości rozwoju. Jestem 
najlepszym przykładem, że przed szerego-
wymi pracownikami stoi otworem ścieżka 
kariery. Zaczynałem jako elektromechanik, 
potem zostałem technologiem, kierowni-
kiem sekcji mechanicznej działu technolo-
gicznego, kierownikiem wydziału wago-
nowego, kierownikiem wydziału produkcji 
pojazdów, a od ubiegłego roku dyrektorem 
pionu produkcji. Inna sprawa, że produk-
cja, to dla mnie drugi dom. A możliwość 
awansu cieszy i mobilizuje. Bardzo dobrze 
się sprawdza taki model kariery, w którym 
młody człowiek przechodzi przez wszyst-
kie możliwe stanowiska, bo potem nikt 
nie może mu powiedzieć, że się na czymś 
nie zna.

- Jak Pan bywa gdzieś w świecie i widzi nowocze-
sne pociągi, to zastanawia się Pan, czy zrobiłby Pan 
takie same w Newagu?

- Każdy bym zrobił! Do tego potrzebny jest 
dobry zespół ludzi i Newag zbudował taki ze-
spół. Młodych, zdolnych, nastawionych na 
cel, na rozwiązywanie problemów, ale nie ge-
nerowanie kolejnych. To jest klucz do sukce-
su. Co ciekawe ta firma technologicznie i pod 
każdym innym względem zmieniła się nie 
do poznania, dokładnie w czasie, kiedy ja w 
niej pracuję. To wszystko działo się na moich 
oczach i – mam nadzieję – również z moim 
niewielkim udziałem.

Bywa, że od rana do wieczora mam w głowie Newag

Patrycja Kurczab, kierownik pro-
jektu „Zakup Elektrycznych Zespo-
łów Trakcyjnych dla rozwoju kolei 
małopolskich”:

– Projekt na dostawę trzynastu po-
jazdów dla Województwa Małopol-
skiego nie jest pierwszym projektem 
jaki prowadzę. Do Newagu trafiłam 
zaraz po studiach na wydziale meta-
lurgii w krakowskiej AGH w styczniu 
2011 r. w ramach programu „Inżynier 
na start”. Wystartowała jedenastka, 
a po kilkumiesięcznym przejściu przez 
wszystkie działy, dziewiątka znalazła 
w Newagu swoje miejsce. 

Czy to był mój wymarzony zakład 
pracy? Na pewno chciałam praco-
wać w firmie, gdzie będę miała moż-
liwość coś tworzyć – od pomysłu do 

realizacji. I tak właśnie jest w Ne-
wagu - tu można być kreatywnym 
i bardzo mi się to podoba. Pracowałam 
już nad kilkoma projektami, a każdy 
był inny, każdy miał swoją specyfikę, 
w każdym czegoś nowego się uczyłam 
i każdy dawał mi szansę dowiedzieć 
się ile jeszcze przede mną. W budo-
waniu pojazdów szynowych najważ-
niejsze jest – oprócz oczywiście bez-
pieczeństwa pociągu - budowanie 
relacji z klientem. Klient musi czuć, 
że jest kimś ważnym dla firmy Newag. 

Lubię w tej firmie, że daje się szan-
sę młodym ludziom i się na nich sta-
wia. Pewnie to jeden z powodów, że 
tak wiele udaje się tutaj zrobić. Mło-
dzi są ambitni, kreatywni, wnoszą 
świeże spojrzenie, czasami ponosi ich 
ułańska fantazja, ale jak widać chyba 
w dobrym kierunku. Nie chcę przez 
to powiedzieć, że doświadczeni pra-
cownicy nie są ważni. Są superważni 
dla tej firmy!

Do dzisiaj, po ponad pięciu latach 
w firmie, bywa ciężko. Bo to jest po 
prostu ciężka praca. W moim poję-
ciu „ciężko” to znaczy, że od rana 
do wieczora mam w głowie Newag, 
wszystkie zawodowe tematy i nawet 
na chwilę nie chcą mnie opuścić. Cięż-
ko, to znaczy, że nigdy nie mam spo-
kojnej głowy, bo ciągle jest tyle rzeczy 
do załatwienia. Rano, kiedy malu-
ję rzęsy przed lustrem, myślę o tym, 
czego nie załatwiłam wczoraj, więc 
dzisiaj muszę od tego zacząć i nadro-
bić. Nie ma nic gorszego niż być nie-
zmotywowanym w pracy. Co mnie 
motywuje? Ci ludzie dookoła, któ-
rym się chce, mają entuzjazm i mimo 

natłoku zajęć chętnie pomagają innym 
w ich obowiązkach.

Najbardziej jednak motywuje mnie, 
kiedy widzę wyprodukowany już po-
jazd, który lśni nowością – jest pięk-
nie zmontowany, w pełni funkcjonalny 
i wygląda tak jak sobie to wyobrażałam. 
To mnie napędza do dalszego działa-
nia! Staram się jechać pierwszym kur-
sem nowego pojazdu, chociaż to zazwy-
czaj nie dalej niż do Stróż i z powrotem. 
Kiedyś w Kolejach Dolnośląskich gdzieś 
koło Legnicy zaprzyjaźniony maszyni-
sta podczas odbioru pojazdu pozwolił 
mi poprowadzić jednostkę, którą wcze-
śniej zespół z Newagu wyprodukował. 
Przyznaję – nie jest to takie proste jak 
myślałam! Czasami wybieram się gdzieś 
naszymi pociągami incognito, jako pa-
sażerka. Po prostu kupuję bilet np. 
w Nowym Sączu i z ciekawości jadę 
wyprodukowanym przez nas pojaz-
dem np. do Krynicy, tam krótki spacer 
i powrót. Bywało, że całe lato spędza-
łam w pracy, bo natłok zajęć z finiszu-
jącymi projektami nie pozwalał wyjść 
przed północą. Wtedy człowiek nie 
patrzy na zegarek tylko idzie do przo-
du. Rekompensowały mi to opinie lu-
dzi i bliskie stu procent współczynni-
ki niezawodności.

Czy mocno przeżywam to, co robię? 
Chyba nie umiem nawet tego ukryć. 
Myślę, że kobiety są generalnie bardziej 
emocjonalne w pracy, mocno związane 
z tym co robią, trudno więc ukrywać, 
że mam emocjonalny stosunek do po-
jazdów, które nadzorowałam. Ciężko się 
z tym nie utożsamiać i nie być przywią-
zanym, skoro pociągom człowiek po-
święca spory kawałek swojego życia.

Z „GŁOSU ZNTK” 1978-1982

***
(…) Dla kogo ten parking? Kosztem ponad miliona zło-

tych przy bramie od strony ulicy Nawojowskiej wybu-
dowano parking pojazdów jednośladowych. Jak na ra-
zie nikt z niego nie korzysta. Pomijając bałagan, jaki tam 
panuje nasuwa się pytanie: jak przekonać pracowników, 
żeby z niego korzystali? Do tej pory zwyczajowo rowe-
ry i motorowery przechowywane są bezpośrednio w ha-
lach produkcyjnych. O zagrożeniach BHP i pożarowych 
nie warto chyba przypominać. Swoją drogą podobny par-
king wręcz nieodzowny winien być wybudowany od stro-
ny tzw. Kaduka (…)

***
(…)  NOWA CENTRALA TELEFONICZNA. Pełną parą idzie 

budowa nowej centrali telefonicznej typu Pentaconta (PC 
1000). Budowę prowadzą pracownicy Telkomu-Telmontu 
z filii w Bytomiu. Cała inwestycja o wartości ponad 36 mln 
złotych zostanie oddana do użytku w grudniu br. i zastą-
pi dotychczasową centralę produkcji szwedzkiej pracu-
jącą ponad 30 lat (…)

***
(…)  NOWE INWESTYCJE. Przedsiębiorstwo Chemobu-

dowa buduje magazyn halowy z konstrukcji stalowych. 
Powierzchnia magazynu wyniesie ponad 3 tys. m kw. War-
tość hali i jej budowa przekroczy kwotę 35 mln zł. Maga-
zyn zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Jesz-
cze w tym roku zostanie wybudowana w zakładach rampa 
za- i wyładowcza oraz waga samochodowa przeznaczona 
dla odbiorców węgla deputatowego. Mniej pocieszająca 
jest informacja dla oczekujących na mieszkanie w hote-
lu „Berlin”. Z powodu braków materiałowych zwłaszcza 
piasku termin oddania hotelu przesunie się z czerwca na 
początek sierpnia (…)

***
(…) W związku ze wzrostem limitów dotyczących na-

boru kandydatów do WSU w roku szkolnym 1983/84 Dział 
Kadr i Szkolenia, pokój 16a przyjmuje zgłoszenia w zawo-
dzie: ślusarz, mechanik (…)
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KALENDARIUM NEWAGUKALENDARIUM NEWAGU

1868 – 13 lutego pierwsza uchwała nowo-
sądeckiej Rady Miejskiej w sprawie budowy 
kolei żelaznej przez Nowy Sącz;
1869 – 8 marca Rada Miasta Nowego Sącza 
wysłała do Wiednia delegację w celu przeko-
nania wpływowych polityków – Franciszka 
Smolki i Juliana Dunajewskiego - do popro-
wadzenia planowanej linii kolejowej przez 
Nowy Sącz;
1873 – 22 kwietnia parlament Austro-Wę-
gier w Wiedniu zdecydował o budowie od-
cinka Kolei Tarnowsko–Lwowskiej o długo-
ści 145,7 km, przebiegającego przez Nowy 
Sącz. We wrześniu rusza budowa;
1876 - dla obsługi nowo wybudowanej linii 
kolejowej powstało w Nowym Sączu zaple-
cze techniczno-remontowe o nazwie Cesar-
sko-Królewskie Warsztaty Kolei. 18 sierp-
nia – w rocznicę urodzin cesarza Franciszka 
Józefa - do Nowego Sącza wjechał pierwszy 
pociąg. Tego samego dnia oficjalnie urucho-
miono Warsztaty. Pod swoją opieką mia-
ły one: 12 parowozów, 40 wagonów oso-
bowych i 200 towarowych, czyli cały tabor 
kursujący na nowej linii. Zatrudnienie zna-
lazło tam 60 osób;
1878 – w Nowym Sączu powstaje pierw-
szy budynek stacyjny, jednopiętrowy 
z przybudówkami;
1884 – 1 sierpnia Warsztaty przejęła Cesar-
sko-Królewska Dyrekcja Generalna Kolei 
Austriackich;
1884 – 16 grudnia oddano do użytku linię 
Nowy Sącz – Chabówka;
1886 – oddano do użytku nową halę napraw 
wagonów z 24 stanowiskami;
1886 – założona zostaje Czytelnia Kolejowa;
1888 – uruchomiono odlewnię wraz z mo-
delarnią (budynek służy zakładom do dziś);
1889 – skonstruowano pierwszy pojazd spa-
linowy Daimlera, nazwany imieniem Louis;
1892 – oddano do użytku pierwsze domy 
w Kolonii Kolejowej (nazwanej później sta-
rą) przeznaczone m.in. dla pracowników 
Warsztatów;
1892 – powstała przy Warsztatach Orkie-
stra Kolejowa;
1892 – powstało Stowarzyszenie Kształcą-
co-Pomocowe „Siła”, najlepiej zorganizo-
wane stowarzyszenie robotnicze w Galicji 
o charakterze samokształceniowym;
1895 – w warsztacie naprawy kotłów wpro-
wadzono pierwsze maszyny i urządzenia 
elektryczne;
1897 – 16 września staraniem pracowników 
Warsztatów oddano do użytku Szkołę Pod-
stawową im. Władysława Jagiełły, a obok 
rozpoczęto budowę kościoła kolejowego;
1898 – powołane zostaje pierwsze w Gali-
cji Stowarzyszenie Konsumpcyjne Koleja-
rzy „Samopomoc”;
1903 – 18 grudnia jezuici podpisali umo-
wę z władzami kolei państwowych, w któ-
rej zobowiązali się do sprawowania opieki 
duszpasterskiej nad mieszkańcami Kolo-
nii Kolejowej;
1907 – 15 sierpnia otwarto uroczyście Dom 
Robotniczy dla pracowników kolei i Warsz-
tatów Kolejowych;
1907 – oddano do użytku nowy dworzec 
kolejowy, który służy do dziś;
1910 – z inicjatywy pracowników kolejo-
wych powstał w Nowym Sączu klub spor-
towy Sandecja, którego pierwsze boisko 
znajdowało się w bezpośrednim sąsiedz-
twie Warsztatów.
1912 – 19 kwietnia powołano do życia Ro-
botnicze Towarzystwo Kredytowe; 
1912 – w Warsztatach Kolejowych zaczyna 
obowiązywać ośmiogodzinny dzień pracy;
1912 – oddano do użytku elektrownię i zli-
kwidowano karbidowe oświetlenie stano-
wisk pracy w Warsztatach;

1913 – w Domu Robotniczym uruchomiono 
kinematograf „Wiedza”;
1914 – Warsztaty zyskały nową specjalizację, 
produkcję pociągów pancernych dla potrzeb 
armii austriackiej, a później również dla od-
rodzonego państwa polskiego;
1917 – oddano do użytku przychodnię i łaź-
nię przy ul. Kolejowej;
1918 – powstaje Biblioteka Kolejowa;
1918 - pierwszym wyremontowanym w nie-
podległej Polsce parowozem Pf12 była ma-
szyna serii 308;
1920 – rozpoczęto budowę nowej mon-
towni parowozów na 20 stanowisk, otwar-
to nowy warsztat elektrotechniczny, po-
szerzono wydział kotlarni, powstał nowy 
budynek elektrowni, powiększono lakier-
nię, wydział wagonowy, tapicernię i wydział 
obróbki mechanicznej;
1922 – rozbudowano odlewnię żeliwa 
szarego;
1922 - zmiana nazwy sądeckich zakładów na 
Warsztaty Główne I klasy Nowy Sącz, które 
w tamtym okresie zatrudniały ok. 1800 osób. 
Przedsiębiorstwo podzielono na wydzia-
ły: parowozowy, wagonowy i mechaniczny;
1922 – w sierpniu odbył się w Domu Robot-
niczym V Ogólnopolski Zjazd Walny Związ-
ku Zawodowego Pracowników Kolejowych;
1922 – 25 października został założony przez 
kolejarzy Teatr Robotniczy;
1924 – wprowadzono spawanie elektrycz-
ne, zakupiono nożyce mechaniczne do cię-
cia blach oraz podnośniki elektryczne do pu-
deł wagonowych;
1931 – w Warsztatach powstała sekcja lotni-
cza, zajmująca się m.in. budową szybowców 
i szkoleniem lotników;
1939 – w sierpniu uprzedzając wybuch 
II wojny światowej przeprowadzono ewaku-
ację części personelu i urządzeń warsztato-
wych do Stanisławowa;
1940 – na czas niemieckiej okupacji nazwę 
Warsztatów zmieniono na Ostbahn Ausbes-
srunkswerk Neu Sandez;
1942 – na terenie Warsztatów utworzono 
obóz pracy;
1946 – 23 września zostaje wyremontowany 
setny parowóz w Warsztatach Głównych PKP 
I klasy po zakończeniu II wojny światowej;
1947 – wykonano we własnym zakresie 
pierwszy żeliwniak;
1949  – Związek Zawodowy Ko-
lejarzy zawiązuje Zakładową Kasę 
Zapomogowo-Pożyczkową;
1950 - zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo 
Polskie Koleje Państwowe, Warsztaty Me-
chaniczne Nr 3 w Nowym Sączu;

1950 – otwarto w Nowym Sączu „Kolejów-
kę”, czyli Państwowe Liceum Mechaniczne 
II stopnia przemianowane potem na Tech-
nikum Kolejowe;
1951 - zmiana nazwy na Zakłady Napraw-
cze Parowozowo-Wagonowe Nr 3 w No-
wym Sączu;
1952 - po wyłączeniu ze struktur PKP warsz-
taty zostają przekształcone w samodziel-
ne przedsiębiorstwo i uzyskują nową na-
zwę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
Nowy Sącz;
1953 – 22 lipca otwarto Dom Kultury 
Kolejarza;
1957 – utworzono zakładowy ośrodek wy-
poczynkowy w Znamirowicach nad Jezio-
rem Rożnowskim, początkowo składający  
się z kilku drewnianych domków;
1963 – wyremontowano i oddano do eksplo-
atacji wąskotorową lokomotywę spalinową 
LEW produkcji ówczesnej NRD;
1965 – modernizacja i rozbudowa zakładu 
do 300 tys. m kw. powierzchni. Wybudo-
wano nowe hale napraw silników spalino-
wych i maszyn elektrycznych, hamownię 
i obiekty socjalne;
1967 - rozpoczęto naprawy lokomotyw spa-
linowych serii SM30 produkowanych przez 
Fablok Chrzanów;
1971 – oddano do użytku pracowników 90 
mieszkań zakładowych na osiedlu Barskie; 
1972 - w czerwcu uroczyście pożegnano 
ostatni naprawiony parowóz TKt48-166. 
W tym samym roku naprawiono pierwszą 
lokomotywę spalinową serii SM42;
1976 – rok jubileuszowy, 100-lecia firmy, 
zaczęła się ukazywać gazeta zakładowa „Głos 
ZNTK” – dwutygodnik w nakładzie 3 tys. eg-
zemplarzy i objętości 8 stron. Do 1989 r. uka-
zało się 225 numerów gazety;
1977 – oddano do użytku wyciąg orczyko-
wy w Suchej Dolinie;
1977 - w Zakładach wykonano pomnik par-
tyzantów przetransportowany śmigłowcem 
na Halę Konieczną;
1978 – 22 września z okazji 100-lecia ZNTK 
w Nowym Sączu gościł pierwszy sekretarz 
PZPR Edward Gierek;
1978 – uruchomiono zakładowy ośrodek 
wypoczynkowy w Cieniawie; 
1980 – powstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” ZNTK, 
którego członkowie w styczniu 1981 r. wzięli 
udział w okupacji nowosądeckiego ratusza;
1981 – 5 marca odwiedził ZNTK przewodni-
czący „Solidarności” Lech Wałęsa;
1981 – 14 maja na terenie ZNTK jezuita 
o. Władysław Augustynek odprawił mszę 

polową w intencji powrotu do zdrowia pa-
pieża Jana Pawła II;
1981 – 12 października w Zakładach miał 
miejsce godzinny strajk zorganizowany przez 
NSZZ „Solidarność”;
1981 – 13 grudnia wraz z wprowadzeniem 
stanu wojennego ZNTK stały się zakładem 
zmilitaryzowanym. Internowano dwóch 
działaczy związkowych: Eugeniusza Barana 
i Romana Kałyniuka. W późniejszym czasie 
aresztowano kolejnych działaczy „S”;
1982 – 18 grudnia odbyło się zebranie zało-
życielskie Zakładowej Spółdzielni Mieszka-
niowej przy ZNTK „Siła”;
1986 – 30 maja na stację do Nowego Sącza 
wjechał pierwszy pociąg elektryczny;
1991 -  Zakłady Naprawcze Taboru Kolejo-
wego w Nowym Sączu stają się samodziel-
nym przedsiębiorstwem państwowym pod-
ległym Ministerstwu Transportu;
1994 - 6 września minister przekształceń 
własnościowych przeobraża Zakłady w Spół-
kę Akcyjną Skarbu Państwa;
1995 - akcje Spółki zostają wniesione do Na-
rodowych Funduszy Inwestycyjnych, a pa-
kiet większościowy do X NFI Foksal;
1998 – z ZNTK wydzielone zostały dwie 
spółki-córki Remontowa i Żuraw;
2001 – podpisanie kontraktu z General Mo-
tors Opel w Gliwicach na 2260 palet do trans-
portu wewnętrznego o wartości 1 mln zł;
2001 - napięta sytuacja w ZNTK wynikająca 
z trudnej sytuacji finansowej i ograniczonej 
liczby zamówień. 13 czerwca rozpoczął się 
największy w ostatnich latach strajk. Prote-
stowano przeciwko zapowiadanym zwolnie-
niom 600 pracowników, czyli niemal jednej 
trzeciej załogi. Zarząd przedsiębiorstwa pod 
naciskiem strajkujących podał się do dymi-
sji. Kilka dni później nowym prezesem został 
Zbigniew Konieczek, a jego zastępcą Wie-
sław Piwowar;
2001 - do eksploatacji oddano pierwszą na-
prawioną w ZNTK lokomotywę elektryczną 
serii EU07 nr 379;
2003 – 20 maja warszawski przedsiębiorca 
Zbigniew Jakubas za 5 mln zł kupił od Ro-
berta Hammerlinga większościowy pakiet 
sądeckich ZNTK;
2004 – ZNTK wygrały przetarg na dostar-
czenie sześciu składów pociągu „Halny” dla 
Szybkiej Kolei Miejskiej;
2005 – 25 lipca następuje zmiana na-
zwy Spółki na Newag Spółka Akcyjna;
2005 – 23 września uroczyście przekaza-
no do eksploatacji nowo wyprodukowany 
w Nowym Sączu „Halny” - elektryczny ze-
spół trakcyjny serii 14WE nr 01 – dla Szyb-
kiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Rozpoczy-
na się nowa era w działalności firmy, która 
z remontowej staje się produkcyjną;
2006 - 27 maja podczas pielgrzymki do 
Polski papież Benedykt XVI pobłogosła-
wił wyprodukowany przez Newag pociąg 
papieski „Totus Tuus”, będący podzięko-
waniem kolejarzy za pontyfikat Jana Paw-
ła II. Pociąg woził pielgrzymów na trasie 
Kraków – Wadowice;
2011 – 2 lutego zostaje podpisana umowa 
na dostarczenie 35 pociągów metra, po-
między miastem Warszawa a konsorcujm 
Siemens Polska, Siemens Austria oraz Ne-
wag S.A.;
2013 – 5 grudnia Newag zadebiutował 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie;
2015 – 18 lipca zakład odwiedziła premier 
Ewa Kopacz;
2015 – 29 sierpnia nad ranem Impuls 45WE 
wyprodukowany w Newagu ustanowił na 
Centralnej Magistrali Kolejowej nowy rekord 
prędkości pojazdu szynowego w Polsce wy-
noszący 226 km/h.
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Ogromny wysiłek i mnóstwo szczęścia

Coraz śmielej patrzymy w stronę Europy

Bogdan Borek, wiceprezes, dyrektor 
finansowy:

- To duża odpowiedzialność wypowiadać się 
na temat 140-letniej historii zakładu w sytuacji, 
kiedy większość z nas współtworzy jego ostat-
nie dwie-trzy dekady. W moim przypadku, 
żeby powiało cyframi, to zaledwie 11 procent 

tej historii, ale jednocześnie to cała epoka, jeśli 
chodzi o przeobrażenie Spółki, jakie dokonało 
się w tym okresie.

Newag dziś to kompletnie inna Spółka. Ne-
wag, a w 2001 r. jeszcze ZNTK, to dla kogoś, kto 
nie widział firmy w tym czasie, dwie rzeczywi-
stości, jak w kinowym „Powrocie do Przyszło-
ści”. Niby ta sama lokalizacja, ale reszta prze-
obraziła się w nowoczesną firmę rozpoznawalną 
nie tylko w Polsce.

Rok 2001 to na pewno przełomowy czas dla 
najnowszej historii. Ktoś, kto oceniałby kon-
dycję firmy w oparciu o sprawozdania finanso-
we, jednoznacznie określiłby jej stan, jako upa-
dłość. Strata netto wynosiła prawie 30 mln zł, 
przy sprzedaży 119 mln zł. 

Większościowy właściciel, czyli NFI, widząc 
sytuację i nie wierząc w możliwości zmiany, za-
czął szukać inwestora. Cena za pakiet 60 procent 
akcji Spółki wynosiła wówczas 500 tys. zł! Drugie 
półrocze 2001 r. to była praca na pełny zegar. Ne-
gocjacje z bankami o dodatkowe kredyty pozwa-
lające wypłacać wynagrodzenie w ratach, coty-
godniowe wyjazdy do Warszawy i wyczekiwanie 
pod drzwiami na pięć minut rozmowy w Biurze 
Finansów PKP, aby usłyszeć: „Na razie nie mo-
żemy wam zapłacić, ale spokojnie dacie radę…”.

I rzeczywiście jakoś dawaliśmy radę. Stop-
niowo zaczęły spływać przeterminowane należ-
ności, zawieraliśmy ugody z wierzycielami, po-
prawiała się organizacja produkcji i tym samym 

rentowność, a w konsekwencji już 2002 r. za-
mknęliśmy niewielkim zyskiem. Oczywiście 
daleko nam było do odbudowania kapitałów, 
ale już pojawiało się światełko, że może się uda. 
Wtedy jednak, kiedy zaczęliśmy odbudowywać 
finanse, pojawiło się inne poważne zagrożenie 
w postaci nieuczciwego nabywcy pakietu kon-
trolnego – Roberta Hammerlinga. Walka z nim 
pochłonęła kolejne miesiące, kosztowała spo-
ro emocji, ale i tym razem się udało.

Rzeczywiście patrząc wstecz, szczególnie na 
okres 2001–2009, można ten czas podsumo-
wać jednym zdaniem: przy całym tym wysił-
ku mieliśmy ponadnormatywnie dużo szczę-
ścia. Z nieba spadła nam ustawa Grzegorza 
Kołodki, dzięki której uratowaliśmy kilkana-
ście milionów złotych. Przychylność oparta na 
twardych regułach funkcjonowania urzędów, 
lokalnych oddziałów ZUS, Urzędu Skarbowe-
go czy Urzędu Miasta w sprawach spłat prze-
terminowanych podatków, pozwoliła planować 
przyszłość, a my wreszcie mogliśmy rozpocząć 
pierwsze remonty hal i myśleć o czymś wię-
cej, niż tylko naprawy lokomotyw i wagonów. 
Zaczęliśmy rozmawiać o tworzeniu nowego: 
o modernizacjach i zalążkach produkcji. 

Kolejny etap to lata 2009-2013. To w tym 
czasie przychody ze sprzedaży przekraczały ko-
lejno: 300, 500 i wreszcie 700 mln zł. Z perspek-
tywy oceny Spółki przez otoczenie gospodar-
cze, najważniejsza chyba data w tym okresie, 

to 5 grudnia 2013 r. i udany debiut na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Poprzedzające to 
wydarzenie spotkania Zarządu z funduszami 
w ramach „road show” zaczynały się od nieco 
zachowawczego podejścia analityków, nie do 
końca rozpoznających Newag, żeby po pięciu 
dniach, maratonie 30 spotkaniach z kilkudzie-
sięcioma osobami i setkach pytań, zadebiuto-
wać z 21-procentowym wzrostem na otwarciu 
i niespodziewanej redukcji sprzedaży. W arty-
kułach prasy finansowej i branżowej dzienni-
karze chwalący debiut pisali: „Inwestorzy  na 
każde zamówione 100 akcji dostawali tylko ok. 
7 papierów”. W tym czasie, kiedy atmosfera dla 
IPO nie była najlepsza, było to naprawdę spo-
re osiągnięcie.

Giełda, oprócz dodatkowej pracy i poczucia 
zobowiązania wobec tych, którzy zaufali Spół-
ce, dodała nam też pewności siebie. Pracujemy 
dla większości operatorów kolejowych w Pol-
sce, budujemy z największymi producentami 
komponentów w Europie, bo dla nas jakość, 
jest zawsze krok przed ceną, a pierwsze pojaz-
dy dla zagranicznego odbiorcy wyprodukowa-
liśmy do Włoch. Ale żeby jednak nie było zbyt 
łatwo, na debiut wybraliśmy Sycylię. 

Mam nadzieję, że nie jestem odosobniony 
w zadowoleniu z pracy w takiej Spółce i w oto-
czeniu tylu mądrych ludzi. Chyba nie było dnia, 
kiedy bez entuzjazmu szedłbym do Firmy. I ży-
czę sobie, żeby tak pozostało.

Józef Michalik, wiceprezes:
- Nadzoruję w firmie te piony, które od-

powiadają za kontakt z klientem w fazie 

sprzedaży, uzgodnień technicznych i re-
alizacji oraz obsługi serwisowej. Uzgodnie-
nia techniczne w fazie realizacji wykonywa-
ne są przez Dział Konstrukcyjny wchodzący 
w skład Pionu Badań i Rozwoju.

Rozwój rozumiemy jako wprowadzanie 
nowych rozwiązań technicznych, nowych 
produktów na rynki gdzie Newag prowa-
dzi działalność gospodarczą, jako wprowa-
dzanie obecnych produktów na nowe rynki 
oraz jako potencjalne możliwości poszerze-
nia działalności firmy o całkowicie nowe ro-
dzaje działalności.

Dywersyfikując rynki zbytu, wprowa-
dzając nowe produkty stabilizujemy przy-
chody w długich okresach. Jesteśmy mocno 
skupieni na taborze szynowym, który jest 
naszą specjalnością, na dziedzinie, w której 
zbudowaliśmy swoją markę. W tej produk-
cji jesteśmy kompetentni, z pojazdów szy-
nowych wysokiej jakości jesteśmy znani już 
nie tylko w Polsce. Nie sposób nie wymie-
nić tutaj rodziny Elektrycznych Zespołów 
Trakcyjnych Impuls, w której skład wcho-
dzą pojazdy od dwu do sześciu członów, lo-
komotyw czteroosiowych Grifin oraz sze-
ścioosiowych Dragon.

Analizując strategię Unii Europejskiej 
w sektorze kolejowym dostrzegamy duży 
długofalowy potencjał wzrostu rynku tabo-
ru kolejowego w Europie. Strategicznie rynek 
polski nie zagwarantuje nam wieloletniego 
stabilnego rozwoju. Chcemy śmielej ofero-
wać produkty w Europie, poszerzyć działal-
ność poza granicami Polski. I z niezłym skut-
kiem od kilku lat to robimy. Nasze pojazdy 
jeżdżą już we Włoszech. Dostarczyliśmy spa-
linowe zespoły trakcyjne Vulcano, wąskoto-
rowe dwuczłonowe pojazdy eksploatowane 
przez FCE w Katanii, realizujemy dostawę 
elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 
2 dla włoskiego operatora w Bari, spółki FCE. 
Te ostatnie to pierwsze elektryczne pojazdy 
pasażerskie wyeksportowane do Włoch przez 
polskiego producenta. 

W konsorcjum z Siemens AG realizuje-
my dostawę pojazdów metra (pojazdy Inspi-
ro) dla Sofii. Kontrakt opiewa na dostawę 30 
trójczłonowych pojazdów Inspiro do koń-
ca 2018 roku. 

Wnikliwe analizujemy potencjał rynków 
czeskiego i słowackiego, pod kątem możliwej 
sprzedaży pojazdów pasażerskich oraz loko-
motyw elektrycznych. Rozpoczęliśmy proces 

przygotowania się do audytu Deutsche Bahn 
pod kątem kwalifikowanego dostawcy.

W ciągu dziesięciu lat, od momentu, re-
orientacji podstawowej działalności na dzia-
łalność produkcyjną i modernizację pojaz-
dów, wprowadziliśmy na rynek ponad sto 
pojazdów pasażerskich oraz ponad 170 zmo-
dernizowanych lokomotyw spalinowo-elek-
trycznych. To naprawdę dobry wynik. Tych 
dziesięć lat trzeba było poświęcić na zmia-
ny organizacyjne, budowanie kompetencji, 
opracowanie produktów i ich wprowadze-
nie na rynek. Jesteśmy jednym z wiodących 
producentów taboru szynowego w Polsce. 

W okresie ostatnich dwóch lat zbudo-
waliśmy i rozwinęliśmy serwis ogólnopol-
ski wszystkich typów pojazdów kolejowych. 
Ostatnie kontrakty we Włoszech poszerzy-
ły obecność służb serwisowych w Katanii, 
a do końca tego roku będziemy również obec-
ni w Bari.

Dlaczego Newagowi się udało, a kilkuna-
stu bliźniaczym ZNTK w Polsce się nie udało? 
To wypadkowa wielu czynników: dobrej wizji 
i strategii, dobrego i skutecznego zarządzania, 
kompetentnych zasobów ludzkich oraz umie-
jętnego wykorzystania szans rynkowych.

Z „GŁOSU ZNTK” 1978-1982

***
(…) Sytuacja kadrowa. Wielkim 

problemem minionego roku w ZNTK 
był brak pracowników o szczególnie 
poszukiwanych specjalnościach. Do-
tyczyło to takich zawodów jak kowal, 
odlewnik, tokarz, spawacz. Deficyt 
tych pracowników utrudniał utrzy-
mywanie płynnego toku produkcji. 
W tym roku istnieje w dziale kadr 
w dalszym ciągu zapotrzebowanie 
oprócz wymienionych zawodów na 
ślusarzy-mechaników, robotników 

niewykwalifikowanych, robotni-
ków magazynowych. Opracowany 
dla tych grup zawodowych odrębny 
system motywacyjny polegający na 
wzroście wynagrodzeń i zróżnicowa-
niu w zależności od stopnia trudności 
wykonywanych zadań, przyniósł re-
zultaty. Sporo pracowników się prze-
kwalifikowało, zdarzały się przypadki 
powrotu do zawodu dawniej wyko-
nywanego. Ten trend winien się – 
zdaniem specjalistów utrzymywać 
także w tym roku (…)

***
(…)  Kibicom, którzy wpłacą jed-

norazową roczną składkę (w wyso-
kości ok. 1000 – 1200 zł) wręczona 
będzie imienna karta wolnego wstę-
pu. Pomysł godny poparcia: skoń-
czą się kombinacje, a także dener-
wujące wystawanie w kolejkach do 
biletów (…)

***
(…)  System konsultacji, publika-

cje nie są jedyną formą zapoznania 

załogi z zasadami nowego sposobu 
wynagradzania. Zorganizowano dwa 
punkty konsultacyjne. Dyżurują fa-
chowcy. Jak dotąd NIKT, napraw-
dę NIKT u nich się nie pojawił. Zna-
mienne! (…)

***
(…)  Czytając wzmiankę w „Głosie 

ZNTK” na temat rozdziału motorowe-
rów marki „Simson” pomiędzy pra-
cowników naszego Zakładu, stwier-
dziłem, że nie wszystkie okoliczności 

są zgodne z prawdą. Jestem jednym 
z dwóch pracowników, którym ukra-
dziono posiadane wcześniej motoro-
wery, z tym, że mój motorower był 
marki „Simson” i został mi skradzio-
ny spod domu. Drugi okradziony miał 
motorower „Komar” i skradziono go 
na terenie ZNTK. Podanie o przydział 
nowego motoroweru marki „Simson” 
złożyłem poprzez pana Regieca do ko-
misji socjalnej. Komisja przyznała mi 
prawo zakupu motorynki marki „Ro-
met”, a nie motoroweru (…)
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O tym jak powstało miasto w mieście

DOKOŃCZENIE ZE STR. I

Miasto zamiast wzrastać, 
upaść by musiało

Zanim jednak pierwszy pociąg 
wjechał do Nowego Sącza, roz-
pętała się gigantyczna awantura. 
Cóż, wielkim inwestycjom zwykle 
towarzyszą wielkie emocje. Mia-
sto od średniowiecza było świet-
nie skomunikowane ze światem, 
wszak tędy przebiegał słynny 
szlak węgierski, na którym przez 
stulecia słychać było skrzypie-
nie wozów wyładowanych wszel-
kim towarem. Co było dobre kie-
dyś, w XIX wieku czyniło Nowy 
Sącz miastem na peryferiach, od-
ciętym nie tylko od najważniej-
szych wydarzeń, ale też miejscem 
– jakbyśmy to dzisiaj powiedzie-
li – omijanym przez wielki biz-
nes i pieniądze. Właśnie dlatego 
taki entuzjazm wywołała pierw-
sza informacja z 1868 r., „aby ko-
lej żelazna była poprowadzona na 
Sącz z Węgier”. Nowy Sącz osza-
lał z radości, wizja zbliżających się 
pociągów, a wraz z nimi nowych 
możliwości, rozpalała wyobraźnię 
gorących sądeckich głów. Ale jak 
to często bywa, po pierwszej do-
brej wiadomości, szybko pojawiła 
się zła – kolej jednak ominie mia-
sto! Klimat inwestycyjny trochę 
jak we współczesnym Nowy Są-
czu, kiedy jedni politycy mówią, 
że droga szybkiego ruchu będzie 
wybudowana niebawem, a inni 
zaraz studzą zapędy, przekonu-
jąc, że jednak stanie się to nie za 
naszego życia.

Burmistrz Johann Johannides 
zwołał w tym celu nadzwyczaj-
ne posiedzenie Rady Miejskiej, 
z którego zachował się szczegóło-
wy protokół:

(…) Pan burmistrz oznajmia, 
że według wiadomości z dzien-
nika krakowskiego „Czas” z dnia 
6 czerwca 1872 nr 126 powziętej, 

uchwalił wydział izby niższej 
Rady Państwa, aby linia projek-
towanej kolei żelaznej prowadzo-
na była z Leluchowa na Grybów 
do Tarnowa z pominięciem Nowe-
go Sącza. Projekt taki, gdyby zo-
stał przyjęty i uchwalony w Ra-
dzie Państwa, wpłynąć by musiał 
bardzo niekorzystnie pod wzglę-
dem handlu, przemysłu na tutej-
sze miasto, które zamiast wzra-
stać, upaść by musiało – i dla tej 
ważnej sprawy zwołane jest dzi-
siejsze nadzwyczajne posiedze-
nie (…)

A dalej to już wiemy jak było. 
Do Wiednia ruszył XIX-wieczny 
lobbing (identyczny jak dziś, tyl-
ko zamiast telefonu komórkowe-
go użyto telegrafu), a ówczesny 
poseł mogący w sprawie pomóc 
nazywał się Julian Dunajewski. 
Jego zasługi dla miasta – nie tyl-
ko w sprawie kolei żelaznej - upa-
miętnia dziś ulica w samym cen-
trum. Inne obyczaje 140 lat temu 
również do złudzenia przypomi-
nały dzisiejsze. 18 sierpnia 1876 r. 
do Nowego Sącza wjechał pierw-
szy pociąg i tego samego dnia 
uruchomiono również Warsztaty 
Kolejowe. Wszystko dla uczczenia 
urodzin cesarza Franciszka Józe-
fa, bowiem linia tak naprawdę 
gotowa była do eksploatacji do-
piero rok później – 18 maja 1877 r.

A dymi to, a huczy, a świszczy
Z wjazdu pierwszego pocią-

gu zachowała się dla potomnych 
barwna relacja dziennikarska. 18 
sierpnia 1876 r. Wincenty Dą-
browski, korespondent „Kuriera 
Lwowskiego” i „Nowej Reformy” 
był świadkiem epokowego wyda-
rzenia w Nowym Sączu. Oto prze-
kazał informację dnia następują-
cej treści:

„Poszedłem zobaczyć, jak to 
wygląda. Wprawdzie widziałem 
w Krakowie taką maszynę, ale 

z daleka. Idąc sobie nową dro-
gą (zapewne dzisiejszą ulicą Ba-
torego – przyp. red.), gdzie sta-
cję kolejową budują i widzę, jak 
na stacji coś od słońca świeci jak 
wypolerowany samowar, a dymi 
to, a huczy, a świszczy, jak opęta-
ne. Maszyna coś kręci, przesuwa, 
a to spod kół buchnie para! Byłem 
pewien, że to kocioł rozsadziło, 
a tu jak ruszy potem z miejsca, to 
ino wagony śmigały – a wziął ich 
coś ze sześć. Na maszynie, która 
świeciła od mosiądzu była tablica 
z napisem „Góral”, którą to na-
zwę otrzymał już parowóz, peł-
niący służbę na ziemiach dawnej 
Galicji (...)”

Nowy Sącz AD 1876
A jaki Nowy Sącz zobaczy-

li pasażerowie, którzy wysiedli 
z pierwszego pociągu? Czym wte-
dy, oprócz kolei oczywiście, żyło 
miasto? Niewiele wcześniej No-
wym Sączem wstrząsnęła afe-
ra – dzisiaj byśmy powiedzieli – 
w służbie zdrowia. Miasto stru-
chlało na wieść o syfilisie, który 
miejski lekarz leczył prywatnie, 
zamiast kierować chorych do szpi-
tala. Zapłacił za to stanowiskiem, 
co nie przeszkodziło wtargnąć do 
miasta epidemii cholery. Rok 1876 
oprócz pierwszego pociągu zapi-
sał się w historii również jako czas 
infekcji tyfusu. Jak podają źródła 
„napływ chorych do szpitala był 
tak wielki, że trzeba było usunąć 
lokatorów z domu miejskiego nr 
426, by przyjmować do niego tyfu-
śników”. Wcześniej ten sam szpi-
tal z braku dotacji krajowych sta-
nął przed widmem bankructwa, 
bowiem brakowało pieniędzy na 
jedzenie dla chorych. Aby można 
było wykarmić pacjentów zarządca 
szpitala zaciągnął… prywatny kre-
dyt. Takich gestów nie brakowało 
zresztą w tamtym czasie w Nowym 
Sączu. W 1876 r. swoją kadencję 

rozpoczął burmistrz Włodzimierz 
Olszewski, dr nauk prawnych 
i adwokat. Jeden z jego poprzed-
ników Johann Johannides – 
z zawodu kotlarz - ze swojej pensji 
zapłacił za wybrukowanie kamie-
niem sądeckiego rynku. Następca 
Olszewskiego, Karol Slawik zmarł 
od ran odniesionych podczas ak-
cji ratowniczej w trakcie wielkie-
go pożaru miasta.

O ile nad tyfusem ciężko było 
zapanować, z biurokracją radzo-
no sobie całkiem sprawnie. Ów-
czesny skład osobowy magistratu 
nie wypełniłby nawet jednego wa-
gonu kolejowego. Na etatach miej-
skich byli zatrudnieni: burmistrz,  
jego zastępca, trzech asesorów, 
syndyk, dwóch sekretarzy, czte-
rech kancelistów, lekarz, kasjer, 
rachmistrz, kontroler, budowni-
czy, rewizor, zarządca i woźny. 
Porządku zaś strzegło 12 policjan-
tów i dwóch stróżów. A było czego 
pilnować. Powszechna była plaga 
pijaństwa, z którą Kościół i usta-
wodawstwo państwowe walczyły, 
z drugiej zaś strony miasto zabie-
gało o wzrost konsumpcji, w trosce 
o wpływy do budżetu. Ale budżet 
Nowego Sącza i tak się nie dopinał, 
a w roku, kiedy pociąg wjeżdżał do 
miasta deficyt wynosił 14 044 ko-
ron. Nie brakowało za to żołnie-
rzy, którzy stacjonowali tu w licz-
bie 544, czyli dwóch batalionów. 
A na czym robiło się interesy? 
Oprócz alkoholu (w mieście dzia-
łało kilkadziesiąt szynków, ale tyl-
ko jedna apteka!), na wiklinie, któ-
ra sadzona dla umocnienia brzegów 
Dunajca z niezłym zyskiem wysy-
łana była potem na Węgry. Na ro-
gatkach zaś płaciło się kopytkowe.

Nawet samochody przyjechały 
pociągiem

Pociągi kopytkowego nie płaci-
ły, a rok 1876 zapisał się w dzie-
jach, jako ten, który odmienił 

losy miasta. Konkretnie odmieni-
ła je kolej. Od wjazdu pierwsze-
go pociągu nic już w Nowym Są-
czu nie było takie samo. Wszystko 
stawało się lepsze. Warsztaty Ko-
lejowe zatrudniając 60 osób na-
tychmiast stały się największym 
pracodawcą w mieście i liderowa-
nia pod tym względem nie odda-
ły przez następnych 140 lat. Cen-
trum miasta na długo przeniosło 
się w rejon dworca i Warsztatów, 
a w pewnym okresie mawiało 
się, że to na kolei, a nie w ratu-
szu sprawowana jest realna wła-
dza. Warsztaty wraz z założonymi 
przez siebie instytucjami i sto-
warzyszeniami tworzyły miasto 
w mieście. Kolej była nie tyl-
ko najlepszym pracodawcą, ale 
też budowała najwięcej domów 
i mieszkań, najlepiej organi-
zowała czas wolny i urlopowy 
wypoczynek, edukowała, dbała 
o zdrowie, dostarczała rozrywek 
kulturalnych, sportowych, po-
siadała własną gazetę i radiowę-
zeł (dziś powiedzielibyśmy roz-
głośnię radiową), uczyła chętnych 
pilotowania szybowców, a na-
wet sprawy ducha chciała mieć 
pod kontrolą, spisując z jezuitami 
stosowną umowę o sprawowaniu 
opieki parafialnej nad mieszkań-
cami kolonii kolejowej. W parafii 
kolejowej, ma się rozumieć. Na-
wet pierwsze samochody do No-
wego Sącza przyjeżdżały koleją. 
Kiedy Artur Butscher w latach 
20. XX w. uruchomił nad Dunaj-
cem montownię Forda, w mieście 
nie było jeszcze ani jednego kilo-
metra asfaltu. Ale od czterdziestu 
lat były już tory, dlatego amery-
kańskie samochody w częściach 
przyjeżdżały w wielkich skrzy-
niach z Gdyni na sądecki dworzec. 
Jeśli zatem ktoś żartem zauważył, 
że dzieje Nowego Sącza liczy się 
do 1876 r. i po nim, to chyba jed-
nak nie był to tylko żart.
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Dzisiaj młodzi inżynierowie są wizytówką firmy
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM 
KONIECZKIEM, prezesem 
Zarządu Newag S.A.

- Gdyby w roku jubileuszu miał Pan wskazać najważ-
niejszy moment w historii firmy, którą Pan zarządza, to 
bez chwili wahania powiedziałby Pan, że był to…

- W ciągu tych 140 lat było wiele kluczowych 
momentów, ale ja wolałbym się wypowiadać 
tylko o czasach współczesnych. Dla najnow-
szej historii zakładu był to niewątpliwie 2005 r., 
kiedy pojawił się pierwszy pomysł, by całkowi-
cie zmienić profil działalności przedsiębiorstwa 
z remontowego na produkcyjno-remontowy. 
Dla mnie i obecnie pracujących tu ludzi, naj-
ważniejszym momentem było oddanie do użyt-
ku naszego pierwszego pojazdu 19WE dla war-
szawskiej SKM. Ten pojazd jeździ tam do dziś. 
Co najciekawsze, zrobiliśmy go bez zamówie-
nia. Biznesowo był to ryzykowny ruch, posta-
wiliśmy wszystko na jedną kartę, ale jak widać 
czasami trzeba zaryzykować, żeby przeskoczyć 
na inny poziom. Dlatego tamten moment, wy-
magający niemałej odwagi, uważam za najistot-
niejszy we współczesnej historii firmy.

Tamten okres to był zły czas dla branży kole-
jowej. Rynek remontów kurczył się gwałtow-
nie, spadała liczba zamówień, brakowało pra-
cy, zakładem wstrząsały niepokoje i konieczna 
była odważna decyzja o zmianie profilu firmy. 
Powiedzieliśmy sobie wówczas głośno i wyraź-
nie: albo szybko staniemy się producentem po-
jazdów szynowych, albo znikniemy z rynku. 
Zresztą niedługo później wiele zakładów na-
prawczych w kraju – bliźniaczo podobnych do 
sądeckich ZNTK -  faktycznie zniknęło. A teraz 
proszę sobie wyobrazić klimat społeczny w No-
wym Sączu, gdyby do tego doszło! Największy 
pracodawca w regionie, przedsiębiorstwo z naj-
dłuższą tradycją przestaje istnieć, bo zarząd sobie 
nie poradził z nową sytuacją rynkową! To brzmi 
jak kiepski nekrolog. Ale dzisiaj mogę powtó-
rzyć z całkowitym spokojem te same słowa: gdy-
byśmy nie podjęli tamtej decyzji, dzisiaj byśmy 
nie rozmawiali o 140-leciu firmy. Nawet dzi-
siaj, kiedy mówię o tamtym okresie nie sposób 
całkowicie wyeliminować emocji. Wszyscy by-
liśmy wtedy poddani trudnej próbie, na szczę-
ście chyba większość ludzi zaangażowanych w 
tamte burzliwe wydarzenia rozumiała, że nie 
mamy innego wyjścia. W takich trudnych mo-
mentach, kształtuje się charakter i zgranie ze-
społu. A to są dwie cechy, które określają ludzi 
tworzących dzisiaj Newag. Ważne też były kon-
sekwentne inwestycje w odtworzenie poten-
cjału produkcyjnego, a to się wiąże z przyjętą 
polityką dywidendową. Wypracowane pienią-
dze można przejadać, ale myśmy je inwestowali 
w zakład. To dzisiaj przynosi efekty.

- Tak było kilkanaście lat temu, kiedy zostawał Pan pre-
zesem ZNTK, a potem Newagu. A dzisiaj na ile lat do 
przodu Zarząd firmy pisze dla niej scenariusz?

- Myślenie o przyszłości firmy jest obo-
wiązkiem każdego pracownika, na każdym 

stanowisku, ale oczywiście Zarządu dotyczy to 
w szczególności. Gdybym miał powiedzieć, w ja-
kim miejscu będziemy za dziesięć lat, to jestem 
głęboko przekonany, że Newag będzie konkuro-
wał z najlepszymi firmami na świecie. Skąd mój 
optymizm? Bo widzę, jak już dzisiaj potrafi pra-
cować stworzony przez nas zespół, który jest cią-
gle bardzo młody, a za dziesięć lat będzie jeszcze 
do tego niezwykle doświadczony.

- A jak by Pan określił współczesny Newag, co jest dzi-
siaj najważniejsze w tej firmie?

- Pewnie będę się powtarzał, bo już o tym 
mówiłem, ale podstawą sukcesu jest zespół. Dzi-
siejszy Newag to dobrze rozumiejący się team, 
w którym każdy zna swoje miejsce i bierze od-
powiedzialność za swój odcinek. Tu mecha-
nizm jest prosty: grupa ludzi musi mieć pre-
cyzyjnie określony cel, wiedzieć, co ma zrobić 
i jak ma to zrobić. To jedno, a drugie - każdy pra-
cownik musi posiadać wizję przyszłości swoje-
go stanowiska pracy. Oczywiście rolą Zarządu 
jest kreowanie kierunków, w których powin-
niśmy się rozwijać, ale do tej ogólnej strategii, 
każdy, komu zależy na rozwoju firmy musi do-
łożyć coś od siebie. Tak się u nas dzieje już od lat 
i właśnie dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. 
W dzisiejszym Newagu nie ma miejsca dla in-
dywidualistów, bo to, co robimy jest klasycz-
nym przykładem pracy zespołowej. Inaczej to 
nie może działać. Projekt nowego pojazdu ro-
dzi się w głowach i w komputerach konstruk-
torów, technologowie wypełniają go niezbęd-
nymi urządzeniami, a ludzie od logistyki dbają 

o to, by dział produkcyjny mógł w terminie zbu-
dować pojazd. Organizacja pracy takiego zespołu 
to klucz do sukcesu. Ci ludzie świetnie się rozu-
mieją, dobrze ze sobą współpracują i każdy działa 
ze świadomością, co wnosi do zespołu, a jedno-
cześnie może liczyć na pozostałych.

W biznesie modna jest dzisiaj terminolo-
gia sportowa, szczególnie piłkarska. Jeśli tak, to 
u nas każdy zna swoje miejsce na boisku, wie za 
jakie zadania odpowiada i z czego będzie rozli-
czany. Budowanie zespołu to proces, który trwa 
wiele lat i w zasadzie nigdy się nie kończy, bo – 
podobnie jak na boisku – jednych ludzi zastę-
pują inni. Proszę zwrócić uwagę, że nasza ka-
dra kierownicza, wszyscy dyrektorzy to ludzie 
około trzydziestoletni. To doskonała wiadomość 
dla naszej firmy! Dzięki temu możemy bez nie-
pokoju patrzeć w przyszłość.

- Recepta na sukces jest aż taka prosta?
- Dzisiaj może wydawać się prosta, ale zanim 

cokolwiek się udało, przeszliśmy długą i wybo-
istą drogę. Dziesięć lat temu specjalizowaliśmy 
się w naprawianiu jednego typu przestarza-
łej konstrukcji lokomotywy manewrowej. Dzi-
siaj produkujemy jeden z najnowocześniejszych 
w Polsce taborów kolejowych. Ale zanim po-
wiemy, że recepta na sukces jest prosta, przy-
pomnijmy, jak bolesna była diagnoza dla zakładu 
nieposiadającego pomysłu na swoją przyszłość. 
Siłą rzeczy pierwszy musiał być pomysł, kon-
cepcja co dalej chcemy w tym zakładzie ro-
bić. Postawiliśmy na nowe, własne technologie 
i produkcję. Pomogła nam w tym współpraca 
z najlepszymi: General Electric Co, czy Siemens 
AG. Szczególnie współpraca z GE to była dla nas 
ważna lekcja przedsiębiorczości. Amerykanie 
pokazali nam inną kulturę organizacji pracy 
i inną kulturę techniczną. Wykonaliśmy dla nich 
modernizację 42 lokomotyw. Myślę, że tę lekcję 
odrobiliśmy solidnie i pod pewnymi względami 
przeskoczyliśmy o całą epokę. No więc, jak już 
jest dobry pomysł, to potem musi przyjść kon-
sekwentna realizacja i nieustępliwe dążenie do 
celu. Dużej zmianie uległ model organizacyj-
ny naszej firmy. Gdyby teraz do zakładu wrócił 
ktoś, kto dziesięć lat temu odszedł na emerytu-
rę, to nie poznałby tego miejsca.

- Pięć lat temu, przy okazji 135-lecia Newagu powie-
dział Pan takie zdanie: „Każdy mądry człowiek znajdzie 
u nas zatrudnienie”.

- I nie wycofuję się z tego zdania nawet 
o przecinek. Pięć lat temu powiedziałem rów-
nież, że w ciągu ostatnich trzech lat przyjęli-
śmy do pracy stu młodych inżynierów. Te dane 
są już mocno nieaktualne! Od tamtego momen-
tu przyjęliśmy kolejnych stu. Po raz pierwszy 
w historii zakładu możemy powiedzieć, że je-
steśmy firmą młodych inżynierów. To oni są 
symbolem i wizytówką Newagu. Każdy z nich 
ma świadomość, że angażując się na rzecz fir-
my, inwestuje we własną przyszłość. Ścieżka 
kariery jest otwarta przed każdym, kto nie za-
dowala się zastaną sytuacją, ale chce ulepszać 
swoje stanowisko pracy, swój dział, a może pa-
trzy innowacyjnie w skali całej firmy. To, co 

mówię, to nie są hasła z folderu reklamowego. 
Mamy tu przykłady osób – i to ciągle są przy-
woływani już młodzi inżynierowie! – które 
z taką pasją zaangażowały się w pracę dla firmy, 
w poszukiwanie nowych rozwiązań, w ulepsza-
nie zastanego świata, że w ciągu dziesięciu lat 
awansowały do kadry dyrektorskiej w najważ-
niejszych pionach. Zbudowanie zespołu składa-
jącego się z takich ludzi, to dla mnie powód do 
dumy, pewnie nie mniejszy, niż wybudowanie 
kolejnej generacji pojazdów Impuls.

- Mocno Pan podkreśla rolę młodych ludzi w firmie. 
Kiedyś silnie akcentowało się, że w takich branżach 
jak Wasza ważne jest doświadczenie. Dzisiaj nie jest 
już takie ważne?

- Ale ja nie widzę w tym żadnej sprzeczno-
ści! 30-latek, który spędził u nas osiem-dzie-
sięć lat jest już doświadczonym pracownikiem 
i ciągle młodym człowiekiem. A podkreślam to, 
bowiem w Newagu nastała cała nowa genera-
cja. Widać, słychać i czuć na każdym kroku jak 
młodość wdarła się do zakładu, zdobyła go sztur-
mem, okopała się na ważnych pozycjach i przej-
muje dowodzenie. Moje pokolenie wyraźnie to 
czuje, a ja się przeciw tej sytuacji nie buntuję. 
Jest naturalna. Ja się od nich również uczę każ-
dego dnia, nowego spojrzenia na sprawy, o któ-
rych mogłem myśleć, że znam się na nich najle-
piej na świecie.

- Dzisiaj też potrafi Pan przewidzieć, co wydarzy się 
na rynku w najbliższych latach? Zniknie z Waszej ofer-
ty to, co kiedyś widniało w szyldzie firmy: Zakłady Na-
prawcze Taboru Kolejowego?

- To byłby niewybaczalny błąd! Wszystkie 
poważne firmy produkcyjne na świecie mają 
w swojej ofercie także obsługę produkowanego 
taboru. To dokładnie jak z samochodami – każ-
da marka posiada swój serwis, a na przeglądy 
nie jeździ się do konkurencji. W naszej branży 
jest podobnie, a nawet bardziej restrykcyjnie, 
bo regularne przeglądy wymuszają przepisy i nie 
można ich opuścić. Tu chodzi o bezpieczeństwo 
setek i tysięcy osób. Poza tym większość kon-
trahentów życzy sobie, by to producent przez 
kilka lat obsługiwał zakupiony przez nich ta-
bor. Dla przykładu pociągi warszawskiej Szyb-
kiej Kolei Miejskiej są serwisowane przez na-
szych pracowników, a ich sprawność określana 
jest na 95 procent.

- Jak przez ostatnich kilkanaście lat zmieniła się branża 
kolejowa i jak na jej tle wygląda dziś Newag?

- W Europie sytuacja jest stabilna, najwięksi 
pozostają na swoich pozycjach. Natomiast rynek 
krajowy zmienia się nieustannie - w przewozach 
towarowych pojawiły się nowe, prywatne firmy, 
a w przewozach pasażerskich spółki przewozo-
we należą do samorządów. Sam rynek produ-
centów uległ rewolucji i dziś dominują na nim 
dwie firmy, a my możemy być dumni, że jed-
ną z nich jest Newag. Powtórzę – Europa sta-
wia na kolej. Kolej jest ok! Ma przed sobą wielką 
przyszłość, jako ekologiczna alternatywa dla sa-
mochodu i to jest bardzo optymistyczny akcent 
w roku naszego jubileuszu 140-lecia.

Z „GŁOSU ZNTK” 1978-1982

***
(…) Z działu ekonomicznego otrzy-

maliśmy wyniki produkcji ZNTK 
w roku ubiegłym. I tak w 1982 roku 
zakłady wykonały 790 napraw loko-
motyw spalinowych czyli o 18 więcej 
niż w roku 1981, w tym napraw głów-
nych 143, rewizyjnych 647.

Wydział II naprawił 2005 wago-
nów – o 52 więcej. W tym naprawy 
główne – 42, średnie – 524 i rewizje 

1439. Naprawiono też 150 lokomo-
tyw wąskotorowych i 20 parowozów. 
W ubiegłym roku pracowało w ZNTK 
4412 osób, czyli o 293 osoby mniej niż 
w 1981. Na głębsze analizy minionego 
roku musimy poczekać do końca bie-
żącego miesiąca (…)

***
(…)  Są młodzi, wykształceni, 

a nie chcą…

Kierownik mówi, że propono-
wał czterem lub pięciu, już do-
kładnie nie pamięta. Jeden był dwa 
dni i podziękował, inni od razu 
odmawiali, niektórzy dopiero po 
miesiącu.

Zainteresowani twierdzą, że 
stanowisko mistrza może i ską-
dinąd atrakcyjne, dla nich nie ma 
większej wartości. Rzeczywiście 
gdyby miało, to by przyjęli. 

- Bo to jest tak, odpowie-
dzialność dużo większa, a pie-
niądze nie idą w parze z tą 
odpowiedzialnością.

- Może nawet wyszedłbym na 
swoje, gdybym się zdecydował, ale 
czy warto?

- Teraz pracuję na jedną zmia-
nę, tak się już przyzwyczaiłem. 
Jako mistrz musiałbym robić w 
różnym czasie, w ten sposób życie 

rodzinne, które jakoś się układa, 
weźmie w łeb, a na to nie pójdę.

- Spróbowałem tego chleba – 
niezbyt smaczny. Wolę być zwy-
kłym robotnikiem. Bez szarpania, 
bez nerwów wyciągnę dużo więcej.

Są młodzi, lecz już z pewnym 
doświadczeniem. Mają opinie do-
brych fachowców, dobrych kole-
gów, słowem pasują, a nie chcą. 
Czy idzie tylko o pieniądze? (…)
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Z „GŁOSU ZNTK” 1978-1982

Od Kuhna do Konieczka
18 naczelników, dyrektorów i preze-
sów, którzy od 1876 r. do chwili obec-
nej kierowali Warsztatami Kolejowymi, 
Zakładami Naprawczymi Taboru Kole-
jowego i Newagiem: 

inż. Kuhn, inż. Wrzostek, inż. 
Fetenburg, inż. Tichy, inż. Preisler, 
inż. Włodzimierz Zborowski - na-
czelnik w latach 1892 – 1901, inż. 
Bartkiewicz, inż. Henryk Suchanek 
- naczelnik w latach 1918 – 1920, 
inż. Brzozowski - naczelnik w la-
tach 1920 – 1922, inż. Janas - na-
czelnik w latach 1922 – 1925, Ek-
ner – dyrektor w czasie okupacji, 
od 1 września 1939 r. do 18 stycz-
nia 1945 r., inż. Michał Prażmowski 
- naczelnik Warsztatów Głównych 
od 23 stycznia 1945 r. do 2 lutego 

1949 r., mgr inż. Tadeusz Falęcki – 
naczelnik i dyrektor Warsztatów 
Głównych I Klasy od 3 lutego 1949 
r. do września 1954 r., a następnie 
Zakładów Naprawczych Parowo-
zowo–Wagonowych nr 3 i ZNTK, 
inż. Paweł Zaniewski – dyrektor 
ZNTK od 24 września 1954 r. do 
30 czerwca 1967 r., mgr inż. Wła-
dysław Stendera – dyrektor ZNTK 
od 1 lipca 1967 r. do 31 grudnia 1981 
r., mgr inż. Andrzej Gałęziowski – 
dyrektor ZNTK od 1 października 
1981 r. do 22 lutego 1990 r., mgr 
inż. Alojzy Oracz – dyrektor i pre-
zes zarządu ZNTK S.A. od 1 mar-
ca 1990 r. do 18 czerwca 2001 r., 
Zbigniew Konieczek – prezes Za-
rządu ZNTK S.A. i Newag S.A. od 
9 czerwca 2001 r.

ZATRZYMANE W KADRZE

22 września 1978 r. z okazji 100-lecia Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Nowym Sączu gościł pierwszy sekretarz PZPR towarzysz 
Edward Gierek.

8 kwietnia 1932 r. w sądeckich Warsztatach Kolejowych został zbudowany 
pierwszy szybowiec. Budowę ostatniego egzemplarza szybowca (na zdjęciu), 
typu Komar bis, zakończono 25 sierpnia 1939.

Pociągi pancerne ruszają do boju

Nigdy wcześniej, ani nigdy później sądeckie Zakłady nie miały 
już tak nietypowego zlecenie. Każdy przecież wie, że pocią-
gi wożą ludzi oraz towary wszelakie i z taką myślą są budo-
wane. Przyszedł jednak taki czas, kiedy pociągi ruszyły do 
walki niczym czołgi.

W roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodle-
głość pociągi pancerne służyły do walki z wrogiem 
chcącym zagrozić młodej polskiej państwowości. 

To m.in. właśnie w Nowym Sączu w latach 1919-
1920 opancerzano i budowano od podstaw pociągi 
pancerne, które później walczyły z wojskami bol-
szewickimi i ukraińskimi. W sądeckich Warszta-
tach opancerzono 12 parowozów i 70 wagonów oraz 
wybudowano siedem kompletnych pociągów pan-
cernych, które ochrzczono: „Wawel”, „Pomsta”, 
„Ochotnik”, „Smok”, „Groźny”, „Rozwadowczyk”, 
„Stefan Czarniecki”.
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***
(…) Po zreformowaniu płac pra-

cowników administracji trwają przy-
miarki do zmiany systemu płac pra-
cowników produkcyjnych, którego 
głównym celem będzie ścisłe po-
wiązanie płacy z wydajnością pra-
cy. W zakładowym systemie wy-
nagradzania wprowadzone będą 
w roku bieżącym zasadnicze zmia-
ny. Przepracowane zmiany zostały 
omówione przez kierownictwo za-
kładów ze społeczną komisją kon-
sultacyjną oraz komitetem założy-
cielskim Samorządnego Niezależnego 

Związku Zawodowego Pracowników 
ZNTK „Nowy Sącz”, a także na nara-
dzie egzekutyw (…)

***
(…) Po raz ostatni o projekcie wy-

nalazczym pod nazwą „Urządzenie do 
obracania bloku silnika A8 C22 pod-
czas jego montażu”. Po blisko 5-let-
nich zmaganiach typowych dla ra-
cjonalizatorów i wynalazców wreszcie 
„obrotka” zaczęła pracować. W nu-
merze czerwcowym „Głosu” pisali-
śmy, że stoi i rdzewieje, przypomina-
jąc pomnik wynalazcy. Po dokonaniu 

pewnych przeróbek, po uzupełnieniu 
skradzionych styków, przełączników 
4 stycznia br. przewrotkę urucho-
miono. Zdaniem pracowników W-5, 
zwłaszcza myjni, warto zainstalować 
drugie takie urządzenia (…)

***
(…) Bezpieczeństwo i higiena pra-

cy w 1982 roku. Jak wynika z analizy 
częstotliwości i ciężkości wypadków, 
nastąpiła w porównaniu z rokiem 1981 
znaczna poprawa. W ubiegłym roku 
zanotowano 4210 dni niezdolności 
do pracy z powodu wypadków, zaś 

w 1981 – 4893 dni. W tej niechlub-
nej statystyce przewodzą W-3 -1026 
dni, W-1 – 827 dni, W-2 -640 dni (…)

***
(…) Ile osób utrzymują zakłady? 

Bezpośrednio z pracy blisko 4,5 ty-
siąca. Natomiast co miesiąc wydaje 
się ponad 20 tysięcy kart reglamenta-
cyjnych. Czyli blisko 1/3 mieszkańców 
Nowego Sącza żyje z Zakładów (…)

***
(…) Gdyby zadać pytanie prawie 

każdej parze nowożeńców czego 

życzyć im na nowej drodze życia, 
nietrudno o odpowiedź: własne-
go mieszkania. Do tego doszło, że 
nie tylko młodzi ludzie, ale i starsi 
oczekują na własny kąt. Od paru 
lat liczba ubiegających się w Za-
kładach o mieszkanie jest nie-
zmienna, blisko 500 rodzin. Ile 
trudów i wyrzeczeń kosztuje bu-
dowa własnego domu przy obec-
nych kosztach materiałów wiedzą 
najlepiej ci, którzy pokończy-
li budowy, bądź są w jej trakcie, 
i nie bardzo starcza im pieniędzy 
na wykończenie budynku (…)
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O tym jak powstało miasto w mieście
Gdyby Alexander Graham Bell spóź-
nił się ze swoim wynalazkiem o pięć 
miesięcy, to pierwsze zdanie, jakie 
wypowiedziano na świecie przez te-
lefon, nie musiałoby brzmieć: „Panie 
Watson, proszę przyjść, potrzebuję 
pana”, ale: „Panie Watson, pakujemy 
walizki, jedziemy pociągiem do No-
wego Sącza!”. Był 10 marca 1876 r. 
Czternaście lat po debiucie epoko-
wego wynalazku, w 1890 r. Rada 
Miejska Nowego Sącza zdecydowała 
o zainstalowaniu pierwszej linii te-
lefonicznej, która połączyła sądecki 
ratusz z… Warsztatami Kolejowymi, 
oczywiście. To było najważniejsze 
miejsce w mieście. Dopiero dzie-
więć lat później radni podjęli decy-
zję, by do miejskiej sieci telefonicz-
nej przyłączyć również mieszkanie 
burmistrza.

A w Kopenhadze kopano piłkę
Rok 1876 – choć przestępny – 

był na świecie wyjątkowo spo-
kojny. Największe emocje, ale 

kto mógł o tym wiedzieć w No-
wym Sączu, budziły najbardziej 
kontrowersyjne wybory w histo-
rii USA, w wyniku których pre-
zydentem został Samuel J. Til-
den. Od niedawna po Nowym 
Jorku kursowała kolejka miej-
ska, a w Pradze właśnie wyjechał 
na ulice pierwszy konny tramwaj. 
Z dala od tych wydarzeń Mark 
Twain kończył pisać „Przygody 
Tomka Sawyera”, a Józef Igna-
cy Kraszewski „Starą baśń”. Eu-
ropa zaś zaczynała fascynować 
się nową rozrywką, która nieba-
wem zawładnie wyobraźnią mi-
liardów ludzi – w Danii założono 
pierwszy klub piłkarski w konty-
nentalnej Europie. Zawodnicy KB 
Kopenhaga na razie kopali piłkę 
na łące za miastem i nawet przez 
myśl im nie przeszło, by wsiąść do 
pociągu i zmierzyć się z graczami 
z miasta, które właśnie połączy-
ło się ze światem. Futbol dotrze 
do Nowego Sącza 34 lata później, 

oczywiście za sprawą pasjonatów 
z Warsztatów Kolejowych.

W tym samym czasie, kiedy ro-
botnicy kolejowi kończyli ukła-
danie torów prowadzących do 
Nowego Sącza, na drugim koń-
cu świata, w Peru, polski inży-
nier Ernest Malinowski pochło-
nięty był realizacją największego 
projektu kolejowego mającego 
połączyć Atlantyk z Pacyfikiem. 
Gdyby nie burzliwe wydarzenia 
okresu zaborów zmuszające naj-
lepszych Polaków do emigracji, 
inżynier Malinowski być może 
przyłożyłby rękę do budowy ko-
lei transwersalnej, zamiast trans-
oceanicznej w Ameryce Południo-
wej. I kiedy linia z Nowego Sącza 
do Chabówki, w Kasinie Wielkiej 
osiągała najwyższy punkt w Pol-
sce – 580 m n.p.m. – tory wyty-
czone przez Malinowskiego wspi-
nały się na blisko 5000 m n.p.m.

CIĄG DALSZY NA STR. IV

Pociąg 
do Sącza

Dużą część dzisiejszego wydania 
DTS poświęcamy wyjątkowemu wy-
darzeniu dla Nowego Sącza i regio-
nu. 140 lat temu uruchomiono linię 
kolejową, która na trwałe odmie-
niła dotychczasowy charakter mia-
sta. Historycy są zgodni – nie było 
w późniejszych dziejach wydarzenia 
tak mocno odciskającego swoje piętno 
na losach Nowego Sącza i żyjących tutaj 
ludzi. I chociaż mówimy o wydarze-
niu historycznym, to historia sprzed 
140 lat ma swój ciąg dalszy i dziś. 
W sierpniu 1876 r. nie tylko wjechał 
tu pierwszy pociąg, ale również od-
dano do użytku Warsztaty Kolejowe, 
przez blisko półtora wieku największy 
zakład pracy Sądecczyzny. Dzisiejszy 
Newag to spadkobierca Warsztatów, 
a jego jubileusz to okazja, by przybli-
żyć Państwu przedsiębiorstwo będące 
jednym z wiodących w Polsce produ-
centów taboru kolejowego.
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