
WIELKI POST TO 
PRÓBA NABRANIA 
DYSTANSU DO 
RZECZYWISTOŚCI 
– PRZEKONUJE 
DOMINIKANIN 
O. ANDRZEJ 
CHLEWICKI. 
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PIERWSZ A W NOWYM SĄCZU AK ADEMIA WIEDZ Y
Akademicka Szkoła Podstawowa

im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63

tel. (18) 442 31 06
www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl

Rozpoczynamy zapisy do klas I na rok szkolny 2012/2013

Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo i komfort nauki!!!

Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00, w ferie i wakacje!

UWAGA - kolejny numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 8 marca!

Mała Julka Mała Julka 
kruszy kruszy 
serce serce 
siłaczasiłacza    
Str. 8Str. 8

TVN może zmienić twój dom  Str. 20

ULOTKI SCHOWANE POD KOŻUCHEM
Był 22 lutego 1982 r. Poniedziałek. Krzysztof Węglowski-Król o godz. 14.05 wsiadł do 
autobusu linii nr 7 pod dworcem PKP w Nowym Sączu. Na chwilę jechał do domu, 
zjadał w pośpiechu obiad i gnał do Technikum Samochodowego. 22 lutego ani nie 
zjadł obiadu, ani nie dotarł do szkoły. Następny domowy obiad zje prawie półtora roku 
później. Do szkoły wróci jesienią 1983 r. Nieco wcześniej do pracy w ZNTK. L Str. 11

AMERYKANIN 
W LONDYNIE?
Niebawem wyjaśni się, 
czy sądeczanin Michał 
Smoleń powalczy o me-
dale w barwach USA 
na olimpiadzie w Lon-
dynie. Trwają starania 
o amerykańskie obywa-
telstwo dla sądeckiego 
kajakarza górskiego. Na 
razie Michał relacjonuje 
dla Czytelników DTS 
z Australii.

L Sport  str. 19

Sądecka technologia  
na Dalekim Wschodzie
Fabryki Konspolu powstaną 
w Indonezji, Chinach 
i Argentynie. Coraz więcej 
rodzimych firm inwestuje 
za granicą – informuje 
„Puls Biznesu”.

L Sport  str. 6
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„Dobry Tygodnik Sądecki” jest jedną z najpopularniejszych gazet w Nowy Sączu i regionie. Co 
tydzień trafia do Czytelników 13 tysięcy egzemplarzy tygodnika w ponad 200 punktach kolporta-
żowych. Jeśli znają Państwo kolejne miejsca, gdzie nasza gazeta może być jeszcze bezpłatnie kol-
portowana, prosimy o kontakt z redakcją – chętnie dostarczymy tam gazetę. Zapraszamy do bu-
dowania razem z nami sieci dystrybucyjnej DTS.

Jeśli jednak wolą Państwo otrzymywać nasz tygodnik w wersji elektronicznej, drogą mailo-
wą, można wpisać się na listę e–prenumeratorów na naszej stronie internetowej: www.dts24.pl

Tam również dostępne są bez ograniczeń wszystkie archiwalne numery „Dobrego Tygodni-
ka Sądeckiego”.

Dobrej lektury!

BUDUJCIE Z NAMI SIEĆ KOLPORTAŻU

McDonald’s

W każdy 
czwartek 

w sądeckiej 
restauracji 

McDonald’s 
wraz 

z zamówionym 
zestawem 
otrzymasz

 „Dobry 
Tygodnik 
Sądecki” 

Zafunduj sobie 
podwójną 

przyjemność!

– Kiedy zbliża się 29 lutego, od razu 
przypomina się Panu?

– Mam jedno skojarzenie z tą 
datą.
– 29 lutego 1992 r. został Pan 
odwołany z funkcji wojewody 
nowosądeckiego…

– Dokładnie to skojarze-
nie mam na myśli. Co cztery 
lata mogę obchodzić rocznicę 
tego wydarzenia. Z tymi ob-
chodami oczywiście żartuję. 

Ale co cztery lata mam oka-
zję powspominać okres pra-
cy jako wojewoda. Ile spraw 
w tym czasie udało się załatwić. 
Szczególną mam satysfak-
cję, że przeforsowałem wów-
czas decyzję budowy zapory 
w Czorsztynie. Nie chcę wy-
obrażać nawet sobie, jakby dziś 
wyglądała dolina Dunajca, gdy-
by nie realizacja tej inwesty-
cji. A sam 29 lutego 1992 r. był 

zupełnie miłym dniem. Poje-
chałem do Warszawy, odbyłem 
serdeczną rozmowę z szefem 
Urzędu Rady Ministrów Woj-
ciechem Włodarczykiem i wró-
ciłem do Sącza z aktem odwoła-
nia. Byłem ostatnim wojewodą 
najdłuższej sprawującym urząd 
przy „starej ekipie”. W mię-
dzyczasie zmieniło się pięciu 
premierów.

(PEK)

Początkiem marca niemal 80 lat 
temu, rada gminna w Andrzejów-
ce k. Muszyny uchwaliła budżet 
na rok 1933. Zgodnie z jego zało-
żeniami pensja naczelnika gminy 
miała wynosić 130 zł, ale jego za-
stępcy już tylko 10 zł. Dla sekreta-
rza gminnego przewidziano 210 zł, 
oglądacza zwłok 15 zł, a oglądacza 
bydła 65 zł. Z gminnej kasy trze-
ba było wyasygnować też m.in. 
na takie wydatki jak: materiały 
kancelaryjne i druki – 25 zł, die-
ty i koszty podróży – 70 zł, utrzy-
manie szkoły – 97 zł i 60 gr., kosz-
ty leczenia ubogich – 5 zł i tyle 
samo zasiłek dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.

Jeszcze jeden przykład poka-
zujący, jakie to wówczas gminy 
miały potrzeby finansowe. 7 mar-
ca 1928 r. Rada Gminy Limanowa 
dla usprawnienia działalności biu-
rowej podjęła uchwałę w sprawie 
zakupienia… pierwszej maszyny 
do pisania.

(HIS)

23 lutego
1840 – w Nowym Sączu urodził się Carl Menger 
– ekonomista, uznany za twórcę i założyciela au-
striackiej szkoły ekonomii politycznej.
1943 – w Starej Wsi k. Limanowej rozstrzelano 19 
więźniów. Jan Małek, którego kula wówczas tyl-
ko zraniła i egzekucję przeżył, zginął 15 lat później 
w wypadku drogowym.

25 lutego
1670 – król Michał Korybut zezwala Żydom na 
osiedlanie się w Nowym Sączu.
1872 – na rynku w Nowym Sączu otwarto pierw-
szą w mieście aptekę. Jej właścicielem był Wik-
tor Filipek.

27 lutego
2001 – do dymisji podał się minister skarbu, sąde-
czanin Andrzej Chronowski, powołany 16 sierp-
nia 2000 r. przez premiera Jerzego Buzka.

28 lutego
1995 – na sesji Rady Miasta Nowego Sącza podzię-
kowano za pracę Kazimierzowi Opoce. Przez 45 
lat kierował on Urzędem Stanu Cywilnego, udzie-
lając ślubu kilku tysiącom par.

1 marca
1980 – zmarł dr Julian Zawadowski krynicki le-
karz, burmistrz w latach 1945–49, prezes Krynic-
kiego Towarzystwa Hokejowego, twórca muzeum 
turystyki na Jaworzynie.

1993 – w rejonie Krynicy miało miejsce trzęsienie 
ziemi. Po wstrząsie o sile 4,5 stopnia w skali Rich-
tera nastąpiły kolejne nieco słabsze. Epicentrum 
tego niezwykłego u nas zjawiska znajdowało się 
w trójkącie: Tylicz – Uście Gorlickie – Wysowa.

4 marca
1992 – zmarł Bronisław Smoleń z Męciny, produ-
cent słynnych kijów hokejowych, którymi gra się 
na całym świecie.

5 marca
1234 – w Esztergomie urodziła się Kinga, córka 
króla węgierskiego Beli IV, żona księcia Bolesława 
Wstydliwego, fundatorka starosądeckiego klasz-
toru klarysek. 16 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł 
II ogłosił ją świętą podczas mszy kanonizacyjnej. 
Zmarła w 1292 r.

 7 marca
1972 – zmarł prof. Feliks Rapf, wieloletni pre-
zes Towarzystwa Tatrzańskiego "Beskid", inicja-
tor budowy schroniska na Przehybie. Po wojnie 
pierwszy dyrektor I LO w Nowym Sączu.

8 marca
1914 – w Nowym Sączu uroczyście poświęcono 
nowy ratusz. Obecny gmach powstał w miejsce 
budynku zniszczonego w pożarze w 1894 r.
2004 – zmarł Józef Gucwa – biskup tarnow-
ski, żołnierz AK, wieloletni rektor kościoła św. 
Kazimierza w Nowym Sączu, honorowy oby-
watel miasta. Urodził się w 1923 w Kąclowej k. 
Grybowa.

Jaki wiek 
emerytalny?
Przez Polskę przetacza się 
właśnie groźna burza z pioru-
nami. Z wielu miejsc grzmią, 
że odpowiedź na temat ewen-
tualnego podwyższenia wie-
ku emerytalnego powinno dać 
ogólnopolskie referendum. 
W takim razie my dorzuca-
my sądecki kamyczek do dys-
kusji. Do którego roku życia 
pracować?
Mężczyźni. 15 lutego 75 lat 
skończył Antoni Rączka, 
były wojewoda nowosądecki 
i ostatni pierwszy sekretarz KW 
PZPR w Nowym Sączu. Anto-
ni Rączka – jest ciągle aktyw-
ny zawodowo na pełny zegar, 
pracując w firmie Konspol. Na 
emeryturę się nie wybiera.
Kobiety. Legendarna sądecka 
kioskarka – Weronika „Babcia” 
Danilewska, zmarła w wie-
ku 106 lat. Ktoś powie: zdarza 
się, Bóg dał jej długie i szczę-
śliwe życie. Oczywiście, że się 
zdarza, ale nie zdarza się, by 
czynnie pracować zawodowo 
w wieku 100 lat! A Weronika 
Danilewska pracowała w swo-
im kiosku przy Alejach Bato-
rego. Gdyby to działo się dzi-
siaj, z całą pewnością Donald 
Tusk w towarzystwie wszyst-
kich polskich telewizji przy-
jechałby do Nowego Sącza, by 
pokazać „Babcię” Danilew-
ską, jako swój koronny argu-
ment za podniesieniem wieku 
emerytalnego.

(KCH)

SMS
A TO C IEKAWE Nietypowa data

ROZMOWA  z sądeckim radnym JÓZEFEM ANTONIM WIKTOREM

KARTKA Z  KALENDARZA
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ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25

 tel. 506 324 352  

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 10 z

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Biznes i gospodarka

www.sacz.in 

klikaj 
i czytaj

.in

NNOOWWYY SSĄĄCCZZ -- CCHHEEŁŁMMIIEECC
uull..PPaappiieesskkaa 1111aa

1188 444400 4466 1155
GGOOŁŁKKOOWWIICCEE DDOOLLNNEE 118811

1188 444400 7755 7744

AAUUTTOOGGAAZZ
Sądeckie Centrum Autogaz

R E K L A M A

Muzyczna obsługa imprez 
DJ PLAY, wesela, studniówki,
bankiety, imprezy 
firmowe.www.djplay.pl 
tel. 511 872 292

Używane Meble Holenderskie 
- Chełmiec ul. Zielona21, 
tel. 0694-862-104, 
Zapraszamy od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-19

OGŁOSZENIA DROBNER E K L A M A

UWAGA - kolejny numer 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 8 marca!

Pomysł otwarcia hotelu SPA przy gry-
bowskim browarze pojawił się już kil-
ka lat temu. Jak zdradził nam Mateusz 
Cwiklik, dyrektor handlowy browa-
ru, plany te są nadal aktualne, ale 
zarząd priorytetowo traktuje rzeczy 
ważniejsze. Mianowicie piwo.

– Na pierwszym miejscu w tym 
momencie jest browar i warzenie 
trunku – mówi dyrektor. – Docho-
dzą nas słuchy, że zaprzestaliśmy 
produkcji, ale to nieprawda. Przez 
wielkie mrozy mamy około dwuty-
godniowe spóźnienie, ale wszystko 
wróciło do normy. Dla spółki waż-
niejszy niż hotelowe plany jest w tym 
roku debiut na giełdzie i wszystko 
wskazuje na to, że się to uda. 

Odkąd browar kupił Ivan Chova-
niec ze słowackiego Preszova, przed-
siębiorstwo jest udanie restruktury-
zowane. Najlepszym na to dowodem 
jest fakt, że chce przekształcić się 
w spółkę akcyjną. – Sprzedajemy 
na rynek rosyjski – dodaje Cwiklik. 
– Penetrujemy rynek słowacki, ale to 
trudny teren, nie tylko ze względu na 
kryzys na Słowacji, ale również na 
dużą konkurencję i mnogość browa-
rów. Chciałbym również w tym roku 
wprowadzić na rynek nowe piwo, ale 
jeszcze nad tym pracujemy. Nie wie-
my, czy będzie to trunek na nowym 
ekstrakcie, czy podmarkujemy któ-
reś z naszych piw. 

Duże nadzieje spółka wiąże z ryn-
kiem rosyjskim. Po koniec ubiegłego 

roku otwarta została oddzielna spół-
ka Pilsweiser w Rosji. Pilsweiser sp. 
z o.o. Moskwa posiada wyłączność 
na sprzedaż piwa w Rosji, Kazachsta-
nie i Białorusi. 

Właściciele Browaru Grybów, 
czyli Ivan i Andrej Chovanec pla-
nują na jego terenie budowę ho-
telu ze spa. Hotel ma być obiek-
tem czterogwiazdkowym z 80 
pokojami, w tym apartamentami. 
Część hotelowa zajmować będzie 
powierzchnię ok. 1,5 tys. m kw. 
na trzech naziemnych kondygna-
cjach budynku. Wszystkie poko-
je wyposażone będą w telewizje 

satelitarną, telefon, bezprzewo-
dowe łącze internetowe, łazienki, 
minibar, klimatyzację. Na parterze 
uruchomiona zostanie restaura-
cja przygotowana do obsługi około 
150 gości. Na pierwszej kondygna-
cji znajdować się będzie zaplecze 
konferencyjne dla około 150 osób. 
W „części mokrej” spa znajdować 
się będzie basen o wym. 10x7 m, ja-
cuzzi, sauny: sucha, parowa i zio-
łowa. W części suchej spa przygo-
towanych zostanie 20 gabinetów 
kosmetycznych i zabiegowych, ga-
binet lekarski, solarium oraz sa-
lon fryzjerski. Skorzystać będzie tu 

można zarówno z zabiegów kosme-
tycznych, zabiegów dermatologicz-
nych, zabiegów na ciało typu well-
ness i odnowy biologicznej, masaży 
oraz zabiegów rehabilitacyjnych 
opartych na najnowocześniejszych 
technikach kosmetyki i medycyny.

Obiekt architektonicznie na-
wiązywać ma do tradycji browar-
niczej, zachowanych będzie wiele 
autentycznych elementów, a pew-
na część obiektu przeznaczona zo-
stanie na muzeum browarnictwa. 
Oczywiście browar Grybów bę-
dzie nieprzerwanie prowadził swoją 
działalność (przewiduje się również 

rozpoczęcie produkcji piwa kąpie-
lowego dla potrzeb spa). To wszyst-
ko prawda, ale…

– Mamy masę ofert z różnych 
firm, które już chcą nam sprzeda-
wać choćby hotelowe krzesła – śmie-
je się Cwiklik. – Inwestycja ruszy, ale 
spółka nawet nie wie jeszcze, jak bę-
dzie finansowana. Zarząd nie wie, 
czy będzie finansował budowę z pie-
niędzy unijnych, szukał innych part-
nerów, czy opierał się tylko na kapi-
tale spółki. Tak więc musimy uzbroić 
się w cierpliwość – mówi na zakoń-
czenie dyrektor handlowy.

(PIA)

Piwo jest najważniejsze
Właściciele browaru Grybów chcą w tym roku wprowadzić spółkę na giełdę. O hotelu i SPA w Siołkowej pomyślą w drugiej kolejności. 
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Woda zniszczyła budynek 
Sursum Corda [k]
W siedzibie Stowarzysze-
nia Sursum Corda przy ulicy 
Lwowskiej pękł bojler, zalewa-
jąc i niszcząc pomieszcze-
nia oraz znajdujący się w nich 
sprzęt. Organizacja poszuku-
je osób i firm, które pomogłyby 
– bezpłatnie lub za symbolicz-
ną opłatą – wykonać konieczne 
prace w budynku. Potrzebne są 
materiały elektryczne, naprawa 
instalacji elektrycznej, prace 
remontowe i instalacyjne oraz 
panele i montaż podłóg.

– Skala zniszczeń jest dla 
nas porażająca, zwłaszcza że 
trzy lata temu, z wielkim za-
angażowaniem i mozołem, re-
montowaliśmy te pomiesz-
czenia, adaptując je na nasze 
potrzeby – mówi prezes Sursum 
Corda Marcin Kałużny. – Chce-
my jak najszybciej wznowić 
działalność biura, ponieważ na 
naszą pomoc czeka wiele osób. 
W obecnej chwili nie jeste-
śmy w stanie nic zrobić na ich 
rzecz. Nie chcemy na potrzeby 
remontu uruchamiać środków 
finansowych, którymi dyspo-
nujemy na prowadzenie dzia-
łalności charytatywnej, bo one 
mają przede wszystkim słu-
żyć innym. Dlatego poszuku-
jemy osób i firm, które mogą 
nam pomóc – bezpłatnie lub za 
symboliczną opłatą – apelu-
je Kałużny.

Każdy, kto chce pomóc w re-
moncie zniszczonych pomiesz-
czeń, może kontaktować się ze 
Stowarzyszeniem pod nume-
rem telefonu 692 115 724.

Swoją działalność wznowi-
ły już funkcjonujące przy Sto-
warzyszeniu Poradnia Psycho-
logiczno–Pedagogiczna TĘCZA 
oraz Sądeckie Centrum Media-
cji, którym Zespół Szkół Ka-
tolickich udostępnił miejsce 
w budynku przy Placu Kole-
giackim 4.

Zatruły się tlenkiem węgla?
Dwie kobiety zmarły podczas 
snu. Prawdopodobnie zatru-
ły się tlenkiem węgla. Zwłoki 
dwóch sióstr w wieku 62 i 72 lat 
ujawniono w Szczereżu, w gmi-
nie Łącko. Gdy znalazła je krew-
na, siostry leżały w łóżkach. 
– Nasze urządzenia nie wykryły 
tam tlenku węgla, ale nie zna-
czy to, że nie było go kilka go-
dzin wcześniej. Dopiero sekcja 
zwłok wykaże, co było przyczy-
ną zgonu – mówi mł. bryg. Pa-
weł Motyka z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Sączu.

Rabuś telefonów
Od dwóch do dwunastu lat po-
zbawienia wolności grozi 28–
latkowi, który groźbami zmusił 
trzech chłopców do oddania mu 
telefonów komórkowych. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty. 28–
latek w styczniu dokonał w No-
wym Sączu trzech rozbojów. 
Został zatrzymany we wtorek, 
14 lutego, przez funkcjonariuszy 

wydziału kryminalnego Komen-
dy Miejskiej Policji w Nowym 
Sączu. Przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów.

Mieszkańcy Szczawy chcą 
własnej gminy
Sąd Administracyjny odrzu-
cił skargę grupy inicjatywnej 
mieszkańców Szczawy na de-
cyzję Rady Gminy Kamieni-
ca w sprawie referendum, które 
miało dotyczyć kwestii utwo-
rzenia odrębnej gminy Szczawa. 
Mieszkańcy nie chcą się pod-
dać. Zapowiadają powtórzenie 
procedury.

Więcej na sacz.in

8 milionów 
na nowy most

Po moście w Frycowej 
z 1950 r. niedługo nie będzie 
śladu. Wykonawca wprowadził 
na budowę ciężki sprzęt i po-
woli rozbiera obiekt. – Jeże-
li pogoda na to pozwoli, nieba-
wem rozpoczniemy palowanie 

pod przyczółki nowego mostu 
nad rzeką Kamienica Nawo-
jowska – zapowiada Iwona Mi-
krut z krakowskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Koszt in-
westycji wyniesie ok. 8 mln 
900 tys. zł.

Piosenka dla Justyny
„Zachwyć nas, porwij jak na 
Alpe Cermis!” – śpiewa zespół 
„Nash” z Mszany Dolnej, któ-
ry specjalnie na zawody Pucha-
ru Świata w Szklarskiej Porębie 
nagrał piosenkę dla Justyny Ko-
walczyk. – Mieszkamy niedale-
ko Justyny i chcieliśmy ją jakoś 
szczególnie zdopingować i dodać 
speeda. A że jesteśmy muzyka-
mi, to stwierdziliśmy, że piosen-
ka będzie na to najlepszym spo-
sobem. Adam Szafraniec napisał 
słowa, Artur Kaszowski skompo-
nował muzykę, a my ją wykona-
liśmy razem z przyjaciółmi z Ka-
siny, z której pochodzi Justyna. 
I tak powstała piosenka „Ju-
stynie wierni” – opowiada Pa-
weł Domagała, wokalista zespo-
łu „Nash”.

Posłuchaj na sacz.in

Ogrody biblijne zakwitną 
w Muszynie?
Sadzawka Siloe, gorejący krzew, 
miniatura świątyni Salomo-
na i kopie innych miejsc znanych 
z Biblii znajdą się w ogrodzie bi-
blijnym, który w przyszłym roku 
ma powstać przy kościele św. Jó-
zefa w Muszynie. Pomysłodawca, 
proboszcz parafii św. Józefa ksiądz 
Paweł Stabach, pieniądze na bu-
dowę ogrodu chce uzyskać z fun-
duszy unijnych. Jak mówi, na ra-
zie powstał ogólny zarys tego, co 
w ogrodach miałoby się znaleźć.

Więcej na sacz.in

Policjant wyniósł kobietę 
z płonącego budynku [j]
Na 280 tys. zł szacowane są stra-
ty, jakie powstały w wyni-
ku pożaru budynku magazy-
nowo–usługowego i budynku 
mieszkalnego przy ul. Dąbrow-
skiego w Starym Sączu. Dzię-
ki bohaterskiej postawie jed-
nego z przybyłych na miejsce 
policjantów, udało się uniknąć 
tragedii.

Pożar zauważono oko-
ło godziny 5 rano. Początkowo 

Tydzień w skrócie
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STOWARZYSZENIE NOWOS DECKA 
WSPÓLNOTA W NOWYM S CZU

R E K L A M A

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TYCH STRONACH DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE    
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obejmował on jedynie budy-
nek magazynowo–usługowy, 
w którym znajdowały się sklep 
odzieżowy, biuro firmy spedy-
cyjno–transportowej, solarium, 
zakład fryzjerski i zakład kra-
wiecki. Zagrożony był jednak 
również przylegający do nie-
go budynek mieszkalny. Trzem 
osobom udało się ewakuować 
z niego o własnych siłach, jesz-
cze przed przybyciem stra-
ży pożarnej. W środku została 
82–letnia kobieta. Jeden z przy-
byłych na miejsce policjantów 
wszedł do budynku, nie zważa-
jąc na szybkie rozprzestrzenia-
nie się ognia. Odnalazł starusz-
kę i wyniósł na rękach. Akcja 
gaszenia pożaru trwała około 
pięciu godzin.

Nagroda dla uniwersytetów 
trzeciego wieku [j]
Kapituła Nagrody Imienia św. 
Kamila wyróżniła Ogólnopol-
ską Federacja Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku za pomoc w odkrywaniu 
przez seniorów piękna jesieni 
życia i nowych pasji po zakoń-
czeniu kariery zawodowej oraz 
skuteczną aktywizację osób 
starszych. Wyróżnienie ode-
brała podczas uroczystej gali 
w Warszawie prezes Federacji 
Wiesława Borczyk.

Kluska doceniony za zasługi 
dla rolnictwa
Roman Kluska, założyciel fir-
my Optimus, dziś hodowca 
owiec i producent serów zo-
stał laureatem nagrody im. bi-
skupa Romana Andrzejew-
skiego za rok 2011. Nagrodę 

przyznaje Fundacja „Solidar-
na Wieś” i tygodnik rolników 
„Obserwator”. Kluska został 
uhonorowany „za szczegól-
ne zasługi dla rozwoju rolnic-
twa i produkcji rolnej w Polsce 
2011 roku”. Odbierając nagro-
dę, powiedział, że wyróżnie-
nie to traktuje jako „ogromną 
mobilizację do zrobienia do-
skonałego sera, który będzie 
wizytówką Polski i polskiego 
rolnictwa”.

Gospodarstwa 
bez wody 
Już 1688 gospodarstw na te-
renie powiatu nowosądeckie-
go ma problem z dostępem do 
bieżącej wody. Najgorzej sy-
tuacja wygląda w gminie 

Grybów, gdzie problem ten 
dotyka ponad 750 gospo-
darstw i w gminie Łososina 
Dolna – tam dostępu do wody 
pozbawionych jest ponad 550 
gospodarstw. 

Fałszywy budowlaniec
500 zł skradł z mieszkania przy 
ul. Kołłątaja w Nowym Sączu 
mężczyzna, podając się za pra-
cownika firmy remontowej. Sa-
motnie mieszkającą kobietę 
przekonał, że musi oszacować 
koszty ewentualnych napraw, 
które powinny być wykona-
ne w jej mieszkaniu. Ta zosta-
wiła go bez kontroli wierząc, że 
mężczyzna faktycznie wykonuje 
swoją pracę.

Codziennie inne zestawy obiadowe; 
nowo ci kulinarne; 
 tness menu; menu dla dzieci.

W PI TKI - karaoke od godz. 21.00
Zorganizujemy ka d  imprez  
od chrzcin po ...styp

MASZ DOŚĆ  STANIA PRZY GARACH,
wymyślania potraw? Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze!

Nowy S cz ul. Nawojowska 30 

tel.18 414 99 41

restauracja@poczekalnians.pl

www.poczekalnians.pl

ZADBAJ 
O ZDROWIE 

SWOICH DZIECI.
POCZEKALNIA 
NAJLEPSZĄ

ALTERNATYWĄ 
DLA FAST FOODÓW.

j k 30N k
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Tydzień w skrócie

Poleć 
ten adres 
znajomym: 
www.sacz.in

UWAGA - kolejny numer 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 8 marca!
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    WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE
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BIZNES I  GOSPODARKA.  Fabryki 
Konspolu powstaną w Indonezji, Chi-
nach i Argentynie. Coraz więcej ro-
dzimych firm inwestuje za granicą 
– informuje „Puls Biznesu”. To ko-
lejna sądecka firma planująca z roz-
machem zagraniczne inwestycje. We 
wrześniu informowaliśmy, że fabrykę 
w Brazylii chce otworzyć Fakro.

„Tego jeszcze w naszej branży spo-
żywczej nie było” – pisze Wik-
tor Szczepaniak w „Pulsie Bizne-
su”. Zdaniem gazety, Konspol byłby 
pierwszą polską firmą spożywczą, 
która próbuje swoich szans na ryn-
ku globalnym.

– Jesteśmy w realizacji tych pla-
nów już mocno zaawansowani. Za 
kilka tygodni powinna ruszyć bu-
dowa zakładu przetwórstwa drobiu 

w Dżakarcie (Indonezja) i niedłu-
go potem także w Shenzen (Chiny). 
Mamy nadzieję, że uda się urucho-
mić produkcję w tych zakładach 
jeszcze w tym roku. Zakłady te będą 
budowane na podstawie naszych 

technologii i pod nadzorem na-
szych specjalistów – wypowiada się 
w „Pulsie Biznesu” właściciel Kon-
spolu, Kazimierz Pazgan.

Jak podaje PB, Konspol znalazł 
również partnerów do podobnego 
przedsięwzięcia w Argentynie. Są-
decka firma posiadałaby w tamtych 
fabrykach kontrolny pakiet udzia-
łów – 51 proc.

Dlaczego Indonezja i Chiny?
– To ogromne, rozwojowe rynki, 

na których nie ma jeszcze nowocze-
snego przetwórstwa – przekonuje 
Pazgan. Zdaniem PB, Konspol zamie-
rza produkować w swoich zagranicz-
nych zakładach szeroki asortyment 
wyrobów drobiarskich, w tym m.in. 
parówki i wędliny drobiowe. Suro-
wiec do produkcji będą kupować od 
miejscowych hodowców.

– Mamy ogromne, ponadtrzy-
dziestoletnie doświadczenie w prze-
twórstwie drobiu i teraz chcemy 
kopiować nasz model na rynkach 
innych krajów – zapowiada Kazi-
mierz Pazgan.

Przypomnijmy, że w jednym 
z wrześniowych numerów DTS in-
formowaliśmy o przymiarkach fir-
my Fakro do uruchomienia produk-
cji w Ameryce Południowej.

– To prawda, jeśli chodzi o nasze 
plany inwestycyjne, to zamierza-
my uruchomić zakład produkcyj-
ny w Brazylii – powiedziała wów-
czas Agnieszka Michalik, rzecznik 
prasowy firmy. – Te inwestycje po-
zwolą nam na obniżenie kosztów 
związanych z transportem naszych 
produktów, które obecnie dociera-
ją tam z Europy.

Dlaczego sądecka firma anga-
żuje się w inwestycję w Ameryce 
Południowej?

– Jako firma globalna Fakro kon-
sekwentnie realizuje strategię po-
szerzania rynków handlowych na 
całym świecie – wyjaśnia Agnieszka 
Michalik. – Obszar naszych inten-
sywnych działań obejmuje Amery-
kę Południową i Środkową, a tak-
że kraje azjatyckie takie jak Chiny, 
Indie, Malezja, Tajwan czy Japonia. 
W Chinach od pięciu lat mamy wła-
sny zakład produkcyjny, który do-
starcza na tamtejszy rynek nasze 
okna dachowe i schody strycho-
we. W pozostałych krajach jesteśmy 
obecni od dawna i systematycz-
nie nawiązujemy nowe kontakty 
handlowe.

(BIZ)

Sądecka technologia na Dalekim Wschodzie
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Kazimierz Pazgan, właściciel grupy 
Konspol

Wirtualna operacja serca na ekranie 
komputera, spacer po niewybudowa-
nej fabryce, naprawa silnika odrzu-
towego przy pomocy interaktywnych 
instrukcji producenta – to tylko nie-
które przykłady na to, w jaki spo-
sób firma i3D – pierwszy na świecie 
VRHouse wykorzystujący i zajmujący 
się rozwojem wirtualnej rzeczywisto-
ści – pomaga firmom i ich klientom. 
We wrześniu 2012 roku spółka otwo-
rzy swój oddział w MMC Brainville 
w Nowym Sączu.

W parku technologicznym MMC 
Brainville trwa intensywny proces 
wynajmu powierzchni biurowej. 
Decyzję o zlokalizowaniu swojego 
oddziału w parku podjęła firma i3D, 
której działalność idealnie wpisuje się 
w ideę parku technologicznego MMC 
Brainville, zakładającą zgromadze-
nie w jednym miejscu pasjonatów 

nowoczesnych technologii, tworzą-
cych przełomowe projekty z dziedzi-
ny szeroko pojętego IT.

– Spółka i3D do idealny model 
klienta naszego parku: świadczy 
usługi oparte na najnowocześniej-
szych technologiach, z sukcesem 
weszła na światowy rynek, stale 
szuka nowych dróg rozwoju i zna 
siłę partnerskiej współpracy. Wej-
ście takiej firmy do parku z pew-
nością przyciągnie innych klien-
tów z branży, co pozwoli budować 
synergię przy tworzeniu nowych 
projektów – mówi Krzysztof Wnęk 
z MMC Brainville

Firma i3D oferuje najnowocze-
śniejsze, kompleksowe rozwiąza-
nia aplikacyjne i sprzętowe, które 
dają szansę pełnego odwzorowania 
świata realnego w wirtualnej rze-
czywistości. Wśród jej klientów są 
światowi giganci.

– Od samego początku staramy 
się działać globalnie, z ofertą wy-
chodzimy do największych firm 
na świecie. Staliśmy się już dosyć 
dobrze rozpoznawalni w branży 
petrochemicznej, która jako jed-
na z pierwszych zainteresowa-
ła się właśnie wykorzystaniem tej 
gadżeciarskiej technologii w kon-
kretnych rozwiązaniach bizne-
sowych. Wśród naszych klientów 
jest BP, Exxon Mobil, Saudi Aram-
co, a także Boeing, Bombardier 
– mówi Arkadiusz Patryas, wice-
prezes Grupy i3D.

Główna siedziba i3D znajduje 
się w Gliwicach, ale jej dynamicz-
ny rozwój wymagał podjęcia decyzji 
o dalszej strategii rozwoju, stąd plan 
otwarcia nowej lokalizacji firmy 
w MMC Brainville w Nowym Sączu.

Zobacz materiał filmowy na sacz.in

Pierwszy na świecie VRHouse – firma i3D 
otwiera swoje biuro w MMC Brainville
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WSPOMNIENIE .  Zmarła Lidia 
Duda–Groblicka sądecka artyst-
ka, której prace znane i docenia-
ne były w Australii, gdzie wyjecha-
ła w 1965 r. 

Urodziła się w Żółkwi w 1933 r. 
Po wojnie jej rodzina przepro-
wadziła się do Nowego Sącza. Oj-
ciec artystki Oktawian Duda był 
nauczycielem chemii w I LO im. 
Jana Długosza. Lidia Duda ukoń-
czyła natomiast II LO im. Marii 
Konopnickiej. Po maturze wy-
jechała na studia do ASP w Kra-
kowie, a po ich zakończeniu do 
Londynu. Tam poznała swojego 
późniejszego męża Tadeusza Gro-
blickiego. Swoje wspólne miejsce 

na Ziemi znaleźli jednak dopiero 
w Australii, w Adelajdzie. Lidia 
Duda–Groblicka mieszkała tam 
do 15 lutego b.r. Zmarła, mając 79 
lat, jako ceniona artystka, dosko-
nały grafik, członkini Royal South 
Australian Society of Arts.

– Siostra mimo tego, że 
mieszkała daleko, była bardzo 
mocno związana z Nowym Są-
czem. Przyjeżdżała tu co cztery 
lata i spędzała pół roku. Wiele 
swoich prac poświęciła Sądec-
czyźnie i tu chciała być pocho-
wana – opowiada Urszula Duda, 
dodając, że prochy zmarłej sio-
stry spoczną w rodzinnym gro-
bowcu na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu.

Artystka w Nowym Sączu 
zaprezentowała swoje prace 
podczas „Salonu 98” w Galerii 
Dawna Synagoga. Muzeum Okrę-
gowemu w Nowym Sączu prze-
kazała ponad 60 grafik. 

– Być może uda się jeszcze 
w tym roku zorganizować jej po-
śmiertną wystawę – mówi pani 
Urszula. – Pozostawiła po so-
bie pamiętniki. Czytam je dziś 
ze wzruszeniem, może uda się 
również na ich podstawie przy-
gotować wydawnictwo i przed-
stawić sądeczanom wybitną ich 
krajankę. Bo Lidia była bar-
dziej znana w Australii niż tu 
na Sądecczyźnie.

(FJU)

– Rząd łata dziurę budżetową – każe 
nam pościć. Pracodawca nie daje pod-
wyżki, a ceny w sklepach rosną – więc 
znów nieustannie pościmy. To chyba 
dobry podkład pod rozpoczynający się 
Wielki Post?

– Nieustannie się módlcie! To 
do modlitwy jesteśmy nieustannie 
wzywani. Wielki Post ma wymiar 
związany z tajemnicą naszej wiary, 
Paschy, czyli przejścia ze śmierci do 
życia. Te 40 dni w tradycji biblijnej 
przygotowuje nas przed wielkimi 
wydarzeniami. Dwa obrazy symbo-
lizują okres postu – wspinanie się na 
górę i wyjście na pustynię. Pozwa-
la to na oderwanie się od tej wspo-
mnianej przez Panią codzienności 
i skoncentrowania swojej uwagi na 
rzeczach najbardziej istotnych. Na 
tym, do czego ostatecznie wszyscy 
zmierzamy – przejściu od śmier-
ci ku życiu. W zmartwychwsta-
niu wybrzmiewa właśnie tajem-
nica życia. 
– To wiąże się znów z wieloma 
wyrzeczeniami…

– Do wyjścia na górę czy pój-
ścia na pustynię trzeba się przy-
gotować. Trudno Giewont zdoby-
wać w szpilkach. Trzeba wyzbyć 
się zbędnych rzeczy. Tymczasem 
w życiu mamy tendencję do ich 
gromadzenia, otaczania się przed-
miotami, które są nam zupełnie 
niepotrzebne. Wielki Post to pró-
ba nabrania dystansu do rzeczy-
wistości. A w wymiarze humani-
tarnym – dostrzeżenie drugiego 
człowieka. Wielki Post widział-
bym również w obrazie, jaką na-
kreśla przypowieść o Miłosier-
nym Samarytaninie. W każdym 
z nas jest trochę z kapłana i lewity 
– w swoim codziennym zaabsor-
bowaniu pracą czy innymi zajęcia-
mi nie dostrzegamy tego leżącego, 

potrzebującego pomocy. Bo jest 
nam to nie na rękę. Oblicze Chry-
stusa Zmartwychwstałego trzeba 
dostrzec w człowieku cierpiącym. 
I czas Wielkiego Postu najlepiej po-
święcić na refleksję, odłożenie co-
dziennych spraw – które są i za-
wsze będą – a dostrzec człowieka. 
– Może zacząć od poznania samego 
siebie. Podczas Wielkiego Postu skła-
damy sobie wiele obietnic, postano-
wień zmian, które trochę przypomi-
nają postanowienia noworoczne: nie 
będę jadła słodyczy, nie będę palił pa-
pierosów itd. One mają sens? 

– Sam fakt, że np. nie jem mię-
sa w piątek nic nie znaczy, jeżeli 
w tym znaku nie ma treści. Może-
my przyjąć, że schudniemy pod-
czas postu, ale to nie ma nic wspól-
nego z duchowym przeżywaniem 
tego okresu. Nie chodzi bowiem 
o pustą satysfakcję, że się zeszczu-
plało. Znak postu wskazuje na na-
szą wewnętrzną przemianę. Naj-
pierw dokonuje się ona w naszym 
sercu. A to przygotowuje mnie do 
odmówienia sobie czegoś. W ten 
sposób możemy sprawdzić siebie 
i tak jak pani wspomniałam od-
kryć, na ile jesteśmy siebie świado-
mi. Jeżeli w drobnej rzeczy jestem 
wierny, to i w chwili wielkiej próby 
zdam egzamin. Nie zapomnę świa-
dectwa Wandy Półtawskiej, która 
przeżyła powstanie warszawskie. 
Widziała bohaterów tej powstań-
czej walki w niewoli. By zapalić 
papierosa, całowali hitlerowców 
po butach. Człowiek potrafi być 
w istotnych sprawach niezłomny, 
zachowywać bohatersko, a w bła-
hych, jak zapalenie papierosa, sta-
je się swoim niewolnikiem. 

Rozmawiała (KG)

***
Mówiąc o Wielkim Poście war-

to przypomnieć jego dwa najważ-
niejsze wymiary w rozumieniu 
Kościoła – chrzcielny i pokut-
ny. Podczas 40 dni katechume-
ni przygotowują się do w tajem-
niczenia chrześcijańskiego, czyli 
przyjęcia chrztu świętego, któ-
ry zanurza nas w życiu Chrystu-
sa. Przyjmą go w wigilię Wiel-
kiej Nocy. Dla nas, ochrzczonych, 
Wielki Post to okres, który przez 
pokutę i modlitwę przygotowuje 
nas do odnowienia przyrzeczeń 
chrztu świętego. 

INWESTYCJE.  Słowacy otworzy-
li już oferty firm, biorących udział 
w przetargu na budowę mostu 
granicznego Mniszek – Piwnicz-
na–Zdrój. Budowa mostu, któ-
ry ma strategiczne znaczenie dla 
wymiany handlowej i turystyki, 
a leży na starym szlaku węgier-
skim, ma się rozpocząć w drugim 
kwartale tego roku. 

Słowacy na swój udział w inwesty-
cji zdobyli 20 mln euro unijnej do-
tacji. Ze strony polskiej jest na razie 
pisemna deklaracja o wyasygno-
waniu pieniędzy na słowacko–pol-
ską inwestycję. Stronie słowackiej, 
którą będą gonić unijne terminy, 
to wystarczy. Przypomnijmy, że 

przedsięwzięcie jest przygotowy-
wane od 2006 r. 

W sprawie doprowadzenia do 
realizacji zadania inwestycyjne-
go „Udział w budowie mostu gra-
nicznego w Piwnicznej–Zdroju na 
rzece Poprad na drodze nr 87 wraz 
z dojazdami” interweniowali wie-
lokrotnie posłowie Andrzej Czer-
wiński, Tadeusz Patalita i sena-
tor Stanisław Kogut, a burmistrz 
Piwnicznej–Zdroju słał pisma do 
premiera Donalda Tuska i roz-
mawiał w ówczesnym ministrem 
infrastruktury Cezarym Grabar-
czykiem. Strona polska ma wy-
łożyć pieniądze na tę inwestycję 
w przyszłym roku.

(BOG)

Australia znała ją bardziej Słowacy szybsi na moście

Trudno Giewont zdobywać w szpilkach
ROZMOWA na Wielki Post z o. ANDRZEJEM CHLEWICKIM, dominikaninem

Wielki Post to próba nabrania dystansu do 
rzeczywistości. A w wymiarze humanitarnym 
– dostrzeżenie drugiego człowieka. Wielki Post 
widziałbym również w obrazie, jaką nakreśla 
przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. 
W każdym z nas jest trochę z kapłana i lewity 
– w swoim codziennym zaabsorbowaniu pracą 
czy innymi zajęciami nie dostrzegamy tego 
leżącego, potrzebującego pomocy. Bo jest nam 
to nie na rękę
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Ludzkie sprawy

– Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju za-
czął bardzo poważny projekt. Proszę 
zdradzić czego dotyczy.

– Jest to dla mnie jeden z naj-

ważniejszych projektów, który będę 

realizował w  tej kadencji. Oczywi-

ście równie ważne są inne projekty, 

choćby inwestycyjne, ale w specy-

fice działania administracji samo-

rządowej szalenie ważna, jeśli nie 

najważniejsza, jest jakość kapita-

łu ludzkiego. Tytuł projektu brzmi 

Unowocześnienie funkcjonowania 

administracji samorządowej Gmi-

ny Krynica-Zdrój. Mam nadzieję, 

że po zrealizowaniu projektu jakość 

naszej pracy na rzecz lokalnej spo-

łeczności będzie wyższa, że będzie-

my lepiej służyć ludziom.

– Jak jest finansowane to 
przedsięwzięcie?

– To jest projekt, który jest w ca-

łości finansowany z Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki. Gmina 

Krynica jest partnerem dla Wyż-

szej Szkoły Biznesu – National Lo-

uis University, która jest projekto-

dawcą i  głównym beneficjentem, 

a  my jako partner z  tego korzy-

stamy. Projekt jest realizowany 

w ramach Priorytetu V Dobre rzą-

dzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie 

potencjału administracji samorzą-

dowej i Poddziałania 5.2.1 Moder-

nizacja zarządzania administracji 

samorządowej. Wartość projektu 

to prawie 2,5 mln zł.

– Kiedy zaczynacie?
– Projekt w zasadzie już się roz-

począł. Zaczęliśmy 1 stycznia, a za-

kończymy 28 lutego 2014. Przez 

te dwa lata będziemy realizować 

szeroki wachlarz różnego rodza-

ju działań –  przede wszystkim 

z  zakresu szkoleń, ale nie tylko. 

Wszystko po to, by jakość pracy 

w Urzędzie Miejskim w Krynicy-

Zdroju była jak najwyższa. Moim 

celem jest, by ten urząd, który do-

tychczas miał nie najlepszą opinię, 

gdzie mieszkaniec bywał traktowa-

ny jak zło konieczne był inaczej od-

bierany. To ma być miejsce, gdzie 

petent czuje się partnerem w roz-

mowie, gdzie jest zrozumiany i wy-

słuchany. Mam nadzieję, że uda mi 

się to osiągnąć. Chcę podkreślić, 

że zmiana podejścia do klienta to 

nie jest konsekwencja tylko i wy-

łącznie tego projektu. 

– Były więc jakieś pomysły, czy dzia-
łania już wcześniej?

– Tak. Rozpocząłem swoje urzę-

dowanie od audytu kadrowego 

zrealizowanego przez zewnętrzną 

firmę, która ma bardzo duże do-

świadczenie w  tej dziedzinie. Po 

dyskusjach i z pewnymi modyfika-

cjami już realizuję zapisy nowego 

projektu struktury organizacyjnej. 

W zasadzie jesteśmy na końcowym 

etapie. To był pierwszy krok. 

– Jaki był drugi?
–  Po pierwsze zmiana struktu-

ry organizacyjnej. Nie ukrywam, 

że związana również ze zmiana-

mi personalnymi i  to na stanowi-

skach kierowniczych. Pożegnałem 

się z  kilkoma osobami, z  którymi 

nie widziałem możliwości współpra-

cy. Z takimi, których sposób pracy 

mnie nie zadowalał, głównie w po-

dejściu do petentów. Zmieniam po-

dejście pracowników do klientów 

i ta pozytywna zmiana jest już od-

czuwalna przez osoby z zewnątrz. 

Mamy takie sygnały. Drugi etap to 

moje wewnętrzne działanie – spo-

sób zarządzania zespołem, sposób 

egzekwowania poleceń, czy wresz-

cie sposoby sprawowania pewnych 

funkcji przez osoby, które mi pod-

legają. Poprawa jakości pracy i ob-

sługi klienta po część już zaistniała. 

Projekt, o którym mówimy to trze-

ci etap poprawy działania urzędu. 

– Kto będzie uczestniczył 
w projekcie?

– W zasadzie wszyscy pracow-

nicy urzędu. Oczywiście nie wszy-

scy we wszystkich szkoleniach, bo 

to byłby absurd, ale jest szeroki 

wachlarz szkoleń o charakterze uni-

wersalnym. Na przykład szereg za-

gadnień związanych z obsługą tak 

zwanego trudnego klienta, osób 

niepełnosprawnych, czy psycholo-

gią zarządzania i wiele innych. To 

są sprawy, które dotyczą wszyst-

kich i  pamiętam kiedy przy nego-

cjacjach z MSWiA członek komisji, 

która oceniała przydatność nasze-

go wniosku, zadał mi pytanie, czy 

wszyscy pracownicy mają kontakt 

z klientami? Uznano być może, że 

byłoby to marnowaniem środków 

publicznych, w sytuacji, kiedy jed-

na osoba w referacie na pięć, czy 

dziesięć ma kontakt z klientem. Wy-

jaśniłem specyfikę działania nasze-

go urzędu, który z punktu widzenia 

lokalowego nie jest tak nowocze-

sny jak urzędy w dużych miastach. 

U nas niemal wszyscy pracownicy 

stykają się z mieszkańcami. Może 

pomijając niektóre służby finanso-

we, które zajmują się choćby roz-

liczaniem budżetu. Generalnie cie-

szę się, że ten projekt wchodzi, bo 

jest bardzo potrzebny. Chcemy go 

zrealizować w  sposób jak najbar-

dziej efektywny.

Urząd bardziej przyjazny, otwarty i kompetentny
ROZMOWA  z dr. DARIUSZEM REŚKO, burmistrzem Krynicy-Zdroju.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

AKCJA.  – To, co spotkało tę kru-
chą dziewczynkę, mogło przydarzyć 
się każdemu z nas – mówi strong-
man Tomasz Kowal, który włączył się 
w akcję pomocy dla 9–letniej Julki 
Kowalczyk. W poniedziałek odwiedził 
ją w domu w Trzetrzewinie.

2 listopada ub. roku Julka szła do 
szkoły z grupą koleżanek. Była pełna 
entuzjazmu, bo po chorobie wróci-
ła jej ulubiona nauczycielka. Dziew-
czynka nie dotarła na lekcje. Na 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych została potrącona przez prze-
jeżdżający samochód. Trafiła naj-
pierw do sądeckiego szpitala, skąd 
przewieziono ją do Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Kra-
kowie – Prokocimiu.

Julka po wypadku wciąż nie od-
zyskała przytomności. Rozpoznanie 
lekarskie to: ciężki uraz czaszko-
wo–mózgowy o typie DAI. Obrzęk 
mózgu i pnia. Krwawienia podpa-
jęczynówkowe. Masywne stłucze-
nie mózgu. Stan wegetatywny. Nie-
dowład spastyczny prawostronny.

Po pięciu dniach od wypadku za-
częła samodzielnie oddychać. Po 13 
dniach z oddziału intensywnej tera-
pii została przeniesiona na oddział 

neurochirurgiczny. Lekarz prowa-
dzący po kilku tygodniach zalecił, 
żeby w ramach terapii rodzina za-
brała Julkę do domu. 

– Baliśmy się tego, ale oka-
zało się, że nasza Julcia w domu 
jest spokojniejsza niż w szpitalu. 
Choć stan nie poprawia się zna-
cząco, czuje naszą bliskość. Cała 
rodzina jest przy niej. Staramy się 

samodzielnie rehabilitować có-
reczkę. Jesteśmy pełni nadziei, że 
w domu, w otoczeniu kochających 
ją ludzi, wśród znajomych dźwię-
ków i zapachów Julcia szybciej 
wróci do zdrowia – mówią rodzi-
ce 9–latki. 

Rehabilitacja córki, to dla nich 
duży wysiłek. Wychowują jeszcze 
troje zdrowych dzieci Zosię, Franka 

i Gabrysię. (7, 4 i 2 l.), którzy sta-
le pytają, kiedy obudzi się ich Śpią-
ca Królewna?

– Córeczka spontanicznie 
otwiera oczy. Można u niej za-
obserwować okresy czuwania 
i snu. Uspokaja się, kiedy jej czy-
tamy książkę, mówimy do niej 
albo nucimy. Wciąż jednak po-
zostaje nieprzytomna. Żeby nie 
doszło do zaników mięśni wy-
maga terapii z udziałem specja-
listów. Koszty takiej rehabilitacji 
są wysokie i przekraczają nasze 
finansowe możliwości. Do tej pory 
wspierali nas przyjaciele i rodzi-
na, wielu bezinteresownie życz-
liwych ludzi. Wiemy jednak, że 
leczenie i rehabilitacja może po-
trwać jeszcze bardzo długo, dlate-
go ośmielamy się zwrócić do Pań-
stwa z prośbą o pomoc. Wierzymy 
głęboko, że z Waszą pomocą nasza 
córeczka Julka pewnego dnia obu-
dzi się, wstanie i znów się do nas 
uśmiechnie... – apelują Maria i Da-
riusz Kowalczykowie. 

W pomoc dla 9–latki włączył się 
strongman Tomasz Kowal. Mocno 
przeżył wizytę u dziewczynki. Za-
pewnił rodziców, że do akcji przy-
stąpi Polska Federacja Strongman 

Team. – Będziemy zbierać pienią-
dze na każdych zawodach – prze-
konywał wzruszony siłacz.

Julka uwielbia czytać, ma na so-
wim koncie także pierwsze próby 
literackie. Sport nie jest jej mocną 
stroną, ale przejażdżki rowerowe 
sprawiają frajdę. 

– Kiedy tylko się obudzisz, poje-
dziemy gdzieś razem na rowerach 
– obiecywał Julce siłacz. 

Do akcji włączyli się również kry-
niccy burmistrzowie Dariusz Reśko 
i Tomasz Wołowiec. W liście otwar-
tym do mieszkańców apelują o prze-
kazywanie dla Julki 1proc. podatku.

Tomek Kowal o pomoc dla 
dziewczynki prosił również sena-
tora Stanisława Koguta.

 Źródło: tvkrynica.pl, Sursum Corda 

Pojedziemy gdzieś razem rowerami…

– Kiedy tylko się obudzisz, pojedziemy gdzieś razem na przejażdżkę 
rowerową – obiecuje Julce siłacz  FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN TVKRYNICA.PL

Ty też możesz pomóc, wpłacając 
dowolną kwotę na specjalne 

konto bankowe: Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA

Łącki Bank Spółdzielczy 26 8805 
0009 0018 7596 2000 0080

z dopiskiem/tytułem 
„Julka Kowalczyk”

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
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Szkoła w Muszynie znalazła się na 
liście zagrożonych likwidacją pla-
cówek, ale nauczyciele i rodzice 
nie poddali się. Sprawę postanowili 
wziąć we własne ręce. Założyli sto-
warzyszenie, które przejęło placów-
kę od gminy. Czy pedagodzy zagro-
żonych likwidacją szkół w gminie 
Chełmiec i Łącko podejmą takie 
wyzwanie? 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mu-
szynie to już czwarta placówka 
w gminie, którą udało się urato-
wać przed likwidacją. Poprzednie 
szkoły w Jastrzębiku, Andrzejówce 
i Miliku zostały przejęte we wrze-
śniu przez osoby fizyczne. „Dwój-
ka”, którą prowadzi stowarzy-
szenie, zaczęła pracę na nowych 
zasadach od tego roku. Szkoła jest 
nadal publiczna. Program naucza-
nia pozostaje bez mian. Zmienił się 
jedynie status uczących. Pedago-
dzy zostali pozbawieni niektórych 
przywilejów, które gwarantowa-
ła im Karta Nauczyciela. Ale dzię-
ki temu nie stracili pracy. 

– Nauczyciele są zatrudnie-
ni na podstawie Kodeksu Pracy 
i ich zarobki są znacznie niższe 
niż do tej pory – mówi Moni-
ka Czerwińska, dyrektor szko-
ły. – Nie ma między innymi do-
datków wyrównawczych czy 
urlopów płatnych dla porato-
wania zdrowia. Awans zawo-
dowy pozostaje bez zmian. I co 

najważniejsze, nauczyciele mo-
gli utrzymać etaty. 

Jan Golba, burmistrz Muszyny, 
tłumaczy swoją decyzję o prze-
kształceniu placówek przede 
wszystkim niżem demograficznym. 
W latach 2008–2011 liczba uczniów 
zmniejszyła się o ponad 120. Ponad-
to subwencja oświatowa dla uzdro-
wiska jest niższa aż o 1,3 mln zł, co 
zdecydowanie zachwiało budże-
tem gminy. 

Gmina oprócz przekazywania 
subwencji na każde dziecko pono-
si koszty remontu placówek powy-
żej 5 tysięcy złotych. Subwencja nie 
jest jednak wystarczająca na utrzy-
manie „Dwójki”, zatem główną rolą 
stowarzyszenia jest poszukiwanie 
dodatkowych źródeł finansowa-
nia szkoły. 

– Nasze działania mają na celu 
utrzymanie tej szkoły w jak naj-
lepszej kondycji finansowej – tłu-
maczy Włodzimierz Drozd, prezes 
stowarzyszenia. – Ma nam w tym 
pomóc na przykład organizacja 
zimowisk czy wakacyjnych obo-
zów. W wakacje już mamy zapo-
wiedziane pierwsze grupy dzieci. 
Organizujemy również zabawy, 
pikniki rodzinne. Dochód z tych 
imprez jest przeznaczony na po-
krycie kosztów funkcjonowa-
nia szkoły. Staramy się również 
o środki unijne. 

– Na apel „Musimy rato-
wać szkołę” zareagowałam 

natychmiast – wspomina Małgo-
rzata Miczulska, matka 10–letniej 
Ani, a zarazem członek stowarzy-
szenia. – Nie wyobrażałam sobie, 
aby moje dziecko przeszło do ja-
kiegoś szkolnego molocha. Tutaj 
nauczyciel ma szansę poświęcić 
każdemu dziecku tyle uwagi, ile 
ono potrzebuje. 

Rodzice bardzo aktywnie włą-
czają się w utrzymywanie szkoły. 
W okresie świątecznym własno-
ręcznie wykonali kartki i stroiki, 
które później wystawili na sprze-
daż. Pieniądze ze sprzedaży wyro-
bów zasiliły konto szkoły. Najważ-
niejszym pozytywnym elementem 
tych zmian jest integracja całego 
środowiska dla dobra szkoły. 

– Wszyscy się tutaj w dzielnicy 
znają i próbują w miarę możliwo-
ści pomagać. Przychodzą na nasze 
imprezy, wspierają nas finansowo. 
To cieszy – mówi dyrektor szkoły. 
–Nie jest łatwo. Trzeba dużo czasu 
i energii poświęcić, aby utrzymać 
szkołę, ale dobro dziecka jest dla 
nas najważniejsze – podsumowuje.

Względy ekonomiczne zdecydo-
wały, że od nowego roku szkolne-
go z mapy szkół mogą zniknąć dwie 
szkoły podstawowe w gminie Łąc-
ko. Są to placówki w Brzynie i Zarze-
czu. Kolejne dwie w Niskowej i Bo-
guszowej, w gminie Chełmiec. Artur 
Bochenek, zastępca wójta Chełmca 
tłumaczy, że utrzymanie roczne jed-
nego ucznia w Boguszowej kosztuje 
blisko 16 tys. zł, a w Niskowej ponad 
12 tys. Tymczasem przyznana sub-
wencja oświatowa na jedno dziecko 
w gminie wynosi około 7 tys.

Takie argumenty rodziców i na-
uczycieli nie przekonują. – Będzie-
my walczyć do końca – zapowia-
da Jolanta Kuczaj, dyrektor szkoły 
w Niskowej. – Nie wyobrażam so-
bie aby 6–letnie dzieci musiały co-
dziennie pokonywać trasę prawie 
3 km do najbliższej szkoły w Bi-
czycach. Droga jest bez pobocza 
i nieoświetlona. 

Jak dodaje dyrektor placówki, 
były rozmowy na temat utworzenia 

stowarzyszenia, ale pojawiło się 
wiele obaw, czy taką małą szkołę 
uda się z własnych środków utrzy-
mać. – Tu nie chodzi o to, że bro-
nimy przywilejów nauczycieli, 
ale czy zdołamy znaleźć dodat-
kowe pieniądze na finansowanie 
placówki. Placówka jest za mała, 

aby zorganizować np. zimowiska 
czy zielone szkoły. Ponadto bar-
dzo trudno w dzisiejszych czasach 
o sponsorów, a dla miejscowej 
społeczności pomoc w utrzyma-
niu szkoły może być zbyt dużym 
obciążeniem finansowym.

MONIKA CHROBAK

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
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Edukacja

Stowarzyszenie ratuje szkołę przed likwidacją

UWAGA 
kolejny 
numer 

„Dobrego 
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Muzeum Regionalne w Starym Sączu 
będzie niedostępne dla zwiedzają-
cych do 30 kwietnia br. W tym czasie 
będzie instalowane nowe ogrzewa-
nie elektryczne a następnie malowa-
nie pomieszczeń. Radykalnej zmianie 
ulegnie ekspozycja zbiorów.

Pod koniec stycznia odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawcze człon-
ków Towarzystwa Miłośników Sta-
rego Sącza, najważniejsze spotkanie 
tego gremium w ciągu roku. Pod-
sumowany został rok ubiegły i za-
planowano działania na rok bie-
żący. Towarzystwo działa na rzecz 
miasta od 63 lat. Kultywuje trady-
cje, chroni zabytki i edukuje mło-
dzież. Podstawowym celem bieżą-
cej działalności Towarzystwa jest 
prowadzenie muzeum regional-
nego, dlatego najważniejsze za-
mierzenia dotyczą tego obiektu. 
W programie działania przedsta-
wionym przez przewodniczącego 
obecnego zarządu Andrzeja Długo-
sza na pierwszym miejscu jest re-
mont budynku muzeum, polegający 

na zainstalowaniu pieców akumu-
lacyjnych centralnego ogrzewa-
nia wraz z urządzeniami sterują-
cymi, a następnie malowanie sal 
muzealnych.

 Najpoważniejszym zadaniem 
merytorycznej działalności będzie 
zmiana ekspozycji (zgodnie z opra-
cowanym scenariuszem) i otwarcie 
Muzeum Regionalnego w nowym 
układzie oraz Muzeum Księdza Ti-
schnera. Muzeum poświecone au-
torowi „Etyki solidarności” po-
wstaje pod hasłem „Ksiądz profesor 
Józef Tischner jako kapłan, pisarz 
i rekolekcjonista”.

 – Zaczątkiem nowego muzeum 
jest funkcjonująca obecnie izba 
pamięci, w której gromadzone są 
przedmioty związane z życiem 
i działalnością kapłańską, nauko-
wą, publicystyczną oraz społeczną 
księdza Tischnera – mówi Andrzej 
Długosz, sprawujący także funk-
cje kustosza. – Muzeum znajdzie 
się na piętrze Domu na Dołkach. 
Zbiory będzie można oglądać już 
na klatce schodowej, gdzie będą 

pokazane miejsca, z którymi zwią-
zany był ksiądz profesor. W ma-
łej salce będzie zrekonstruowany 
pokój księdza Tischnera, a w du-
żej sali przedstawiona rodzina Ti-
schnerów. Ekspozycję będą uzu-
pełniały zbiory bibliofilskie oraz 
nagrania kazań księdza Tischnera.

Towarzystwo zaplanowało na ten 
rok kolejne „Dni Księdza Józefa Ti-
schnera” (7–10 marca) oraz sze-
reg innych przedsięwzięć. Zostanie 
wmurowana tablica pamiątkowa 
ks. Józef Kondolewicza (1870–1942) 
starosądeczanina, kapelana woj-
skowego zamordowanego w obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz. 
Będą odnawiane kolejne zabytko-
we nagrobki, m.in. dra Władysła-
wa Cichockiego z 1931 r., Marii Pa-
siutowej z 1911 r., Franciszka Japoła 
z 1910 r. Pieniądze z kolejnej kwesty 
na cmentarzach będą przeznaczone 
na odnowę „Pomnika Ofiar II Wojny 
Światowej” na nowym cmentarzu.

 W tym roku Towarzystwo za-
mierza też wydać kolejny przewod-
nik po Starym Sączu, opracować 

i przyjąć nowoczesny statut stowa-
rzyszenia oraz szeroko propagować 
„nowe” muzeum. Pierwszym kro-
kiem na tej drodze jest nowa wi-
tryna internetowa placówki http://
muzea.stary.sacz.pl.

 Warto zwrócić uwagę, że w roku 
ubiegłym muzeum zwiedziło ogółem 
5450 osób tj. o 848 więcej niż w po-
przednim roku (w tym indywidual-
nie 2600 osób, grupowo 2850 i bez-
płatnie 1087), a liczba zwiedzających 
to podstawowy miernik oceny dzia-
łalności muzealnej. Dodatkowo od-
były się 44 lekcje dla 679 uczniów ze 
szkół z całej gminy.

Drugi rok z rzędu muzeum 
uczestniczy w projekcie „Konser-
wator”, realizowanym przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu VI „Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich”, 
Działania 6.1. „Wsparcie dostępu 
do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regio-
nie”. Jest to program aktywiza-
cji zawodowej osób pozostających 

bez zatrudnienia, adresowany do 
osób zamieszkujących wojewódz-
two małopolskie. W roku ubie-
głym w ramach tego projektu mu-
zeum zatrudniało przez 6 miesięcy 
przewodnika muzealnego. Obec-
nie trwa nabór uczestników II edy-
cji tego projektu. 

Działalność Towarzystwa, a tym 
samym muzeum dotuje Gmina Sta-
ry Sącz, w ubiegłym roku była to 
kwota 45 tys. zł. W budżecie Gmi-
ny na 2012 r. zapisana została kwo-
ta 100 tys. zł na ogrzewanie „Domu 
na Dołkach”, w którym mieści się 
muzeum. Natomiast kwotę dotacji 
podstawowej rozstrzygnie konkurs 
ofert na prowadzenie działalności 
kulturalnej w gminie przez orga-
nizacje pozarządowe.

 Burmistrz Jacek Lelek, który też 
jest członkiem Towarzystwa wi-
dzi muzeum jako miejsce spotka-
nia z historią i chce, aby zostało 
urządzone w formie umożliwiającej 
spotkanie w tym miejscu różnych 
pokoleń mieszkańców i turystów.

(RK)

DOM NA DOŁKACH
Jeden z najciekawszych domów na terenie 

miasta Starego Sącza. Przyjmuje się, że powstał 

jeszcze w wieku XVII, chociaż jego obecne 

późnobarokowe formy stylowe wskazują na 

koniec w. XVIII. Remont konserwatorski przywrócił 

mu pierwotne formy stylowe, zatarte częściowo 

w wieku XIX. Przed II wojną światową należał 

do żydowskiej rodziny Lewych. Na parterze 

umieszczony był skład mąki najprzedniejszych 

gatunków (tzw. „nullka”). Dom usytuowany 

jest kalenicowo; murowany, tynkowany, kryty 

gontem, parterowy z facjatą, podpiwniczony. 

Czteroosiowy układ dwutraktowego wnętrza 

z asymetrycznie usytuowaną sienią i asymetryczne 

położenie piwnicy zdają się wskazywać na wtórne 

połączenie dwóch starszych domów. Wszystkie 

pomieszczenia parteru są sklepione. W fasadzie 

zwraca uwagę szeroka arkada kamiennego portalu 

z klepkową bramą oraz para wolut ujmujących 

facjatę. Wyróżniająca się w zespole rynku bryła 

ukształtowana jest przez wysoki, łamany, gontowy 

dach. (Za: Zbigniew Beiersdorf, Bogusław 

Krasnowolski „Stary Sącz zarys historii rozwoju 

przestrzennego”, s. 102–103, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1985”)

 Obecnie budynek jest w większości 

własnością gminy Stary Sącz (częściowo 

także spadkobierców ostatnich właścicieli 

przedwojennych). Od kilkudziesięciu lat mieści się 

w nim muzeum regionalne, które rozpoczęło swoją 

działalność w oparciu o zbiory kolekcjonerskie 

szewca Józefa Paszkiewicza. Najpierw były 

dwie sale wystawiennicze (w budynku mieściła 

się także biblioteka), obecnie muzeum zajmuje 

cały budynek (oraz dwie sale dobudowane), 

a eksponaty prezentowane są w ośmiu salach 

wystawowych. W muzeum prezentowana jest 

historia miasta i jego wybitni przedstawiciele oraz 

zbiory malarstwa świeckiego i religijnego, świątki, 

kapliczki przydrożne, rzemiosło i garncarstwo, 

zbiory etnograficzne.

A TO CIEKAWE

Metamorfoza starosądeckiego muzeum
M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

Miasto - Stary Sącz
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Prawdziwa historia

Ulotki schowane pod kożuchem
1.

Był 22 lutego 1982 r. Poniedzia-
łek. Krzysztof Węglowski–Król 
o godz. 14.05 wsiadł do autobusu 
linii nr 7 pod dworcem PKP w No-
wym Sączu. W dni, kiedy popo-
łudniami miał szkołę, wychodził 
wcześniej z pracy w Zakładach Na-
prawczych Taboru Kolejowego. Na 
chwilę jechał do domu, zjadał w po-
śpiechu obiad i gnał do Technikum 
Samochodowego. 22 lutego ani nie 
zjadł obiadu, ani nie dotarł do szko-
ły. Następny domowy obiad zje pra-
wie półtora roku później. Do szkoły 
wróci jesienią 1983 r. Nieco wcze-
śniej do pracy w ZNTK.

2.
Jak zawsze wysiadł z „siódem-

ki” na przystanku przy Paderew-
skiego. Do domu na ul. Naściszow-
skiej miał jakieś dwieście metrów. 
Beżowa wołga stała pod sklepem 
Kwarcianowej. Niczego nie podej-
rzewał, przecież mówiło się, żeby 
uważać na czarne wołgi. Wysiadło 
ich czterech. Nawet nie było sensu 
się szarpać. Posadzili go z tyłu po-
między dwoma największymi es-
bekami. Przejechali obok rodzin-
nego domu, gdzie mama czekała 
z obiadem. Od tego momentu był 
najmłodszym aresztowanym dzia-
łaczem sądeckiej „Solidarności”. 
Miał 20 lat.

3.
W uzasadnieniu o tymczasowym 

aresztowaniu czyjaś ręka wystuka-
ła na maszynie, na niemal przeźro-
czystym papierze:

„Krzysztof Bogdan Węglowski–
Król podejrzany jest o to, że w okre-
sie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wpro-
wadzenia stanu wojennego do 22 
lutego 1982 r. w Nowym Sączu, bę-
dąc członkiem NSZZ „Solidarność”, 
nie zaniechał działalności w Związ-
ku, którego działalność została za-
wieszona, przez to, że przynosił na 
teren ZNTK w Nowym Sączu ulot-
ki związkowe, które przechowy-
wał w miejscu swego zamieszka-
nia, co najmniej od 30 stycznia 1982 
r. zawierające fałszywe wiadomości 
mogące wywołać niepokój publicz-
ny lub rozruchy (…) które następ-
nie były rozpowszechniane wśród 
załogi zakładów”.

Postanowienie podpisał wice-
prokurator Wojskowej Prokuratu-
ry Garnizonowej w Krakowie ppłk 
mgr Czesław Kłonica.

4.
Prawdziwe w tym piśmie woj-

skowego prokuratora było tylko 
to, że przynosił związkowe ulotki 
do ZNTK. Nie żałuje. Uważał, że to 
jego obowiązek. Do „Solidarności” 
zapisał się spontanicznie po któ-
rymś z wieców w zakładzie. Miał 
przekonanie, że trzeba coś zrobić, 
jakoś wyrazić swój sprzeciw.

– Byłem małolatem, kawale-
rem, nie czułem strachu, raczej 

adrenalinę, kiedy pod kożuchem 
przenosiłem te ulotki na zakład 
– wspomina trzydzieści lat później 
Krzysztof Węglowski–Król.

Należeć do związku, a prowa-
dzić aktywną działalność, to dwie 
różne sprawy. To drugie wiązało się 
z ogromnym ryzykiem. Szczególnie 
po wprowadzeniu stanu wojenne-
go, kiedy kierownictwo związku 
było internowane.

5.
W swojej grupie znał ledwie 

kilka osób. Tak było bezpieczniej 

w razie wpadki. O działalności roz-
mawiał tylko z najbliższym kolegą 
Zbyszkiem Leśniakiem. Od Tade-
usza Piaseckiego, który miał do-
stęp do maszyny do pisania, od-
bierał matryce z gotową treścią 
ulotek. Na chórze bazyliki orga-
nista Kazimierz Plewa miał po-
wielacz. Węglowski, jako pilny 
chórzysta, powielał na nim wie-
lokrotnie nuty. W stanie wojen-
nym powielał „Wiadomości No-
wosądeckie”. Część roznosił po 
mieście, część zabierał do ZNTK. 
Zostawiał pod przykrywą w hali 

pieców. Po zakładzie kolportował 
je ktoś inny.

6.
Swoje akta z IPN przeglądał 

dwa lata temu. Bez wchodzenia 
w szczegóły. Nie chciał poznawać 
nazwisk ludzi, którzy na niego do-
nosili. To by mogło bardzo zabo-
leć, gdyby znalazł tam ówczesnych 
kolegów. Służba Bezpieczeństwa 
nadała mu kryptonim „Samocho-
dziarz”. Fajnie, bo zawsze lubił 
majstrować przy autach. Do dzi-
siaj pracuje, jako nauczyciel zawo-
du w Technikum Samochodowym.

Kiedy 22 lutego 1982 r. wsadza-
no go do wołgi bezpieki, był tro-
chę zdziwiony, że wiedzieli o nim. 
Po latach okaże się z akt w IPN, że 
wiedzieli nawet, o której przery-
wał pracę w hali nr 19, żeby pójść 
do ubikacji, albo porozmawiać 
z kolegami. Wiedzieli wszystko. 
Każdy jego krok był opisany.

7.
Na Szwedzkiej bicia nie było. Na 

milicyjnym dołku było raczej drę-
czenie. Mówili mu, że nigdy już 
stąd nie wyjdzie, że nie zobaczy 
już rodziców, że inni zatrzymani 
powiedzieli o nim już wszystko. 
Z rodzicami zobaczył się dopie-
ro w maju na rozprawie w Kra-
kowie. Wcześniej nie było żad-
nych widzeń, ani kontaktu. Tylko 
grypsy podawane przez klawisza, 
który znał się z ojcem. Najczęściej 
wrzucał kartkę do butów, bo na 
noc trzeba je było wystawić przed 
celę. W bucie też znajdował odpo-
wiedzi z domu. W domu nikt nie 
wiedział o działalności związkowej 
Krzyśka. Wiedzieli tylko, że wie-
czorami chodzi na próby chóru.

Po zatrzymaniu Krzyśka rodzi-
ce byli szybsi niż SB. Natychmiast 
przeszukali cały dom. Kiedy przy-
szła bezpieka żadnych ulotek już 
nie było. Tylko jakaś resztka zo-
stała pod dywanem. Dało się ją 
wyczuć pod butami, ale bratowa 
Marysia zorientowała się i do koń-
ca rewizji stała bez ruchu w tym 
jednym miejscu.

8.
Na wyrok w Krakowie czekał 

spokojnie. No może z tyłu głowy 
tłukł się niepokój, kiedy docho-
dziły wieści, że niektórzy działa-
cze dostawali nawet po 10 lat. Na 
Montelupich można było głównie 
patrzeć w deski pryczy nad gło-
wą, gdzie czyjaś ręka wydrapa-
ła cyrylicą niezrozumiałe zdanie 
i datę jeszcze w czasach zaborów. 
Blendy w oknach odkrywały tyl-
ko kawałek nieba, a spacerniak na 
dachu, był tak osiatkowany, jak-
by ktoś miał śmigłowcem odbi-
jać związkowców z Nowego Sącza.

Krzysztof Węglowski–Król 
dostał najwyższy wyrok – czte-
ry lata. „Trudno, trzeba będzie 
to jakoś przeżyć”. Z jego grupy 

takie same wyroki usłyszeli jesz-
cze Józef Jarecki i Tadeusz Pia-
secki. Trochę niższe – Zbigniew 
Leśniak, Krzysztof Witowski, 
Mieczysław Górski, Tadeusz Nit-
ka i Tadeusz Zengel.

9.
Wyszedł 26 maja 1983 r. 

W czwartek. Z więzienia w Hru-
bieszowie wracali do Nowego Są-
cza pociągiem. Dalej z dworca tę 
samą „siódemką”, którą jechał 22 
lutego 1982 r. Wysiadł na Pade-
rewskiego, przeszedł obok skle-
pu Kwarcianowej. W tym miejscu 
ostatni raz był wolny. Przed do-
mem ojciec z bratem Dziunkiem 
akurat stawiali płot.

W ZNTK nikt nie czekał 
z otwartymi ramionami. Związ-
kowców po wyrokach przywra-
cano do pracy, ale na najgorszych 
stanowiskach. Węglowski trafił 
do obsługi wanien z sodą kau-
styczną, gdzie czyściło się ze sma-
rów podwozia lokomotyw. Potem 
– w ramach awansu – przeszedł do 
montażu chłodnic. Też paskud-
na robota.

10.
Po ponad roku spędzonym 

w Hrubieszowie nawet kąpanie 
w sodzie wózków jezdnych było 
niezłym zajęciem. Z okna hrubie-
szowskiego kryminału widzieli 
granice z ZSRR – most zwodzony, 
a za nim transportery opancerzo-
ne. Kiedy rano wstawali, spraw-
dzali czy jeszcze są w Polsce, czy 
już w ZSRR. Ale transportery cią-
gle stały za mostem.

Kiedy sytuacja w kraju uspo-
kajała się, władze więzienne po-
zwalały wychodzić z cel na ping–
ponga, albo na lekcje angielskiego, 
które prowadził późniejszy mini-
ster i prezydent Łodzi Jerzy Kro-
piwnicki. Kiedy za murem robiło 
się nerwowo, pozostało lepienie 
z chleba pamiątkowych więzien-
nych pieczątek.

11.
Ostatniego czerwca 1992 r. 

przyszło pismo. Sąd Warszawskie-
go Okręgu Wojskowego w wyni-
ku rewizji nadzwyczajnej zmienił 
wyrok sprzed 10 lat, uniewinnia-
jąc całą sądecką ósemkę działaczy.

Krzysztof Węglowski–Król 
nie wrócił już do działalno-
ści związkowej. Nie zaangażo-
wał się w działalność politycz-
ną. Po wyjściu z więzienia chciał 
nadrobić życiowe plany przerwa-
ne przez aresztowanie i wyrok. 
Wrócił do szkoły, by skończyć 
technikum samochodowe. Musiał 
się też sprężać z budową domu. 
Niebawem miały stracić ważność 
wszystkie zezwolenia budowla-
ne, które uzyskał jeszcze przed za-
trzymaniem. Trzeba się było spie-
szyć do normalnego życia.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

– Byłem małolatem, kawalerem, nie czułem strachu, raczej adrenalinę, kiedy 
pod kożuchem przenosiłem te ulotki na zakład – wspomina trzydzieści lat 
później Krzysztof Węglowski–Król
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R E K L A M A

Nauka i wiedza

PA STWOWA WY SZA SZKO A 
ZAWODOWA W NOWYM S CZU

zaprasza na studia I stopnia

Mo esz zdoby  tytu  LICENCJATA lub IN YNIERA na bezp atnych studiach stacjonarnych, 
a tak e podj  studia niestacjonarne lub podyplomowe 

oraz kursy dokszta caj ce w Nowym S czu

• Ekonomia
•  Filologia (języki: angielski, niemiecki, rosyjski)
• Pedagogika
• Matematyka

•  Edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych

•  Zarządzanie i inżynieria produkcji
• Informatyka

Sprawd  ofert  studiów i kursów na     www.pwsz-ns.edu.pl

Przyjdź na 
Dzień Otwarty 13 marca 2012 r.

• Mechatronika
• Pielęgniarstwo
• Ratownictwo medyczne
• Wychowanie fi zyczne

Oferujemy aż 32 specjalności na 11 kierunkach studiów:

– Dużo się ostatnio mówi o kształce-
niu młodych ludzi pod kątem pracy po 
studiach…

– To temat bardzo ważny. Uryn-
kowienie kierunków studiów już się 
dzieje na wszystkich uczelniach. To 
wymóg Unii Europejskiej. 
– Urynkowienie kształcenie? Zna pan 
statystki, ilu młodych ludzi do 25. roku 
życia nie ma w UE pracy?

– Średnio 20 procent. Niestety, 
to ludzie młodzi są głównymi ofia-
rami makroekonomicznych czyn-
ników jak kryzys w Grecji, ale też 
błędów w polityce samej UE. Przy-
kre, że to oni będą ponosić brze-
mię reform. Wzrost demograficz-
ny mocno koreluje z bezrobociem. 
Czym większa witalność demogra-
ficzna, tym łatwiej o pracę i jest ona 
bardziej satysfakcjonująca. 
– Ale dane wskazują na coś innego. 
Co powiedzieć młodym Polakom, Eu-
ropejczykom, sądeczanom. Nie ma 
znaczenia, jakie studia wybierzesz, bo 
szanse pracy są zerowe? 

– Wręcz przeciwnie. Dobre wy-
kształcenie jest gwarantem dobre-
go zatrudnienia, a co za tym idzie 
powodzenia zawodowego i życio-
wego. Powinniśmy reformować 
uczelnie wyższe i konsekwentnie 
kształcić praktycznie. UE wpro-
wadza europejskie ramy kwalifika-
cji, a co za tym idzie krajowe, pol-
skie ramy kwalifikacji. Chodzi o to, 
by młody człowiek, który kończy 
studia w Polsce, był w pełni po-
równywalny z absolwentem fran-
cuskim, czy angielskim. Porówny-
walny kompetencjami. 
– Jak wypadamy na tle Anglików, czy 
Portugalczyków?

– Wypadamy nie najgorzej. Ta 
reforma była przygotowywana od 
kilku lat i Polska jest liderem pew-
nych posunięć tej reformy, dosyć 
łatwo adaptujemy jej założenia. Są 
systemy edukacji, gdzie przebie-
ga to z większymi oporami. Oczy-
wiście jest to pewna rewolucja 

w podejściu do kształcenia. Nie 
tylko wiedza i umiejętności, któ-
re są ważne i potrzebne, ale też 
kompetencje społeczne, od któ-
rych zależy sukces młodego czło-
wieka. Rozwój Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, który kładzie 
nacisk na kompetencje społeczne 
jest bardzo w Polsce widoczny i to 
się przekłada na wzrost witalności 
młodych ludzi. Oczywiście ograni-
czenia makroekonomiczne istnieją 
i rodzą negatywne skutki personal-
ne dla pewnych osób. 
– A ten 25–latek, od którego zaczę-
liśmy, mówiąc w cudzysłowie, to jest 
produkt finalny tej edukacji?

– Właśnie nie. To jest dopiero 
tak naprawdę półśrodek do celu, 
który UE nazywa kształceniem 
ustawicznym. 
– Uczymy się do śmierci, ale 25–let-
ni człowiek mniej więcej już wie, czy 
chce być inżynierem, lekarzem czy 
nauczycielem.

– Wiadomo i nie wiadomo. 
Mamy trójstopniowe kształcenie na 
poziomie wyższym, by młody czło-
wiek sprawnie mógł przejść po li-
cencjacie z kierunku humanistycz-
nego na inny. UE zachęca do tego, 

by jego wykształcenie było jak naj-
bardziej zróżnicowane. Namawiam 
młodych ludzi do tego, by kończąc 
pedagogikę przy „ekonomie” wy-
bierali magisterkę na zupełnie in-
nym kierunku. Daje im to podwój-
ne uprawnienia, czyli niebagatelny 
atut na rynku pracy. 
– Jesteśmy przy dwudziestopięcio-
latku, ale chciałbym wrócić do cza-
su, kiedy młody człowiek kończy gim-
nazjum, bo to jest chyba ten moment, 
kiedy powinien się zastanowić, co bę-
dzie chciał robić w życiu. Pozostaje py-
tanie, czy to nie za wcześnie na tak 
poważną decyzję?

– Tak, ale powiem więcej. We-
dług badań, praca osób będących 
już na rynku rzadko koreluje z ich 
wykształceniem. Powinniśmy 
odejść od pytania – jaką uczelnię 
skończyłeś, jaki kierunek?
– Ktoś kończy filozofię i filozofuje na 
zmywaku w Londynie. Tak ma być? 

– Czasem rzeczywiście takie są 
losy i oczywiste nie chcemy, by 
tak było. Chcemy być społeczeń-
stwem opartym na wiedzy. Pro-
szę zauważyć, że Polska absorbuje 
ogromne ilości inwestycji zagra-
nicznych, które wiążą się z two-
rzeniem miejsc pracy w lokalnych 
gospodarkach, ale inwestycje loko-
wane są tam, gdzie jest kapitał spo-
łeczny, tam gdzie są wykształceni 
ludzie. Społeczeństwom wykształ-
conym żyje się lepiej.
– Wykształconym, czyli naszemu?

– Powoli tak. Współczynnik wy-
kształcenia jest wysoki, ale mamy 
duże zapóźnienia historyczne.
– Wróćmy do szesnastolatka. Jak ma 
rozwiązać dylemat czy wybrać liceum, 
czy może szkołę zawodową, bo on do 
Pana na uczelnię i tak trafi. 

– Mam nadzieję, że trafi . Pod-
powiedziałbym, żeby kształcił się 
zgodnie ze swoimi kompetencja-
mi, predyspozycjami i zdolnościa-
mi. Silenie się na bycie inżynierem 
może okazać się porażką, bo znajdą 

się koledzy bardziej zdolni w tym 
obszarze. 
– A ten kto ma smykałkę do filozofo-
wania. Powie mu Pan idź na filozofię? 

– Nie tyle powiem, co uświada-
miam młodemu człowiekowi, ja-
kie są potrzeby rynku pracy, to 

również rola uczelni. Stale powta-
rzamy naszym studentom, jakie są 
możliwości. Mało tego, staramy się 
tę pracę dla studentów zdobyć. To 
wykształcenie filozoficzne, które 
on zdobędzie jest świetną trampo-
liną do tego, by stał się specjalistą 

R E K L A M A

Dobre wykształcenie jest gwarantem dobrej pracy
ROZMOWA  z TOMASZEM ZACŁONĄ, rzecznikiem prasowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
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w naukach społecznych, dzienni-
karstwie, czy innym wolnym za-
wodzie. Więc to nie jest tak, że my 
musimy te kierunki, które nie są 
rynkowe kompletnie zasypać. Mu-
simy prowadzić badania naukowe, 
musimy się rozwijać. Możemy te 
pasje i zainteresowania młodemu 
człowiekowi dawać. Zresztą ma-
jąc już dyplom, może nabyć nowe 
uprawnienia i kompetencje na stu-
diach podyplomowych. 
– Minister pracy mówi, że mło-
dzież będzie miała pracę, trzeba tyl-
ko wzmocnić studia inżynierskie 

i doradztwo zawodowe po szkole śred-
niej. Więc wracamy do punktu wyjścia. 

– Jestem zwolennikiem doradz-
twa zawodowego. Nasza uczelnia 
stale zachęca do podejmowania stu-
diów w Instytucie Technicznym. 
– A na czym polega doradztwo po 
szkole średniej w Nowym Sączu?

– Polega głównie na udziale tych 
szkół w projektach unijnych, gdzie 
to doradztwo jest obligatoryjne i rze-
czywiście się w szkołach odbywa. 
– Gdzie jest najłatwiej w No-
wym Sączu zdobyć pracę? W jakich 
specjalnościach?

– Trudne pytanie. To jest zwią-
zane z lokalnym rynkiem, ale nie 
zapominajmy, że uczelnie wyż-
sze dają szansę rozwoju regiono-
wi, który absorbuje. Te regiony się 
rozwijają, które mają potencjał lu-
dzi do 35. roku życia.
– Tacy akurat najczęściej wyjeżdżają. 
Więc gdzie tu optymizm?

– Badania pokazują, że lu-
dzie często osiedlają się tam 
gdzie studiują. Zakładają rodzi-
nę zdobywają pierwsze szlify na 
rynku pracy, być może kupują 
mieszkanie. 

– Młodzi s ądeczanie częściej jed-
nak studiują poza Nowym Sączem, bo 
oferta nie jest taka sama. Nie kształci-
my na przykład lekarzy.

– Rzeczywiście są kierunki 
których nie mamy, ale kształ-
cimy pielęgniarki i ratowników 
medycznych. Mamy porozumie-
nie z agencją z Niemiec, która 
wchłonie każdą ilość absolwen-
tów pedagogiki. Mamy podwój-
ną specjalizację – język angielski 
z nauczaniem wczesnoszkolnym. 
To atut w ręku absolwenta. Nie 
dajemy prostych recept. Wiemy, 

że łączenie zawodu z pasją daje 
zazwyczaj dobre pieniądze. Pa-
sja musi być poparta jednak wy-
kształceniem, pracą i zdolnościa-
mi. Wyposażamy w narzędzia, 
które pozwalają absolwentom so-
bie radzić na rynku pracy, być 
otwartym na nowości. Uczelnia 
nie odpowiada za rynek pracy, ale 
wiemy, że wykształcenie przekła-
da się w dłuższej perspektywie na 
wzrost gospodarczy. 

(Wykorzystano obszerne fragmenty 
programu Regionalnej Telewizji 

Kablowej w Nowym Sączu)
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Pierwszym akcentem ob-
chodów 720. rocznicy loka-
cji Nowego Sącza jest histo-
ryczny kalendarz planszowy 
na 2012 rok wydany przez 
Urząd Miasta. Inspiracją dla 
pomysłodawców (Marii Mo-
lendy, Edyty Brongiel, Piotra 
Droździka) był kalendarz na 
miniony rok, prezentujący 
historyczne postaci związa-
ne z naszym miastem, fir-
mowany przez Erbet.

Wybór 12 postaci z liczne-
go sądeckiego panteonu 
nazwisk wielkich i zna-
czących, które zapisały się 
w historię miasta złotymi 
zgłoskami, był zabiegiem 
trudnym i subiektywnym. 
Starano się, w miarę moż-
liwości, każdy wiek zaak-
centować postacią forma-
tu i wymiaru, wyrastającą 
daleko poza rogatki miasta. Na kartach kalendarza znalazły się oso-
by bardzo znane i także mniej znane, ale charakterystyczne dla No-
wego Sącza. O każdej zamieszczono krótką notkę przybliżającą ją 
czytelnikowi.

Kalendarz otwiera Pani Sądecka – córka króla węgierskiego Beli 
IV i małżonka księcia Bolesława Wstydliwego, od 1999 roku świę-
ta – Kinga.

Kolejno prezentowane są kardynał, bp krakowski Zbigniew Oleśnic-
ki, burgrabia krakowski, Sebastian Lubomirski, kupiec Jan Tymow-
ski, wojewodzianka brzesko–kujawska Domicella Barbara Lubomirska 
(z domu Szczawińską) – żona starosty sądeckiego Konstantego Jac-
ka Lubomirskiego, starosta sądecki Stanisław Małachowski, minister 
skarbu Austrii Julian Antoni Dunajewski herbu Sas, siostry ze Zgro-
madzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny założone-
go przez Marcelinę Darowską, burmistrz Nowego Sącza doktor Onufry 
Prus Trembecki, historyk i badacz dziejów Sądecczyzny Szczęsny Mo-
rawski, pisarka Gabriela Zapolska i Berta Korneman, Żydówka urato-
wana z pogromu sądeckiego getta, ukrywająca się w pokoiku, w któ-
rym znajdował się mechanizm zegara ratuszowego.

Stroje, które mają na sobie sądeczanie wcielający się w historyczne 
postaci, przygotowała dr Maria Molenda pasjonatka historii i preze-
ska Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, inicjatorka wielu 
akcji przybliżających sądeczanom minione wieki, m.in. poprzez pre-
zentacje odtworzonych ubiorów z przeszłości. 

Także i w tym przypadku stroje zostały przygotowane z najwyższą 
starannością i dbałością o detale i zgodność z duchem epok i przeka-
zami historycznymi wg projektów Marii Molendy, a wykonane zosta-
ły w pracowniach: Nomina Rosae i Maymerlin.

Scenariusz i teksty są również autorstwa Marii Molendy.
Zdjęcia do kalendarza zrobił sądecki fotografik Piotr Droździk.
Koncepcję graficzną zaproponował Inventor Multimedia.
Swoich twarzy historycznym postaciom użyczyli: Zofia Droździk, 

Leon Rogal, Albert Gałek, Katarzyna Jakubowska, Artur Michałow-
ski, Julia Michałowska, Katarzyna Cichostępska, Maciej Walasek, Ra-
fał Życzkowski, Ewelina Życzkowska, Krystyna Kosecka, Kazimierz 
Grzegorczyk, Włodzimierz Zembol, Franciszek Homoncik, Wiesław Ja-
rzębak, siostry niepokalanki z Białego Klasztoru, Antoni Strózik, Kon-
stanty Walasek, Stanisław Mordarski, Anna Nowak, Katarzyna Popar-
dowska, Tomasz Staszczak, Renata Sekuła. 

Kalendarz również w wersji angielskiej, jest dostępny na stronach 
internetowych miasta, pod adresem: http://kalendarz.nowysacz.pl, 
wejść doń można również ze strony głównej magistratu.

W wersji internetowej kalendarz zyskał jeszcze jedną ważną funk-
cjonalność. Placówki kultury działające w Nowym Sączu, nie tylko 
miejskie, ale też wojewódzkie, mają możliwość – i korzystają z niej 
– zapowiadania swoich imprez.

Organizatorami 12. edycji konkur-
su historycznego „Ziemia sądecka od 
przeszłości do współczesności” są: 
II Liceum Ogólnokształcące, Gimna-
zjum nr 2, Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana”, Muzeum Okrę-
gowe oraz Szkoła Podstawowa nr 21 
w Nowym Sączu. Rywalizacja mło-
dych miłośników Klio ma specjalny 
wydźwięk, bowiem w tym roku Nowy 
Sącz obchodzi 720. rocznicę lokacji 
i to przedsięwzięcie wpisuje się w ob-
chody rocznicowe.

Celem konkursu jest m.in.: rozbu-
dzanie wśród uczniów zaintere-
sowania historią regionu, dorob-
kiem i dziedzictwem kulturowym 
minionych pokoleń, podnosze-
nie poziomu wiedzy historycznej 
wśród młodzieży, a szczególnie za-
gadnień dotyczących tradycji re-
gionu, rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów, uczenie rozu-
mienia współczesnego świata po-
przez znajomość historii i proce-
sów historycznych.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. By łatwiej było się doń 
przygotować, organizatorzy zapro-
ponowali zestaw lektur poświęco-
nych regionowi.

Rywalizacja przebiegać będzie 
w trzech etapach. Eliminacje szkol-
ne – pierwszy etap – powinny się 
odbyć do 16 marca. W tym termi-
nie placówki oświatowe mają prze-
prowadzić szkolne eliminacje i do 
19 marca przekazać organizatorom 
konkursu stosowny protokół. 

Do drugiego etapu szkoła może 
zgłosić swoich trzech najlepszych 
reprezentantów. Drugi etap, re-
jonowy, odbędzie się 17 kwietnia.

Do finałowej rozgrywki za-
kwalifikowanych będzie po 10 
najlepszych uczniów z każdego 
typu szkół. W szlachetnej rywa-
lizacji na wiedzę spotkają się oni 
11 czerwca w Miasteczku Gali-
cyjskim i tu, przed komisją kon-
kursową, przestawią swoją pre-
zentację multimedialną na jeden 
z wybranych tematów, które 
będą ogłoszone po drugim eta-
pie konkursu.

Najlepszych młodych znawców 
historii Nowego Sącza i Sądecczy-
zny oraz ich opiekunów poznamy 
20 czerwca br.

Konkursowi patronują trady-
cyjnie: Ryszard Nowak prezydent 
miasta Nowego Sącza i Jan Golonka 
starosta powiatu nowosądeckiego.

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronach internetowych 
organizatorów.

II Liceum Ogólnokształcące 
przy współpracy Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu 
ogłasza konkurs fotograficzny 
dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
ph. „Perły Sądecczyzny”.

Na konkurs można nadsyłać prace w trzech kate-
goriach: „Nowy Sącz – miasto, krajobraz, historia”, 
„Człowiek” oraz „Ruch, gwar, miasto dookoła”.

Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs przynie-
sie bogaty i ciekawy plon. Oczekują na fotografie, któ-
re pokażą urodę 720–letniego miasta, a może odkryją 
niewyeksploatowe do tej pory jego uroki i ciekawost-
ki. Mają też nadzieję otrzymać zdjęcia reporterskie, 
studia przypadków oraz portrety pokazujące wnę-
trze człowieka.

Uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia lub 
jeden zestaw zdjęć w każdej kategorii (maksimum 
6 zdjęć, tworzących zamkniętą całość).

Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprze-
kraczalnym terminie do 9 marca 2012 r., na adres or-
ganizatora: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Żerom-
skiego 16, 33–300 Nowy Sącz z dopiskiem: „Konkurs 
fotograficzny”. 

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stro-
nach www organizatorów (II LO: www.210.edu.pl 
oraz Muzeum: www.muzeum.sacz.pl), a dodatkowych 

informacji można zasięgnąć u Marty Jacak, tel. 18 442 
0506, kom. 604414956. 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz 
prezentacja nagrodzonych fotografii odbędzie się 19 
marca br. w II LO. Ponadto planowana jest wysta-
wa nagrodzonych i wyróżnionych prac w Miastecz-
ku Galicyjskim. 

Patronat nad konkursem objął Ryszard Nowak pre-
zydent Nowego Sącza, a projekt wpisuje się w obcho-
dy 720. rocznicy lokacji miasta. 

Kalendarz miejski 
– historyczny 
– funkcjonalny

Miłośnicy Klio na start!

„Perły Sądecczyzny” 
– zachowaj na fotografii

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

Miasto - Nowy Sącz
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Opinie

P 
rzed mniej wię-
cej czterdziestu 
laty młody wów-
czas Andrzej Ro-
siewicz śpiewał 
z zespołem Hagaw: 

Student żebrak, ale pan / czę-
sto żyje ponad stan / Ale chociaż 
wie, że żyje / co zarobi to… i tu 
oczywiście (wbrew temu co su-
geruje rym) następowało stosow-
ne dementi jakoby żakowska brać 
nadużywała alkoholu. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że pokolenie 
sprzed kilku dekad to były zastę-
py świętych Franciszków, co to 
ani naparstka alkoholu, ani krzty 
szaleństwa, ale oprócz tych na-
gannych praktyk ówcześni „pięk-
ni dwudziestoletni” mieli jeszcze 
czas, ochotę i straszną energię, 
żeby coś fajnego robić. Skala nie-
gdysiejszej aktywności artystycz-
nej dzisiaj jest nie do powtórze-
nia. Oczywiście mogę się mylić, 
ale ryzyko pomyłki jest niewiel-
kie, ponieważ środowisko aka-
demickie znam od podszew-
ki. Zresztą, o czym tu gadać: być 
może powyższa diagnoza jest zu-
pełnie niepotrzebna, bo to o czym 
mówię to kombatanctwo i prehi-
storia, wapno i skamielina, a dzi-
siaj młodzi ludzie mają zupeł-
nie inne potrzeby. Kiedy z nimi 
rozmawiam, w głowie im się nie 
mieści, że niegdyś w środowisku 
studentów dyskutowało się o no-
wym tomiku Herberta, o nowym 
filmie obejrzanym podczas Kra-
kowskich Konfrontacji Filmo-
wych, czy o najnowszych tłuma-
czeniach szokującego wówczas 
śpiewającego poety Leonarda Co-
hena. Nie wpadam jednak w do-
łujący pesymizm. Wiem, że mło-
dzież ma dzisiaj inne walory, inną 
wrażliwość i zapał do rzeczy zgo-
ła dla mnie niepojętych. A talen-
ty artystyczne też w niej drze-
mią, tylko z zorganizowaniem się 
ma pewne kłopoty. Jeśli uległem 
stereotypowemu wyobrażeniu, że 
studentom dzisiaj się nie chce, to 
już niebawem będzie okazja, żeby 

tę opinię zweryfikować. Chętnie 
wszystko odszczekam. Za nie-
spełna dwa miesiące odbędzie się 
(mam taka nadzieję) trzecia edy-
cja Festiwalu Kultury Studenckiej 
FoKuS. Tym razem będzie w ca-
łości przygotowana przez samo-
rządy studenckie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz 
Wyższej Szkoły Biznesu NLU. Nie-
zorientowanym wyjaśniam, że 
dwa poprzednie festiwale organi-
zowane były przez nieco przero-
śniętych studentów takich jak ja 
i Tadeusz Węgrzyński oraz garst-
ki przedstawicieli braci żakow-
skiej obu uczelni. Moja i Tadeusza 
obecność w tym przedsięwzię-
ciu była koniecznością. Kiedy ro-
dzi się coś nowego, należy od-
wołać się do wszystkich, którzy 
mają jakie takie pojęcie o spra-
wach organizacyjnych, zwłasz-
cza jeśli chodzi o taką wrażliwą 
i wymagającą dziedzinę jak kul-
tura. Ale jest i prawda druga: kie-
dy idea okrzepnie, należy ją bez-
względnie oddać w ręce tych, 
których dotyczy.

Spotkałem się niedawno 
z przedstawicielkami Samorządu 
Uczelnianego PWSZ: Agatą Cyr-
wus i Katarzyną Banasik. Miłe, 
sympatyczne dziewczyny i kon-
kretny, rzeczowy dialog. O czym? 
O tym jak logistycznie niełatwe 
jest zorganizowanie festiwalu, nie 
mając ani środków finansowych, 
ani wyrywających się do pomocy 
kolegów – studentów. A termin 
imprezy zbliża się dużymi kroka-
mi. W połowie kwietnia będzie-
my mogli zobaczyć efekty tego 
artystycznego i organizacyjnego 
wysiłku. Pozostaje zatem zaape-
lować do studentów nie tylko są-
deckich uczelni, aby się ujawni-
li, uaktywnili i pokazali, na co ich 
stać. Dyscyplin, w których mogą 
zaistnieć, jest naprawdę sporo: 
od fotografii, rzeźby, malarstwa, 
po krótki film, kabaret, piosenkę, 
zespoły. Gościnne podwoje Miej-
skiego Ośrodka Kultury – jako 
areny zmagań – stoją otworem. 
Nic tylko wejść i odnieść suk-
ces. Także finansowy. Zaintereso-
wanych szczegółami odsyłam na 
stronę internetową „fokusfesti-
wal”. Tak, szanowna młodzieży! 
Należy pracować nad sobą. Ko-
niecznie. Nic a nic nie zwietrza-
ła nieśmiertelna mądrość z moich 
studenckich czasów: Nawet pa-
pier toaletowy, żeby być użytecz-
ny, musi się rozwijać.

Piękni 
dwudziestoletni

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

S 
ytuacja wygląda tro-
chę tak, jak w tym bar-
dzo starym dowcipie 
o bacy i turyście. Tury-
sta mianowicie prze-
chodził obok drzewa, 

a w górze baca piłował gałąź, na któ-
rej siedział: „Baco, zaraz spadniecie” 
– zauważył turysta. „E, może nie 
spadnę” – miał odpowiedzieć baca. 
Turysta poszedł, baca przepiłował 
gałąź, spadł na ziemię i zdziwił się gło-
śno: „Prorok, czy co?”

No właśnie. Dwa tygodnie temu 
opisywaliśmy na łamach DTS sytu-
ację przedsiębiorców z ul. Jagielloń-
skiej. Rekordowa liczba witryn zakle-
jonych szarym papierem sugerowała, 
że biznesowa bryndza reprezentacyj-
nego deptaka Nowego Sącza osiągnęła 
apogeum. Do opisania sytuacji na Ja-
giellońskiej zainspirował nas właści-
ciel „Imperialu”, który osobiście po-
liczył zaklejone witryny i przyznał, 
że jak tak dalej pójdzie, to on też zwi-
nie interes. Nie minęło wiele dni i oka-
zuje się, że „Imperial” będzie otwarty 
jeszcze tylko do końca lutego. Prorok, 
czy co? Chciałoby się zapytać za owym 
bacą, który spadł z drzewa.

Za mojego krótkiego sądeckie-
go życia, „Imperial” zamyka się po raz 
drugi. Chcąc nadać tej sytuacji dra-
maturgii i patosu, można by napisać, 
że to drugi upadek legendarnego im-
perium. Przed laty bowiem o tym lo-
kalu nie mówiło się inaczej jak per le-
gendarny „Imperial”. Na jego legendę 
pracowało kilka pokoleń sądeczan, 
cierpliwie wychylając tam setki tysię-
cy pięćdziesiątek pod galaretkę z zim-
nych nóżek (dwie pięćdziesiątki + ga-
laretka to słynna lorneta i meduza). 
Legendę „Imperialu” tworzyli właśnie 
ludzie przesiadujący tam w czasach, 
kiedy ludzie woleli przebywać w to-
warzystwie innych ludzi, a nie tylko 
w towarzystwie komputera albo te-
lewizora. Jako raczkujący sądecza-
nin lubiłem wysłuchiwać opowieści 
zmarłego niedawno Romka Groszka, 
wspominającego ze łzą w oku cza-
sy prawdziwych imperialistów. Dziś 
prawdziwych imperialistów już nie 

ma. Ludzie już tam nie chodzą, żeby 
pogadać z innymi.

Miałem to szczęście, że zdążyłem 
jeszcze bywać w dawnym „Imperialu”. 
Ba, czasami chodziliśmy tam już z sa-
mego rana z moim redakcyjnym kole-
gą Tomkiem Bocheńskim na śniadanie, 
by przy jajecznicy zaplanować kolej-
ny numer gazety. Dziś już nie ma tam 
ani jajecznicy, ani Tomka Bocheńskie-
go, który – jak czytam dziś w bran-
żowym portalu, właśnie zgarnął ko-
lejną światową nagrodę za kreację 
artystyczną swojej gazety. Przy okazji 
– serdeczne gratulacje! Mało tego – ja-
kieś 12 lat temu w „Imperialu” bawi-
łem się na weselu innego redakcyjnego 
kolegi i – jeśli dobrze pamiętam – była 
to jedna z ostatnich imprez zanim wi-
tryny zaklejono szarym papierem. Ale 
wówczas mnie to akurat nie dziwiło. 
Byłbym zdziwiony, gdyby się stało ina-
czej. Tamten czas, to był nie tylko upa-
dek „Imperialu”, ale generalnie upadek 
wszelkich obyczajów legendarnej knaj-
py. Jak dziś pamiętam kelnera, który 
na owym weselu lał do mojego talerza 
rosół z dzbanka trzymanego na takiej 
wysokości, że większość zupy lądowa-
ła na obrusie, mojej białej koszuli i kra-
wacie. Ten krawat z tłustymi rosoło-
wymi plamami nie do sprania trzymam 
gdzieś chyba jako świadectwo dziado-
stwa, którego wówczas byłem uczest-
nikiem. A lany z góry rosół był i tak 
zimny.

To jednak prehistoria, o której 
współcześni zjadacze imperialnej piz-
zy nie mogą mieć nawet pojęcia. Nic 
nie szkodzi, przecież cały świat się 
zmienia, więc nie ma żadnego po-
wodu, by akurat na ulicy Jagielloń-
skiej czas się miał zatrzymać na epo-
ce ciężkich kotar, jajecznicy na maśle 
i sety czystej z galaretą. Problem raczej 
w czymś innym. Oto złośliwi otrzy-
mują do ręki twardy argument, że 
Nowy Sącz jest pod pewnymi wzglę-
dami miejscem fatalnym. Tutaj pewne 
rzeczy nie mogą się udać, a jak się coś 
nie udaje, to zawsze znajdzie się wie-
lu takich, których to ucieszy. To prze-
cież takie miłe, kiedy innym się coś nie 
udaje. Skoro mnie się nic w życiu nie 
udaje, to świetnie, że inni też dostają 
po tyłku. A dlaczego mają być lepsi?

Tak więc za kilka dni kolejna witry-
na na Jagiellońskiej zostanie zaklejona 
szarym papierem, a nasz tekst sprzed 
dwóch tygodni, że właśnie padł rekord 
lokali do wynajęcia, będzie oczywiście 
nieaktualny. Oto będziemy świadka-
mi historycznego wyczynu, śrubowa-
nia kolejnego rekordu niemocy i para-
liżu centrum Nowego Sącza.

Drugi upadek 
imperium

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Na afiszu

Konferencja naukowa:

Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956

2 marca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie,

przy współpracy „Fundacji Sądeckiej”.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa IPN pt. Ks. Władysław Gurgacz - Kapelan Polski Podziemnej
oraz promocja książki dr. Macieja Korkucia pt. Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939-1945.

Konferencję poprowadzi Zygmunt Berdychowski.

10.00    Otwarcie konferencji 

10.15-10.40 dr Piotr Sadowski  Wkroczenie Armii Czerwonej na Sądecczyznę w styczniu 1945 r.
10.40-11.05 Dawid Golik   Rozwiązanie AK na Sądecczyźnie i działalność oddziału „Samoobrona AK” kpr. Jana Wąchały „Łazika”, „Kamienia”
11.05-11.30 Wojciech Frazik  Jan Freisler - kurier nie tylko do Budapesztu
11.30-11.55 dr Michał Wenklar  Działalność Feliksa Leśniowskiego ps. „Dziadek”, „Larson” we wschodniej części powiatu nowosądeckiego
11.55-12.30 dr Maciej Korkuć  Zapomniane postaci Sądecczyzny - Marian Mordarski „Ojciec”, „Śmiga”.
12.30-12.55 Inscenizacja historyczna pt. Rozbicie ubeckiej katowni (Komisja Historii Wojskowości PTH Oddział Nowy Sącz)

12.55-13.20 dr hab. Filip Musiał  Ks. Władysław Gurgacz i PPAN 
13.20-13.45 Marcin Kasprzycki  Oddział partyzancki Andrzeja Szczypty „Zenita”
13.45-14.10 Elżbieta Pietrzyk  Wokół sporów i kontrowersji. Casus Mieczysława Bulandy
14.10-14.35 Tomasz Kosecki   Oddział „Wojsko Polskie” 1945-1947
14.35-14.45 Dyskusja

14.45-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-15.55 dr Marcin Chorązki  Sądeccy „wrogowie ludu” - między pamięcią jednostek, a dokumentami UB
15.55-16.20 Roksana Szczypta-Szczęch Po drugiej stronie barykady: Stanisław Wałach - jako szef sądeckiej bezpieki
16.20-16.45 Mateusz Szpytma  Sądeccy ludowcy
16.45-17.10 Leszek Zakrzewski  O pomniku wdzięczności Armii Czerwonej w Nowym Sączu
17.10-17.25 Dyskusja

17.25    Zakończenie konferencji

W HO£DZIE "WYKLÊTYM"... 

Miła niespodzianka czeka na gości, którzy 
w sobotę 25 lutego odwiedzą szymbarski kasz-
tel. Tuż po godzinie 11.00 rozpoczną się mro-
żące krew w żyłach „opowieści rycerskie”.

W ten sposób Wolna Najemna Kompania Kasztela-
ni Szymbark chce zakończyć tegoroczne zimowe fe-
rie w powiecie gorlickim. Z myślą o młodzieży gru-
pa z Szymbarku przygotowała opowieści rycerskie.

Członkowie grupy Kasztelani Szymbark przed-
stawią historię rycerskiej broni z wyszczególnieniem 
miecza, topora oraz halabardy, opowiedzą o historii 

ubiorów średniowiecznych mężczyzn oraz kobiet czy 
zaprezentują drogę, jaką za czasów średniowiecznych 
musiał pokonać młodzieniec, aby zostać giermkiem 
a potem rycerzem.

Na zakończenie grupa zaprezentuje pokaz wal-
ki rycerskiej.

Początek spotkania z rycerzami zaplanowano na 
godzinę 11.00. Miejsce – Kasztel w Szymbarku.

Organizatorem opowieści rycerskich jest Wolna 
Najemna Kompania Kasztelani Szymbark pod pa-
tronatem Muzeum Dwory Karwacjanów i Głady-
szów w Gorlicach

FINAŁ FERII 2012 W RYTERSKIM RAJU

PROGRAM IMPREZY
25 luty
9:00             Otwarcie wystawy  prac uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Władysława Pawlika z Rytra
9:00-10:00  Zapisy na zawody „Zjazd na dętkach”
10:30          Zawody na dętkach

- mały tor : 6-12 lat
- duży tor: 13-18 lat

12:00      Rozdanie dyplomów i Pucharów
12:3     0 Biegun Zimna – spotkanie z Jaśkiem Melą.
Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego ogłoszonego dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Pawlika z Rytra
13:00     Rozdanie nagród dla uczestników konkursu 
14:30      Bądź bezpieczny w górach – pogadanka o bezpieczeństwie 

na stokach narciarskich. 
          Pokaz akcji ratowniczej .

16:00     Zakończenie 
26 luty
9:00 -14:00 Akcja oddawania krwi 
9:00-16:00  Spotkanie z Królową Śniegu i Śpiącą Królewną  - La Festa 
Pokaz baristy i degustacja czekolady.
Konkursy z nagrodami
13:00     Slalom dla najmłodszych na Rogasiowym Stoku 
16:00      Zakończenie 

Eva Minge 
w Nowym Sączu!
W najbliższą niedzielę, 
26 lutego, o godz.16, 
w salonie firmowym 
przy ul. 29 Listopada 9 
w Nowym Sączu, prezentacja 
najnowszej kolekcji torebek 
firmy Wojewodzic. Gościem 
specjalnym będzie znana 
projektantka mody Eva 
Minge. Po prezentacji 
możliwość zakupu torebek 
z nowej kolekcji.

UWAGA 
kolejny 
numer 

„Dobrego 
Tygodnika 

Sądeckiego” 
8 marca!
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WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!
R E K L A M A

33-300 Nowy Sącz
ul.Dojazdowa 20
tel. 18 4441144
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Historia

Podania o ukrytych skarbach rozpa-
lają od wieków wyobraźnie niespo-
kojnych, rządnych sławy i bogactw 
poszukiwaczy przygód. Legendy 
o nieodnalezionych do dzisiaj kosz-
townościach dodają kolorytu, wpi-
sując się na stałe w historię niemalże 
każdej polskiej miejscowości, szcze-
gólnie zaś tych, gdzie choćby kamień 
się ostał po niegdyś istniejącym zam-
ku lub dworze. I tak jak duch prze-
klęty straszący w każdej ruinie, tak 
i skarb ukryty być musi, aby legenda 
mogła być kompletna. Nie inaczej jest 
na Sądecczyźnie. 

Mamy swego beskidzkiego tajemni-
czego jaśniepana kasztelana, które-
go nazwisko przetrwało na kartach 
historii tylko dlatego, że zostawił 
po sobie testament z dokładnymi 
wskazówkami do skarbu, który ja-
koby miał ukryć.

***
Gdyby nie tych kilka zdań wy-

powiedzianych i spisanych na łożu 
śmierci, zapewne Piotr Wydżga eg-
zystowałby jedynie w spisie właści-
cieli zamków w Czorsztynie i (we-
dług Długosza) Rytrze oraz jako 
domniemany, bo niepotwierdzony, 
budowniczy zamku Lemiesz w oko-
licach Łącka, który nie wiadomo na-
wet, gdzie dokładnie stał. Swoistą 
nieśmiertelność na kartach historii 
zapewnił mu naczelny polski kro-
nikarz Jan Długosz. Testament Wy-
dżgi wpadł mu w ręce przypadkiem, 
ponoć dzięki uprzejmości starosą-
deckich klarysek. O tym, czy skar-
bów sądeckiego kasztelana poszu-
kiwał, nie wiemy, sam przecież na 
brak zbytku nie narzekał, mamy 
jednak pewność, że umieszczając te-
stament w Liber beneficiorum dio-
ecesis Cracoviensis – najstarszym 
zachowanym spisie dóbr i przywile-
jów, zainspirował rzesze awanturni-
ków do eksplorowania Sądecczyzny, 
poniekąd inicjując ruch „turystycz-
ny” na tych terenach. Owych kil-
ka zdań wpłynęło zapewne na życie 
niejednego poszukiwacza skarbów:

„Ja z Torunia, gdy miałem umrzeć, 
kazałem zapisać, żeby to na mej du-
szy nie zostało. Najpierw pytajcie się 
do Krakowa, a z Krakowa do Nowe-
go Sącza, a z Sącza Nowego do Stare-
go Miasta, a z Starego Miasta do Ry-
tra, a pod tym grodem, pod Rytrem 
stoi jedna karczma, a jeden młyn, 
a tam jedna woda wpada, co ją zwą 
Roztoka. Pofolgujże wodzie tej, a idź 
po niej, a gdy będziesz w lesie dale-
ko, tedy przyjdzie tam druga woda 
z lewej ręki, opuść tę na prawo, a fol-
guj tej na lewo, a ta idzie aż do wirz-
chu. A pod tym wirzchem jest łącz-
ka, ta woda idzie przez nią. A przy tej 
wodzie jaskinia pod ziemią. A idziesz 
jedno stajanie, a potem tę wodę znaj-
dziesz, bo tam ja sem bierał czasem. 
A tu, gdzie w samej głowie żem po-
rąbał drzewa do jednej doliny, aby 

nikt nie poznał, a tu nad tą doliną jest 
jeden potoczek, co go zowią Sucha 
Roztoka. A tu stoi miesiąc i gwiazdy 
napisane. Poleć mi pieczę i masz po-
siągnąć albo co masz i wziąć. A tam 
jest kaganiec i miska. A gdy na to 
miejsce przyjdziesz poklęknij a daj 
Bogu chwałę etc. Jestli cię Pan Bóg 
upamięta, o mej duszy nie zapomnij. 
A to jest dobro jako groch i jako sie-
mię a rzadko jako bób. A to Panu Bogu 
polecam.”

***
Testament Wydżgi według 

Długosza pochodzi z 1455 r. Sam 
szlachcic dokonał żywota 200 lat 
wcześniej, w drugiej połowie XIII 
w., według jednych źródeł w Pru-
sach, podług innych na zamku 
w Rytrze. O kolejach losu kaszte-
lana wiemy niewiele, poza tym, że 
był herbu Janina, panem na wy-
mienionych wcześniej zamkach, 
oraz że, gdy mu zmierzło życie 
świeckie, zasilił szeregi Rycerzy 
Najświętszej Marii Panny, czyli 
niekojarzących nam się najlepiej 
krzyżaków. Wydżga do Prus nie 
pojechał z pustymi rękoma, zabie-
rając ze sobą część zgromadzonego 
majątku oraz inwentarza, o czym 
również pisał Długosz w księdze 
VII Roczników czyli kronik sław-
nego Królestwa Polskiego: „Wy-
dżga, gdy srogi głód uciskał ziemię 
chełmińską, pomorską i pruską, 
zamierzając wstąpić do krzyżow-
ców, trzy wielkie szkuty, nałado-
wane winem, miodem, pszenicą, 
szperką, zbożem, masłem, i inną 
żywnością – Wisłą, lądem zaś 300 

sztuk bydła, owiec, wołów, krów, 
i koni, do Torunia wysłał. Sam 
później przybywszy i do zakonu 
wstąpiwszy, w nim życia doko-
nał. Przyniósł także z sobą mnogo 
złota, które w górach ku Węgrom 
i nad Łąckiem położonym kopał”. 
Wedle miejscowych podań, resz-
tę kruszcu ukrył przed wyprawą 
w kilku miejscach, zaś towarzy-
szących mu świadków wyrżnął 
w pień, tak by, nikt nie czyhał na 
jego skarby. Jak sugeruje przekaz 
Długosza, Wydżga majątek zbił 
na wydobyciu złota z okolicznych 
ziem. Skąd dokładnie – nie wiado-
mo, jednak sama wzmianka o tym, 
że Wydźga złoto wykopał wy-
starczyła, by znalazły się zastępy 
chętnych na poszukiwanie jego 
złóż zarówno na Sądecczyźnie, 
jak i Podhalu. Wśród osób upo-
sażonych w przywilej na poszu-
kiwanie kruszców znajdował się 
niejaki Pietrzyk z Rytra i Jabłon-
ka z Piwnicznej, omotani zapewne 
wizją wzbogacenia się i dorówna-
nia krzyżakowi Wydżdze. Co cie-
kawe, ich zainteresowanie górnic-
twem przypada niedługo po tym, 
jak Długosz publikuje Liber bene-
ficiorum dioecesis Cracoviensis. 

O zbiegu okoliczności mowy 
być nie może. 8 stycznia 1493 r. 
król Jan Olbracht wydał w Krako-
wie list górniczy dla pochodzącego 
z Bochni mistrza Jana i Jana Otto 
z Nowego Sącza. „(…) Onym i ich 
drużbom, których się im zdarzy 
przybrać, wraz i pojedynczo, nada-
jemy niniejszym moc pełną i władzę 
wszelaką. – Złota, srebra, miedzi, 

lazuru i wszelkiego innego krusz-
cu jakiegokolwiek i skarbów pod-
ziemnych, jakkolwiek nazwanych. 
– Po górach, polach, lasach, rów-
ninach, łąkach, rolach, gajach, rze-
kach, potokach, moczarach, wo-
dach, w dolinach i pagórkach, po 
wsiach i miastach, tak naszych kró-
lewskich, jako i duchownych, za-
konnych i szlachty, ziemian i oby-
wateli naszych koronnych – i po 
wszech miejscach królestwa nasze-
go polskiego. – Szukania, tropienia, 
śledzenia, obrabiania, kopania, zie-
mi odgrzebywania, ku wydobyciu, 
wyciąganiu i należnemu doskona-
łemu przerabianiu i przetapianiu, 
na pożytek nasz, królestwa naszego 
i onych samych.” Można domnie-
mywać, że obu Janów zainspiro-
wał spisek Długosza, jak nazywano 
wówczas wskazówki do skarbów, 
i liczyli na odnalezienie jeśli nie 
Wydżgowych ukrytych bogactw, 
to przynajmniej żyły złota, o której 
krążyły legendy. 

***
W kolejnych stuleciach „gorącz-

ka złota”, pomimo niekorzystnych 
wyników eksploracji na tych te-
renach, tylko wzrasta. Wśród po-
szukiwaczy szlachetnego metalu 
znajduje się syn dzierżawcy Rytra 
Zygmunta Kazanowskiego Adam, 
co sugeruje, że niespokojny duch 
dawnego kasztelana sądeckiego 
wciąż nawiedza tutejszych miesz-
kańców, kusząc ich wizją bogactw. 
Pojawiają się też kolejne hipotezy 
związane z lokalizacją „żyły złota” 
Wydżgi. W okolicach Rytra mają to 

być Baniska ze względu na swo-
ją specyficzną budowę geologicz-
ną. Teorię tę zdają się potwierdzać 
historie o Węgrach, którzy ponoć 
prowadzili tu w tajemnicy pra-
ce wydobywcze przy okazji budo-
wy kolei. Złota jednak jak nie było 
tak nie ma.... 

***
Ilu było śmiałków dłubiących 

w ziemi za ukrytym majątkiem Wy-
dżgi, tego nie dowiemy się nigdy, 
tak, jak tajemnicą, póki co, zosta-
nie wielkość i miejsce ukrycia jego 
skarbu. Zastanawia też, skąd ów 
kasztelan i krzyżacki rycerz po-
zyskiwał kruszec. Być może teraz, 
uzbrojeni po zęby w sprzęt o ja-
kim nie śniło się poszukiwaczom 
skarbów sprzed wieków, mamy 
większe szanse na odnalezienie 
ukrytego pod ziemią bogactwa, za 
który życie, według legendy, stra-
ciła trudna do oszacowania liczba 
osób. A może, idąc tropem zapi-
sków Długosza, należałoby konty-
nuować rozpoczęte przez naszych 
przodków poszukiwania meta-
li szlachetnych w okolicach Rytra 
i Łącka, zwłaszcza teraz, w dobie 
kryzysu, gdy każda złotówka jest 
na wagę złota.... 

ANNA DOMINIK

Źródła:
Morawski Sz., „Sądecczyzna”

Długosz J., „Roczniki czyli kroniki 
sławnego Królestwa Polskiego”

Kolbusz A., „Auri sacra fames! 
O poszukiwaniach złota 
w Beskidzie Sądeckim”

Sądecka gorączka złota
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Najpóźniej za dwa miesiące wyjaśni się, 
czy sądeczanin Michał Smoleń powal-
czy o medale w barwach USA na olim-
piadzie w Londynie. Tyle bowiem będą 
trwały jeszcze starania o amerykańskie 
obywatelstwo dla sądeckiego kajakarza 
górskiego, który robi furorę w Stanach 
Zjednoczonych.

Syn znakomitego przed laty zawodnika 
Rafała Smolenia (czterokrotnego mi-
strza Polski), a dziś członka trenerskie-
go sztabu kadry USA mocno zamieszał 
w seniorskiej stawce amerykańskich 
slalomistów i już w ubiegłym roku utarł 
nosa najlepszym kajakarzom. 

Teraz osiemnastolatek pływa i tre-
nuje w Australii. 

– Australian Open to jeden z naj-
większych wyścigów – opowiada za-
wodnik. – Setki sportowców, a w sa-
mej męskiej klasie K1 ponad stu 
kajakarzy. Konkurencja była bardzo 

mocna, startowało wielu mistrzów 
świata i medalistów olimpijskich. 
Żeby włączyć się do walki o finały 
musiałem być w szczytowej formie, 
ale niestety tak nie było. Złapałem 
kary w obu przejazdach kwalifi-
kacyjnych, które kosztowały mnie 
wejście do półfinałów. Generalnie 
rozczarowanie, ale później zdałem 
sobie sprawę, że to tylko kolejne cen-
ne doświadczenie. Zostaję treno-
wać w Australii przed Mistrzostwami 
Oceanii. Podobnie jak podczas Au-
stralian Open będziemy rywalizo-
wać w Penrith Whitewater Stadium 
gdzie walczono o medale igrzysk 
olimpijskich w 2000 r. Po wyścigu, 
będę miał jeszcze kilka dni trenin-
gu w Australii, a potem wracam do 
domu w Charlotte.

Nowy Sącz to od wielu lat kuźnia 
znakomitych zawodników, ale Mi-
chał Smoleń chwycił za wiosło nie na 
Dunajcu, czy Popradzie, ale dopiero 
w Północnej Karolinie, kiedy miał 12 
lat. Reprezentuje do dziś jeden z naj-
silniejszych klubów w Stanach Zjed-
noczonych Racing Club Natanhala. 
Tam zaczął pracować po wyjeździe 
do USA jego ojciec. W ciągu pięciu 
lat wyrósł zawodnik, który może się 
mierzyć ze światową czołówką w ko-
ronnej konkurencji K–1.

– Jesteśmy dobrej myśli jeśli 
chodzi o obywatelstwo. Procedury 
trwają bardzo długo, ale staramy 
się ten proces przyspieszyć, bym 
zdążył wziąć udział w kwalifika-
cjach do IO w Londynie – mówi na 
koniec kajakarz. (BOG)

Więcej sportu na: www.sacz.inSport

SPR INTEM

www.novasandec.pl
księgarnia internetowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88

biuro@novasandec.pl

Projektujemy i drukujemy:

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania

wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów 

książki, skrypty, kalendarze, 
zaproszenia ślubne, cenniki, 

wizytówki, ulotki, gazetki, foldery, 
katalogi, teczki, papiery firmowe, 

instrukcje obsługi, 
karty gwarancyjne, itp.

R E K L A M A

Paweł Kołodziej po raz trzeci 
będzie walczył w Krynicy
Kryniczanin Paweł Kołodziej (29–0, 17 
KO) zmierzy się w walce eliminacyj-
nej o drugą pozycję w rankingu fede-
racji IBF (czyli mistrzowski pas IBF In-
ternational) w kategorii junior ciężkiej 
z Rumunem Giulianem Ilie. Pojedynek 
odbędzie się17 marca w Krynicy Zdro-
ju. Zwycięstwo w eliminatorze da bok-
serowi z uzdrowiska drugie miejsce 
w rankingu IBF i bardzo przybliży do mi-
strzowskiego pojedynku o pas tej fede-
racji z mistrzem świata Kubańczykiem 
Yoanem Pablo Hernandezem. Gdy-
by któryś z bokserów chciał wyprzedzić 
naszego zawodnika w rankingu musiał-
by z nim walczyć przy podziale gaży za 
pojedynek 75 do 25 procent na korzyść 
Pawła Kołodzieja. Tak czy inaczej, po-
siadacz pasa WBA International przed 
własną publicznością zaprezentuje się 
już po raz trzeci. Pierwszy raz pod Górą 
Parkową walczył 12 czerwca 2010 roku 
i obronił tytuł mistrza świata federacji 
WBF zwyciężając przez techniczny no-
kaut Kameruńczyka z francuskim pasz-
portem Parfaita Amougou. Drugi raz 
pokonał na punkty Amerykanina Felisa 
Corę Jr. i zdobył pasy WBA International 
i WBC Baltic. 

Siatkarski klasyk w Muszynie 
Siatkarki Banku BPS Muszynianki Fakro 
zaczynają walkę o medale mistrzostw 

Polski. Rywalkami podopiecznych Bog-
dana Serwińskiego w półfinale rozgry-
wek będą siatkarki Aluprofu Bielsko–
Biała. Kibiców w Muszynie czekają dwa 
mecze pod rząd (pierwszy w niedzielę 
(godz. 17), drugi w poniedziałek). Przy-
pominamy, że „mineralne” w ćwierć-
finale pokonały w dwumeczu Gwardię 
Wrocław (nie bez problemów, bo dwa 
razy po tie–breaku). W półfinałach ry-
walizacja toczy się do trzech zwycięstw. 
Druga para półfinałowa to Atom Trefl 
Sopot i MKS Tauron Dąbrowa Górnicza. 

Skuteczni Aleksander 
i Wiśniewski
Pierwszoligowe drużyny nadal sparują. 
Łatwiejszych przeciwników mieli pił-
karze Sandecji, którzy grali na Słowacji. 
Piłkarze Roberta Moskala najpierw po-
konali czwartoligowy słowacki FK Dru-
žstevnik Plavnica. Bramki zdobyli Piotr 
Kosiorowski, Bartosz Wiśniewski, Fi-
lip Burkhardt i Arkadiusz Aleksander. 
W drugim sparingu z ostatnią druży-
ną II ligi słowackiej Tatranem Liptowski 
Mikulasz biało–czarni też strzelili cztery 
gole. Sytuacje na bramki zamienili Ar-
kadiusz Aleksander (dwa razy), Marcin 
Woźniak i Bartosz Wiśniewski. Kolejarz 
Stróże wygrał minimalnie, bo 1:0, ale 
i przeciwnik był innego kalibru. W Dę-
bicy gola Resovii zdobył nowy nabytek 
Kolejarza Krzysztof Gajtkowski. 

(BOG)

Zwiedzali Quebec, zaglądnęli do naj-
większego w Kanadzie sklepu z ho-
kejowym sprzętem, odwiedzili Snow 
Park i hokejowe centrum szkolenia, 
ale przede wszystkim grali w hokeja 
w ojczyźnie tej dyscypliny.
Trzej młodzi zawodnicy Krynic-
kiego Towarzystwa Hokejowego 
wrócili z największego na świecie 
turnieju dwunastolatków. W nie-
oficjalnych mistrzostwach świata 
w tej kategorii wiekowej koszulkę 
z orzełkiem zasili Adam Świadek, 
Paweł Zygmunt i Damian Tyczyń-
ski. Wizyta w Kanadzie związana 
była z udziałem w Quebec Inter-
national Pee–Wee Hockey Tourna-
ment, turnieju z ponad półwieczną 
tradycją, gdzie umiejętności naszej 
młodej kadry testowali północno-
amerykańscy rówieśnicy. Turnie-
jowy dorobek kadry U–20 to jedno 
zwycięstwo i jedna porażka (z póź-
niejszym finalistą P.E.I. Rocket). 
Poza meczami turniejowymi pol-
ski zespół miał okazję rozegrać pięć 
meczów sparingowych z zespołami 
z Francji, Finlandii, USA i Kanady. 

Wyniki meczów: Team Poland – An-
gers (Francja) 6:1, Team Poland 
– Atlanta Fire (USA) 8:3, Team Po-
land – Jaahonka Blues (Finlan-
dia) 0:3, Team Poland – Anahe-
im Ducks (USA) 0:6, Team Poland 
– Pensylwania (USA) 1:4, Team Po-
land – P.E.I. Rocket (Kanada) 0:10, 

Team Poland – HUM Bataillion Qu-
ebec (Kanada) 6:1. (SKI)

Do pubu na drugą zmianę
Kariera jednego z najzdolniejszych wychowanków Sandecji dryfuje w stro-
nę niebezpiecznej mielizny. Konkretnie irlandzkiej. Wygląda na to, że nieby-
wała smykałka do ośmieszania obrońców i zmuszania bramkarzy do daremnej 
gimnastyki, którą Dawid Janczyk, zwany popularnie „Murzynem” prezento-
wał jeszcze pięć lat temu na MŚ do lat 20 bezpowrotnie przepadła. Wiadomość, 
że piłkarz jest testowany przez zespół z drugiej ligi irlandzkiej, czyli niemal pół 
amatorskiej zakrawała na kiepski żart. Niestety żartem nie była. Całe szczęście, 
że część kontraktu płaci piłkarzowi jeszcze CSKA Moskwa, gdzie przechodził 
z Legii Warszawa za 4,2 mln euro, bo nie wiadomo, czy nie musiałby po trenin-
gu biegnąć do pracy na drugą zmianę w irlandzkim pubie. Jakkolwiek pertur-
bacje się skończą, życzymy Janczykowi, by kibice nie wspominali go tylko jako 
zmarnowanego talentu, który się tylko dobrze zapowiadał.  (EŃ)

SMS

Kanadyjska lekcja

Paszport coraz bliżej
MICHAŁ SMOLEŃ dla „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” prosto z Australii
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FOTOKOMENTARZ

Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

STYL  ŻYC IA.  Na co dzień chodzi 
w mundurze i ściga przestępców. Gdy 
zamienia służbowe ciuchy na cywilne 
ubranie, staje się poszukiwaczem. Cze-
go szuka Grzegorz Piszczyński? – Skry-
tek ukrytych w różnych miejscach 
w całej Polsce i za granicą. To jedno. Ale 
tak naprawdę dobrej zabawy – odpo-
wiada miłośnik geocachingu.

Geocaching jest formą międzynarodo-
wej zabawy turystycznej. Pan Grzegorz 
po raz pierwszy usłyszał o niej trzy lata 
temu w telewizji. Od razu zaczął szu-
kać informacji na ten temat w inter-
necie. Zakupił GPS i tak zrodziła się 
jego nowa pasja – poszukiwania skar-
bów, a właściwie skrzynek, w któ-
rych odnotowuje swoje nazwisko. Bo 
żeby przystąpić do zabawy, niezbędne 
jest posiadanie GPS, który naprowa-
dza na skrytki. Ich lista zamieszczona 
jest w internecie. Dostęp mają do niej 
jedynie osoby zarejestrowane na stro-
nie www.geocaching.com. 

– Skrzynki ukryte są najczęściej 
w ciekawych miejscach. Wiele z nich 
pochowano na cmentarzach z I woj-
ny światowej, o których mało kto pa-
mięta. Gdyby nie geocaching nigdy 
nie pomyślałbym, że warto odwie-
dzać takie miejsca – przyznaje Grze-
gorz Piszczyński. 

Skrzynki, nazywane też keszami, 
mogą być schowane pod kamieniem, 
w poręczy mostu, w murze, w pniu 
drzewa – słowem tam, gdzie przecięt-
ny Kowalski nie zagląda, a nieprze-
ciętny poszukiwacz powinien. Dodat-
kowo skrzynki różnią się wielkością, 
mogą być małe jak naparstek, lub też 
tak duże, że pomieszczą człowieka.

W każdej znajduje się logbook, 
w którym uczestnik zabawy 

odnotowuje swoje odkrycie, w więk-
szych znajdują się ponadto różnego 
rodzaju upominki. 

– Można te drobiazgi zabrać ze 
sobą, pod warunkiem, że samemu też 
się zostawi coś na pamiątkę następ-
nym uczestnikom zabawy. Gdy już 
znajdziemy skrzynkę, musimy wpi-
sać do logbooka datę, godzinę i swój 
podpis, a po powrocie do domu za-
logować się na stronie internetowej 
– mówi pan Grzegorz. 

Każdy może też zakładać własne 
skrytki. Pan Grzegorz ma ich już 12. 

– Skrytką może być zwykły po-
jemnik po kremie owinięty taśmą 
maskującą. Ważne by był hermetycz-
nie zamykany, żeby nie dostała się do 
środka wilgoć, bo niektóre skrzyn-
ki mogą leżeć nawet latami. Trzeba 
też je dobrze oznakować, żeby przy-
padkowy znalazca nie pomyślał, że 
to niebezpieczny ładunek. A logbook? 
To może być zwykły notes – wyjaśnia 
poszukiwacz. 

Zdarza się, że bawiący się w geoca-
ching, niedokładnie zapoznali się z re-
gulaminem zabawy i kradną skrytki. 

– Na Cyrli zniknęła jedna moja 
skrzynka. Poinformowali mnie inni 
keszerzy, którzy mieli problem z jej 
odnalezieniem. Właściciel schro-
niska wiedział, gdzie jest ukryta. 
Obserwował turystę, który ją zna-
lazł i mimo prób przekonywania, 
nie chciał odłożyć na miejsce. Uznał 
za swoją własność. W takiej sytuacji 
moim obowiązkiem jest reaktywo-
wać skrytkę, tak by nie psuć zaba-
wy innym poszukiwaczom – opo-
wiada pan Grzegorz. 

Dla niego geocaching to świetna 
forma spędzania wolnego czasu i po-
znawania nowych rejonów Polski. Jak 
przekonuje, dostarcza mu przy tym 
wielu atrakcji. 

– W zeszłym roku byłem na zam-
ku w Melsztynie. Wszystko było za-
marznięte, widzieliśmy skrzynkę, ale 
nie mogliśmy się do niej dostać, do-
piero patykami udało się nam jakoś 
ją wyciągnąć – opowiada. 

W Nowym Sączu także znajdu-
ją się geoskrytki w większości zało-
żone właśnie przez pana Grzegorza. 
Na cmentarzu wojennym w Zabeł-
czu, w rynku, na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Rejtana. 

– Geocaching okazuje się świet-
ną i darmową promocją dla miasta. 
To międzynarodowa zabawa i sku-
pia elitarną grupę odbiorców. Po-
szukiwacze mają cel – znaleźć skryt-
kę, ale przy okazji poznają ciekawe 
miejsca, odkrywają atrakcje regio-
nu – stwierdza Małgorzata Pawłow-
ska–Florian kierownik Centrum In-
formacji Turystycznej. 

JOANNA SURÓWKA

Nieprzeciętni poszukiwacze skrzynek

Grzegorz Piszczyński na zamku 
w Melsztynie

TVN może zmienić twój dom
Chcesz przeprowadzić metamorfozę pokoju, łazienki, a może sypial-
ni? Nie masz pomysłów ani budżetu, żeby to zrobić? Zgłoś się do nas! – 
TVN zaprasza również czytelników DTS do swojego nowego programu:

„Nieważne, czy mieszkasz w bloku, domku jednorodzinnym, czy 
kamienicy. Nieważne, czy dzielisz mieszkanie z żoną, chłopakiem, 
mamą czy bratem, a może z przyjaciółmi - ważne, że mieszkacie ra-
zem i chcecie zmienić coś w swoim domu. Wyślij zgłoszenie na adres: 
dom@tvn.pl . Zgłoszenie powinno zawierać: opis osoby zgłaszającej się 
(wiek, zawód, miasto, numer telefonu, kilka zdań o sobie) oraz infor-
mację z kim mieszka; zdjęcia lub nagranie video zgłaszających się do 
programu (może być nagrane telefonem komórkowym) oraz pomiesz-
czenia przeznaczonego do metamorfozy z opisem, dlaczego chcesz je 
zmienić; klika zdań o tym, dlaczego to właśnie was mamy wybrać - 
przekonaj nas!” – pisze Joanna Górska, szef Zespołu PR Grupy TVN. 
Realizatorzy zastrzegają, że odpowiedzą tylko na wybrane zgłoszenia.

(TI)

A  TO C IEKAWE

Senator Stanisław Kogut (PiS) i Witold Kozłowski, sekretarz 
powiatu nowosądeckiego.

- Zobaczcie! Czy to przypadkiem nie Witek 
Kozłowski po cichutku wraca do polityki?

- Nie, ja tylko słyszałem, 
że chodzenie boso w zimie 
hartuje człowieka. Jest 
bardziej odporny również na 
polityczne zawirowania.


