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- Ja ani wtedy ani teraz nie wpisuję się w to towarzystwo, które chciałoby siedzieć na fotelach
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i spółkę. Ja w to nie wierzę - Jerzy Gwiżdż, w 1995 r. szef sztabu wyborczego Lecha Wałęsy,
w rozmowie o teczkach prezydenta.
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Charytatywna zumba
16 marca w godz. 18-20. Zespół Szkół w Chełmcu zaprasza na chakrytatywną zumbę. Bilet wstępu-cegiełka kosztuje 15
zł. Cały dochód zostanie przeznaczony na sfinansowanie zielonej szkoły dla uczniów oddziałów specjalnych z Zespołu Szkół
w Chełmcu. W trakcie imprezy odbędzie się losowanie atrakcyjnych
nagród dla ćwiczących.
(RED)

REKLAMA

McZestawy
do wzięcia
10 marca, godz. 18., Nowy Sącz MCK Sokół – slajdowisko „Karakorum w cieniu lodowych gigantów”
10 marca, Muzeum w Starym Sączu – w ramach 10 . Dni ks. Józefa Tischnera
- wieczór autorski dr Bartłomiej Secler UAM – „Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955 – 2000”
11 marca, godz. 17., Nowy Sącz Miasteczko Galicyjskie – slajdowisko „Tajemnicze podróże” poprowadzi podróżnik Michelangelo Bisogno
11 marca, godz. 19:30, kościół parafialny w Świniarsku - Wielkopostne Czuwanie Młodzieży dekanatu Nowy Sącz-Zachód w ramach przygotowania do ŚDM
11-13 marca, godz. 10-18., Nowy Sącz Galeria Trzy Korony – Wielki Jarmark
Wielkanocny
11-13 marca, godz. 18., Nowy Sącz MCK Sokół - 9. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”
12 marca, godz. 9-16., Gorlice Dom Polsko-Słowacki – II Gorlickie Retrogranie - turniej Worms Armageddon oraz ekspozycja starych komputerów i konsoli
12 marca, godz. 14-16., Muszyna Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego
- Wielkanocny kiermasz muszyńskiego rękodzieła artystycznego
12 marca, godz. 15.30, Muszyna Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP –
Widowisko teatralne „Pasja”
12 marca, godz. 19., Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego Zespół Kultury Kresowej „Chawira” koncert „Jak za dawnych lat”
13 marca, godz. 9 – 16., Ropa Zagroda Maziarskia w Łosiu - ŁemkowskoPogórzański Jarmark Wielkanocny
13 marca, godz. 18., Nowy Sącz Teatr Nowy - spektakl „Czerwony Kapturek”
14 marca, godz. 19, Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego –
koncert Operetki Śląskiej
15 marca, godz. 19., Nowy Sącz MCK Sokół - XII Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki „Pamiętajcie o ogrodach” - Stanisława Celińska – „Atramentowa”
16 marca, godz. 18., Nowy Sącz Galeria Sokół – „Kresowe portrety” - wernisaż
wystawy fotografii Jana Skłodowskiego
17 marca, godz. 20., Nowy Sącz MCK Sokół - XII Wiosenny Festiwal
Artystów Piosenki „Pamiętajcie o ogrodach” – Katarzyna Nosowska
(JB)

Co tydzień wśród Czytelników,
którzy udostępnili nasze posty
z Facebookowego profilu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” rozlosowujemy 7 bonów na McZestaw w
Mc'Donalds w Nowym Sączu. Listę
nagrodzonych co środę publikujemy na FB.
Wystarczy wejść na nasz profil
na Facebooku, lajkować i udostępniać nasze posty, żeby wygrywać
McZestawy.
(J)
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Nad tą ustawą pracuje się od 28 lat
Rozmowa
z TOMASZEM
BALICZKIEM,
fizjoterapeutą,
członkiem
Stowarzyszenia
Fizjoterapia Polska
- Pod Sejmem demonstrowali fizjoterapeuci. O co chodziło?
- To pierwszy w Polsce protest fizjoterapeutów, którzy wyrażali sprzeciw wobec przedłużeniu wejścia w życie ustawy, która ma regulować nasz
status zawodowy.
- Fizjoterapeuci protestują, bo dzieje się
im krzywda?
- Protestujemy, bo ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę
miała wejść w życie 31 maja, ale posłowie złożyli projekt przedłużający prace legislacyjne o kolejne 24 miesiące.
- Kto jest stroną sporu? Z jednej strony fizjoterapeuci, z drugiej…
- Z drugiej strony nieliczne, ale
bardzo mocne lobby biznesowo-lekarskie, które nie chce uregulowania
kwestii znajdujących się w ustawie.
- Fizjoterapeutów jest w Polsce ok.
70 tys., w tym bardzo wielu w Nowym Sączu. Co ustawa zmieniałaby
REKLAMA

w funkcjonowaniu tego
zawodu?
- Do tej pory
kwestie prawne
dotyczące fizjoterapii czy rehabilitacji są w Polsce
nieuregulowane.
Teraz fizjoterapeutą
może być praktycznie
każdy, po kursie czterogodzinnym, a nawet bez niego. Wystarczy pójść do urzędu i zarejestrować działalność.
- I nikt nie będzie wymagać ode mnie dyplomu, certyfikatu etc.?
- W tej chwili nie. Ustawa miała to
regulować. Czyli ktoś, kto chciałby
świadczyć usługi fizjoterapeuty, rehabilitanta, musiałby spełniać kilka warunków, np. mieć ukończone studia.
- A ci, którzy do tej pory wykonywali ten zawód, a nie mają takich kwalifikacji?
- To jakim prawem ten zawód
wykonują? Wykorzystują polskie
bezprawie.
- Chcecie wyeliminować tych, którzy
uprawnień nie mają?
- Hochsztaplerów, którzy zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów.
- Są takie przypadki?
- Jako stowarzyszenie mamy wiele
takich udokumentowanych przykładów, łącznie z przypadkami śmiertelnymi. Na przykład ślusarz czy

technik informatyk tak „rehabilitowali” pacjentów, że doprowadzili do
ich śmierci. Co ciekawe, sprawy sądowe się toczą, a oni nadal działają.
- Jakie są inne argumenty za wprowadzeniem tej ustawy?
- Ustawa będzie wprowadzała rejestr fizjoterapeutów, wykluczając
hochsztaplerów. Określa, kim jest fizjoterapeuta, jakie ma uprawnienia
i obowiązki. Dodatkowo obliguje osoby kończące studia wyższe do odbycia
półrocznych praktyk zawodowych.
Będzie też powołana Krajowa Izba Fizjoterapeutyczna, która jak Naczelna Izba Lekarska będzie czuwała nad
standardami zawartymi w ustawie.
- Powiedział Pan, że być może grupą, która lobbuje przeciw ustawie, jest środowisko
biznesowo-lekarskie. Jest konflikt między
lekarzami a fizjoterapeutami?
- Większość lekarzy popiera wejście w życie tej ustawy, ale wąska
grupa o specjalizacji – rehabilitacja
medyczna to lobby, które nie chce
ustawowych regulacji.
- Gdzie tu pole do konfliktu?
- Argumentacja tej grupy jest
taka, że fizjoterapeuci są źle wykształceni, mogą pacjenta skrzywdzić, potrzebne jest badanie lekarskie itd. Może to spowodować, że
czas dostania się do lekarza o specjalizacji rehabilitacji medycznej,
później fizjoterapeuty, będzie tak

wydłużony, że jakakolwiek rehabilitacja będzie już bezsensowna.
- Lekarz jest niepotrzebnym pośrednikiem
pomiędzy pacjentem a fizjoterapeutą?
- W wielu przypadkach tak jest,
że trafiają do nas pacjenci skierowani przez lekarza specjalistę. Więc nieprawdą jest, że pacjenci bez diagnozy
będą trafiać do fizjoterapeuty. Może to
celowe zamazywanie pewnych pojęć.
Bo czymś innym jest badanie lekarskie,
a czymś innym badanie funkcjonalne,
którego dokonuje fizjoterapeuta. My
zajmujemy się badaniem narządów ruchu, a nie ogólnym badaniem pacjenta. Jeśli pacjent do nas trafia to są pewne międzynarodowe standardy, które
mówią, co należy do fizjoterapeuty.
To określałaby też ustawa.
- Fizjoterapeuta sam może postawić
diagnozę?
- Funkcjonalną tak, mając wiedzę
i dysponując odpowiednimi testami.
Natomiast trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie współpracowali z lekarzami. Jeśli pacjent jest po wylewie, nie
idzie do fizjoterapeuty, tylko trafia do
szpitala, gdzie ratuje się mu życie. Potem przechodzi cały proces leczenia,
rehabilitacji.
- Po stanie ostrym następuje rehabilitacja,
która ma przywrócić go do zdrowia i pełnej
sprawności. Rehabilitant sam będzie wiedział, co ma robić z takim pacjentem?
- Ustawa daje nam możliwość wglądu w kartotekę medyczną, na tej podstawie będziemy wiedzieć, jak przebiegał proces leczenia. Mamy więc pełną
wiedzę, by do rehabilitacji przystąpić.

Większość lekarzy jest za tą ustawą,
występuje z nami, tłumacząc posłom,
że ustawa jest dobra.
- Po co posłom to tłumaczyć, przecież ustawa była przyjęta?
- Ustawa była przyjęta jesienią ubiegłego roku, przeszła całą procedurę,
były konsultacje społeczne, zresztą
prace nad nią trwały właściwie od 28
lat. Teraz okazuje się, że trafiła do dalszego procedowania.
- Rozmawiał Pan o tym z sądeckimi parlamentarzystami, z senatorem Kogutem?
- Senator w poprzedniej kadencji
głosował za odrzuceniem tej ustawy,
był to projekt PSL wsparty przez PO.
- Dla Sądeczan sprawa jest ważna? 5 tys.
podpisów zebrano na Sądecczyźnie w ubiegłym roku pod projektem.
- Wśród tych ludzi mamy pacjentów, ale zbieraliśmy podpisy pod ustawą społeczną, ona przez obecny rząd
została odrzucona, bo mamy ustawę.
Logiczne jest, że nie będzie się procedować nad czymś, co jest już uregulowane. I wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie grupa posłów, która chce zablokowania wejście w życie ustawy.
- Fizjoterapeutów nie jest dzisiaj za dużo?
- Bardzo duża grupa fizjoterapeutów po studiach nie ma pracy.
To ciekawy zawód, ale bardzo trudy. Dopiero po studiach tak naprawdę
w niego wkraczamy, zaczynając szkolenia, warsztaty i praktykę. Nie ma fizjoterapeuty, który co roku nie kończyłby jakiegoś kursu, który podnosi
kwalifikacje. Ustawa te zachowania
będzie wymuszała. ROZMAWIAŁ (MOL)

FOT. Z ARCH. T. BALICZKA

Ważny temat
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Wiadomości

Nie ma powodów do paniki

Nowe mosty – noga z gazu
W maju kierowcy przejadą nowym mostem w Nawojowej, ale nie będą się długo
cieszyć jazdą bez utrudnień na trasie krajowej między Nowym Sączem a Krynicą.
Ruszyły przetargi na budowę dwóch kolejnych przepraw: w Nowej Wsi i Frycowej.

Rozmowa z dr. ANDRZEJEM FUGIELEM
– specjalistą chorób wewnętrznych,
nefrologiem i hipertensjologiem

- Jednak w nowosądeckim szpitalu obowiązywała kwarantanna i wstęp dla odwiedzających był zabroniony.
- O tej kwarantannie dowiedziałem się przy okazji,
gdyż nie pracuję w sądeckim szpitalu. To była obrona pacjentów przed nami, a nie nas przed pacjentami.
W szpitalu jest cała masa chorych mających osłabioną odporność, a to dlatego, że biorą leki, które ją osłabiają. Dotyczy to zawsze osób ciężko chorych na inne
dolegliwości. Jak nie ma tabunu odwiedzających,
w zasadzie nie ma problemu. Tym właśnie było podyktowane zamknięcie szpitala - ochroną przed odwiedzającymi. Owszem, pamiętam czasy, gdy panowała
ta tzw. ptasia grypa...
- Wtedy były zachowane większe środki ostrożności?
- Chorzy leżeli sobie na salach, inni pacjenci przechadzali się, oglądali telewizję. My lekarze chodziliśmy
w specjalnych maskach, co było podyktowane tym, że
to właśnie pacjenci stanowili źródło zakażenia. Obecnie nie mamy informacji, jak teraz wygląda sytuacja
z ptasią grypą. Jeśli zaś chodzi o świńską grypę, bardziej skłonne do zachorowania są osoby z upośledzonym, niedojrzałym układem odpornościowym. Jeśli
mówimy o osobach starszych, dzieciach, czy kobietach
w ciąży, potrzebny jest szczególny nadzór.
- Jeśli chodzi o profilaktykę, to trzeba korzystać ze sczepień i
stosować się do ogólnie przyjętych norm zdrowego trybu życia. I chyba nic poza tym?

- Dwa nowe mosty zastąpią przeprawy istniejące od lat 50. ubiegłego
wieku. Zarówno most we Frycowej
wybudowany w 1950 r., jak i most
w Nowej Wsi wybudowany w 1954
r., są w złym stanie technicznym. Ze
względów ekonomicznych absolutnie
REKLAMA

FOT. AM

- Świńska grypa zaatakowała w Nowym Sączu. Czym się różni od zwykłej grypy?
- Wszędzie podawane są informacje o wirusie AH1N1.
Tymczasem obok tego wzoru powinno się jeszcze wpisywać „V”, co oznacza jeden wariant – odmianę epidemiczną, która dotyka nas co jakiś czas. Jest to odmiana
tej tzw. świńskiej grypy.
Trzeba robić specjalne badania i dopiero wtedy można się przekonać, czy mamy do czynienia
z tą konkretnie chorobą. Gdyby to była rzeczywiście
prawdziwa świńska grypa, byłby to wirus AH1N2,
który pojawił się po raz pierwszy w 2009 roku - był
on zbitką trzech różnych wirusów. W tej chwili mówi
się o epidemicznych odmianach grypy, bardzo szybko się zmieniającej. Nie da się w danym momencie
powiedzieć, czy to rzeczywiście AH1N1. Zdecydowanie uspokajam: prawdziwa świńska grypa specjalnie nam nie zagraża. Jesteśmy daleko od prawdziwego zagrożenia epidemicznego - tego, na które nie
mamy odporności.

- Nie można tu wymyślić nic nowego. Oczywistym jest, że trzeba prawidłowo się odżywiać, ubierać, unikać przeziębień. Osoby, które wiedzą, że są
chore na choroby przewlekłe, muszą się szczepić od
września do około połowy listopada, po to, aby nabrać odporności. Oczywiście, możemy się też szczepić
w każdej chwili - to daje nam zabezpieczenie. Na pewno
obarczone ryzykiem są osoby po przeszczepach, osoby
biorące leki obniżające odporność, chorzy na cukrzycę
czy na przewlekłe choroby dróg oddechowych. Lekarze
zajmujący się szczepieniami mają zresztą specjalne wytyczne. Niektórych trzeba namawiać na szczepienia, ale
na siłę nic nie zdziałamy.
- Możliwe, że są wśród nas osoby, u których po prostu nie
zdiagnozowano świńskiej grypy a są już chore?
- Takie osoby chodzą wśród nas, jeżdżą autobusami, razem z nami wchodzą do centrów handlowych,
kichają - roznoszą zarazki. Powinni być na to wyczuleni ludzie starsi, przewlekle chorzy, dzieci, kobiety
w ciąży i osoby przyjmujące leki obniżające odporność.
Zawsze, gdy przychodzi okres jesienno-zimowy jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie. Trzeba o tym
pamiętać. Grypa będzie występować, mamy ocieplenie
klimatu i to nie jest nic nadzwyczajnego. Wirus świńskiej grypy jest zmienny, szybko się mutuje, przybiera
nowe postacie, zmienia genetykę. My stajemy się bezbronni, bo nie mamy przeciwciał.
- Musimy być po prostu bardziej wyczuleni?
- I uważać na siebie bardziej niż na co dzień. Pięć zachorowań na kilkadziesiąt tysięcy ludzi to naprawdę nie
jest powód do paniki. Dużo więcej było przypadków niezdiagnozowanych osób, które przeleżały chorobę w domu
i potem poszły do pracy. Podsumowując, większe żniwo
zbiera zwykła grypa, aniżeli grypa świńska.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Przekaż 1%

SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

nie opłaca się ich remont, dlatego
musimy wybudować nowe. Te stare
zostaną wyburzone - tłumaczy Iwona Mikrut-Purchla, rzecznik GDDKiA
w Krakowie.
Ruszyły już przetargi na budowę
mostów. Do 14 marca wykonawcy
mogą składać swoje oferty. W trakcie
prowadzenia prac drogowcy zastosują podobną metodę jak w Nawojowej.
Zanim wyburzą stare przeprawy, zbudują tymczasowe przejazdy. Kierowcy będą musieli jednak ściągnąć nogę
z gazu.
(KP)
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Rozmowa tygodnia

Nie chcę siedzieć na fotelu ze skóry Wałęsy
Rozmowa z JERZYM
GWIŻDŻEM,
wiceprezydentem
Nowego Sącza,
w 1995 r. szefem sztabu
wyborczego Lecha
Wałęsy - kandydata na
prezydenta RP
- Czy w 1995 r. myślał Pan o tym, że coś
z przeszłości lidera „Solidarności” będzie do
nas wracać, tak jak teraz zawartość teczek
znalezionych w domu Czesława Kiszczaka?
- Miałem wtedy konkretne zadanie do wykonania. Była kampania
wyborcza, więc prowadząc ją starałem się jak najwięcej o kandydacie
wiedzieć i wiedziałem pewnie tyle,
ile wtedy było można. To było 25 lat
temu. O tym, o czym teraz się mówi,
nie rozmawialiśmy wtedy w takim
zakresie. Ale rozmawiałem oczywiście z prezydentem o jego przeszłości.
- Jak 20 lat temu brzmiało pytanie,
które Pan zadał prezydentowi i co on
odpowiedział?
- Rozmawialiśmy o życiorysie
pana prezydenta. On nigdy nie taił,
że jakieś tam kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa miał. Natomiast nie był,
i do dzisiaj nie jest, specjalnie wylewny co do szczegółów. Są dwa źródła,
w których trzeba o te szczegóły pytać – IPN i historycy po sprawdzeniu
wiarygodności dokumentów, i sam
prezydent Wałęsa, który powinien
historię swojego życia opowiedzieć.
- Panu opowiedział wtedy? Znał Pan
szczegóły?
- Nie. Wałęsa mówił, pisał w swojej książce, i nie tylko w niej, że kontakty miał, więc była to informacja powszechnie znana. Natomiast
w kwestii szczegółów, czy prezydent
szkodził ludziom i obecnej Rzeczypospolitej, ja się wypowiadać nie mogę.
Jedyną osobą, która może się wypowiedzieć, jest sam prezydent Wałęsa. Ale droga do prawdy jest daleka.
- Pan nie miał takich pytań do Lecha
Wałęsy? Jeśli były jakieś materiały, to
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w kampanii ktoś te teczki mógł przecież
wyciągnąć.
- Myślę, że prezydent miał tego
świadomość. Nawet, jeśli o szczegółach nie rozmawialiśmy. Ale proszę
pamiętać, że ja byłem szefem sztabu,
a nie śledczym. Dziwi mnie ta sytuacja, bo nikt bardziej jak komuniści
i postkomuniści nie był zainteresowany tym, żeby wymiksować Wałęsę, jako symbol nowego państwa
postkomunistycznego, ze sceny politycznej w 1990 i 1995 r. A wtedy tego
tematu nie podniesiono.
- Druga strona lansuje teorię, że Wałęsa
był dla postkomunistów wygodnym prezydentem, bo może na mocy jakiegoś tajnego układu realizował ich cele.
- To zależy, o jakiej „drugiej stronie” mówimy. Zawsze wydawało mi się, że drugą stroną dla Wałęsy byli naturalni jego przeciwnicy,
wrogowie polityczni, czyli ci, którzy reprezentowali stary, upadły system. Chciałbym przywołać rzecz powszechnie nieznaną, o
której wspomniałem w wywiadzie
z „Rzeczpospolitą” z 27 lutego. Mianowicie w okresie kampanii wyborczej w 1995 r. było 5-lecie tygodnika „Nie”. Podrzucono nam film, po
sprawdzeniu okazało się to nagraniem autentycznym, z jubileuszu tygodnika. Uczestniczyli w nim politycy, ale były też scenki obyczajowe
– półnagie kobiety w basenie, podpici panowie i Jerzy Urban siedzący na
dużym skórzanym fotelu z whisky
w ręku. Urban zwracał się do współbiesiadników: Po wyborach, jak Wałęsa już przegra to wszyscy będziemy
siedzieć na fotelach ze skóry Wałęsy. Otóż ja ani wtedy ani teraz nie
wpisuję się w to towarzystwo, które chciałoby siedzieć na fotelach ze
skóry Wałęsy, bo to by znaczyło, że
cała III Rzeczpospolita została zbudowana przez Kiszczaka i spółkę. Ja
w to nie wierzę.
- Nie wierzy Pan, czy jest Pan przekonany?
- Jestem przekonany. III RP została
zbudowana przez ruch „Solidarność”
pod przewodnictwem Lecha Wałęsy.
Nie mówię tego, żeby go bronić, bo
on tej obrony ode mnie nie oczekuje.

Wiem, jaka jest proporcja znaczenia
politycznego i historycznego między
Lechem Wałęsą i mną z Nowego Sącza. Natomiast znam Lecha Wałęsę,
niestety jest pewna rzecz, która go obciąża. Powiedział „A” w swojej książce, że miał jakieś kontakty, z których
nie wyszedł zupełnie czysty. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego tak było, i to od niego. Zwróciłem
się w liście do Wałęsy z prośbą, żeby
przedstawił to nie w formie jakiegoś
tam oświadczenia na blogu, jednej czy
drugiej przeczącej sobie wypowiedzi, niepewnego gadania, które może

zniszczyć. Więc dziś najbardziej wiarygodną osobą wobec swojego życia
może okazać się sam Lech Wałęsa poprzez swoje świadectwo.
- Dlaczego Lech Wałęsa mówi takie słowa: „Nie chcę, ale muszem, kręcę, mataczę, kluczę”?
- „Nie chcem, ale muszem” to
jest stare powiedzenie, ale reszta to
nowa retoryka, tego nie słyszałem.
Nie chciałbym mówić za prezydenta.
- Jaka tajemnica go wiąże?
- Nie wiem, gdybym wiedział to
pewnie bym powiedział. Nie sądzę,
żeby to było coś bardzo szczególne-

Ci, którzy cenią zasługi Wałęsy, będą je cenić
bez względu na to, co się okaże. Nawet bez
względu na to, co powiedzą historycy. Ale będą
też tacy, którzy z różnych powodów Wałęsy
albo nie lubią albo nie doceniają, albo nie chcą
go uznać za wybitną postać historyczną.
uchodzić za krętactwo, ale żeby jasno
powiedział, że to, iż nie wyszedł czysty
z tych kontaktów dotyczy tego i tego.
Takie jednoznaczne oświadczenie powinien wydać. Było ku temu szereg
okazji, jeszcze wtedy, gdy nie ujawniono tych teczek z szafy Kiszczaka,
zresztą czy są to dokumenty prawdziwe czy fałszywe, to ustalą historycy. Natomiast nie ma czasu i potrzeby,
żeby na jakimś blogu czy forum internetowym Wałęsa przedstawiał swoje
opinie. Ci, którzy cenią zasługi Wałęsy, będą je cenić bez względu na to, co
się okaże. Nawet bez względu na to,
co powiedzą historycy. Ale będą też
tacy, którzy z różnych powodów Wałęsy albo nie lubią albo nie doceniają,
albo nie chcą go uznać za wybitną postać historyczną. Za 100, 200 lat także historycy będą badać życie Wałęsy,
bo to postać, która wpisała się w historię Europy i świata, a takich osób
nie było wiele.
- Jemu się zazdrości tej pozycji?
- Wiem tylko, że dla współczesnych ogromne znaczenie mają emocje, czyli kogoś lubię lub nie, nie przez
pryzmat obiektywizmu, ale własnego subiektywnego stosunku oceniam
życie, działalność, osobę. Myślę, że
czym dalej będziemy, tym łatwiejsza
i rzetelniejsza będzie ocena postaci historycznej, jaką jest Wałęsa. Ale chcę
zwrócić uwagę na wspomnianą wcześniej rzecz – jednoznaczne oświadczenie Wałęsy. Dzisiaj jest tak, że wszystko, co kto powie, zostanie na zawsze,
bo jest tyle nośników, że tego nie da się
REKLAMA

go, bo znam charakter Wałęsy. Najbardziej niekorzystnie na rzecz Wałęsy świadczą jego własne słowa. Wałęsa
staje się wrogiem samego Wałęsy. Jak
ktoś czytał parę miesięcy temu książkę
Danuty Wałęsy, to tam było to widać.
Więc to nie jest moja odkrywcza teza
z okresu dość intensywnych, w pewnym momencie, kontaktów z Wałęsą.
- Wałęsa nie ucieszył się z książki żony.
- Wałęsa ma taki charakter, że musi
być pierwszy, najważniejszy i - czego nie powinien sam dzisiaj chcieć –
święty. Ale świętych polityków nie
ma zbyt wielu.
- Danuta Wałęsa wyszła w ubiegłym tygodniu na wiecu KOD-u popierając męża i powiedziała, że na pewno nie brał pieniędzy od
SB, że tylko prowadził z nimi grę.
- Do pewnego momentu to rozumiem, ale nie rozumiem sytuacji,
w której w obronie kogoś przechodzi
się na atak wobec kogoś. Potrafię zrozumieć sytuację, w której przeciwnicy
polityczni dla racji stanu i prawdy historycznej powinni z sobą rozmawiać.
Wałęsa, czy się tego chce czy nie chce,
jest człowiekiem na miarę światową
i jakiekolwiek wielkie plamy mogą
mu szkodzić w Polsce, ale nie zaszkodzą na świecie. Mamy chyba wszyscy
tego świadomość. Jego adwersarz polityczny, Jarosław Kaczyński, bo tak
się go postrzega, do dzisiaj nie wypowiada się na ten temat, co trzeba docenić. To zresztą też postać o wielkim
znaczeniu politycznym. Jest mężem
stanu. Jeśli dwóch największych polityków ostatniego 25-lecia ze sobą

nie rozmawia, to ktoś między nimi
stoi, komuś bardzo musi na tym zależeć, żeby oni się nie spotkali. Teraz
po teczkach Kiszczaka i po wypowiedziach choćby samego Wałęsy, spotkanie, które powinno przecież nastąpić, być może już się nie odbędzie.
- Skoro Lech Wałęsa mógł się spotkać
po przegranych wyborach z Aleksandrem
Kwaśniewskim…
- Ale proszę pamiętać, że oni byli
w obcych obozach. Najgorzej jest, gdy
rozstają się z sobą ludzie bliscy czy
współdziałający kiedyś ze sobą.
- Wyobraża Pan sobie, że Lech Wałęsa
zwoła konferencję prasową i powie: Tak,
podpisałem w 1970 r. zobowiązanie do
współpracy…
- Jeśli tak było, uważam, że powinien tak zrobić.
- Ale czy to ma znaczenie z historycznego
punktu widzenia?
- Powinien odnieść to do kontekstu politycznego, w którym się
wówczas funkcjonowało. Dzisiaj jest
wielu bohaterów, zwłaszcza tych 20,
30, 40-letnich, którzy bardzo chętnie wypowiadają się na temat ludzi,
którzy kiedyś tworzyli „Solidarność”
i tworzyli wolną Polskę. Oni tej historii nie przeżywali osobiście, mogą
ją znać tylko z książek prawdziwych
czy fałszywych.
- A gdyby Lech Wałęsa przyznał się do tej
współpracy, napisałby Pan do niego list, że
się Pan rozczarował?
- Uważam, że Wałęsa powinien
mieć na tyle sił, żeby powiedzieć
prawdę, bez względu na to, jaka była
jego przeszłość. Nie zamaże tą wypowiedzią tego, co zrobił przed rokiem
80 i w latach 80.
- A w Pańskich oczach straci?
- Nie, bo wiem, że prawdziwy bohater to nie ten, który się niczego nie
boi. To głupiec. Tylko ten, kto potrafi bojaźń przezwyciężyć swoim działaniem, jest prawdziwym bohaterem.
Gdyby Wałęsa zdobył się na powiedzenie prawdy to byłoby najlepsze.
Bez względu na to, jaka ta prawda
jest, bo być może prawda jest po jego
stronie. Tyle fałszywych akcji wobec Wałęsy było podejmowanych,
że nikt inny tego nie doświadczył.
O tym mówią historycy, nawet ci
mniej mu życzliwi. Nikt też nie zaprzecza, że Polska i my wszyscy coś
mu zawdzięczamy. Dziś są łatwe czasy dla łatwych bohaterów.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO MATERIAŁ
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
W NOWYM SĄCZU
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Chce być lekarką, ale najpierw musi wyleczyć serce

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Ulubiona bohaterka nie żyje

FOT. SURSUM CORDA

Marzy o byciu lekarką – jako patolog pragnie ratować życie innych ludzi. Jednak najpierw sama musi wyzdrowieć. 15-letnia sądeczanka Natalia
Jasińska miała już trzy operacje. Teraz
musi przejść skomplikowane i drogie
badanie serca w Niemczech. Koszt tego
zabiegu to kwota 27 tysięcy złotych.

Operował jej serce, gdy miała
zaledwie miesiąc
Nastolatka przyszła na świat ze
skomplikowaną wadą serca. Mając zaledwie miesiąc, trafiła na
stół operacyjny profesora Edwarda Malca, słynnego kardiochirurga dziecięcego, który w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie uratował jej życie. Potem operował serce Natalii jeszcze
dwa razy - gdy dziewczynka miała cztery latka i jedenaście.
- Podczas ostatniej konsultacji kardiochirurgicznej okazało
się, że z serduszkiem naszej córki znowu jest coś nie tak, wysłaliśmy dokumenty medyczne do
profesora i otrzymaliśmy wiadomość, iż musi zostać wykonane
cewnikowanie serca, które odpowie na pytanie: co dalej… - mówi
mama Natalii, Gabriela Jasińska.
Kardiochirurg znany z leczenia
nawet najbardziej skomplikowanych przypadków, ocenił, że
u Natalii konieczne jest przeprowadzenia zabiegu pozwalającego
na ocenę kondycji serca oraz zmierzenie ciśnienie w jamach serca
i w naczyniach krwionośnych.

Nie chcą czekać na zabieg
w Polsce

Dokonuje rzeczy niemożliwych,
a oni nie tracą nadziei
- Patrząc codziennie na Natalię widzimy prawdziwy cud mówi Gabriela Jasińska. - Mimo
tak poważnej i skomplikowanej
wady serca oraz trzech operacji
Natalia wygląda jak inne zdrowe dzieci. Nie poddaje się chorobie. Dobrze się uczy, dużo czyta,
lubi pisać opowiadania. Chciałaby studiować medycynę i zostać
lekarzem patologiem. Interesuje
się także kulturą Korei Południowej. Ma swoje pasje, chciałaby
je realizować na przekór chorobie. Ma nadzieję, że uda się jej
z nią wygrać - dodaje mama Natalii.
– A tę nadzieję zawdzięczamy
tylko i wyłącznie profesorowi
Edwardowi Malcowi, człowiekowi, który dokonuje rzeczy niemożliwych - twierdzi mama nastolatki.
Słynny kardiochirurg jest wręcz
uwielbiany przez rodziców dzieci,
którym już kiedyś pomógł.

Znalazł się genetyczny
bliźniak dla Marcinka
Chory na białaczkę 6-letni Marcin Rola z Mogilna, o którym pisaliśmy na łamach DTS, ma szansę na powrót do zdrowia. W bazie DKMS znalazła
się osoba, która może być dla niego dawcą szpiku.
Ta informacja cieszy tym bardziej, że chłopiec
cały czas przebywa w szpitalu w Prokocimiu, a
jego stan nie jest dobry. O dawcy wiadomo tylko,
że jest obcokrajowcem i nie mieszka w Polsce. Na
razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do przeszczepu.
Chłopiec zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną dwa lata temu. Spędził już wiele miesięcy w szpitalu, przeszedł też ciężką chemioterapię. Wrócił do szpitala, bo choroba znów dała o
sobie znać. Specjalnie dla niego, jak i dla 10-letniej
Nikoli z Kadczy, fundacja DKMS Polska zorganizowała na Sądecczyźnie akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Mieszkańcy pokazali
wówczas wielką solidarność z młodymi sądeczanami. Baza fundacji DKMS poszerzyła się o prawie 700 osób.
(HUGO)

- To anioł, z wielkim zaangażowaniem ratował życie mojego
syna i czuwał przy kolejnych zabiegach, takich jak właśnie cewnikowanie - mówi Barbara Bodziony ze Starego Sącza. Jej synek
Bartuś Świderski, również podopieczny Stowarzyszenia Sursum
Corda, w 2008 roku przeszedł
skomplikowaną operację serca ratującą jego życie, w później także cewnikowanie i inne zabiegi.

Koszty zabiegu, pozostałe badania oraz sam pobyt nastolatki w szpitalu to wydatek rzędu
6 tys. euro, czyli ok. 27 tys. złotych. Rodziny Jasińskich na to nie
stać, dlatego za pośrednictwem
Stowarzyszenia Sursum Corda
zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. Liczy się
każda złotówka.
Obecnie na koncie Natalki są
3 tys. zł. Potrzeba jeszcze 24 tys.
Rodzice dziewczynki nie ukrywają, że badanie woleliby przeprowadzić w Polsce, ale trzeba
na nie bardzo długo czekać i to
zarówno w Prokocimiu, jak i Łodzi w Centrum Zdrowia Matki Polki. - Musielibyśmy czekać około roku, a tyle czasu nie mamy
– mówi Gabriela Jasińska. – Nie
chcemy ryzykować życia Natalii. Bardzo możliwe, że będzie
musiała przejść kolejny trudny zabieg. Przy trzeciej operacji

Lotniska są passe?
Marzenia o betonowym pasie startowym na lotnisku w
Łososinie Dolnej znów zostały zepchnięte na dalszy plan.
W perspektywie unijnej do 2020 roku nie ma pieniędzy na
budowę i modernizację lotnisk.
Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego zwane „Zieloną Łąką” po budowie nowego pasa startowego
mogłoby stworzyć lepsze standardy dla lotów biznesowych. Od lat mówi się także o budowie infrastruktury wokół nowego pasa i jednocześnie powstaniu nowych miejsc pracy. Wygląda jednak na to, że
przez co najmniej cztery najbliższe lata nie będzie
możliwości zdobycia dofinansowania na realizację
takich pomysłów. Urząd Marszałkowski przedstawił
już oficjalne stanowisko w tej sprawie wójtowi Łososiny Dolnej. - W Polsce i chyba w Europie także, nie
ma mody na lotniska. Kiedy będzie? Trudno powiedzieć - zastanawia się Stanisław Golonka.
Wójt podkreśla jednak, że brak możliwości finansowania planowanej inwestycji z Unii Europejskiej nie
niweczy całkowicie planów budowy pasa startowego.
- Lotnisko było, jest i będzie. Aeroklub Podhalański prężnie działa. Ma kilka samolotów i kilkanaście

Natalki okazało się, że badanie
echokardiologiczne jest niedokładne i niewystarczające, aby
w pełni ocenić stan jej zdrowia,
dlatego nie wiemy tak naprawdę jeszcze nic. Nie możemy czekać tak długo, ponieważ to w jej
przypadku może być bardzo niebezpieczne - zaznacza.
- Każda złotówka wpłacona no
konto jest na wagę życia. Rodzice
i Natalka z góry bardzo dziękują
za okazaną pomoc – mówi Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Surcum Corda.

AGNIESZKA MAŁECKA

Jak pomóc Natalii? Można
wpłacić dowolną kwotę na
specjalne konto bankowe
Stowarzyszenie SURSUM
CORDA:
26 8805 0009 0018 7596
2000 0080 z dopiskiem/tytułem „Natalia Jasińska”.
W przypadku wpłat z zagranicy należy podać dodatkowo kod swift: POLUPLPR, zaś
przed numerem powyższego
rachunku wpisać: PL.
Można też przekazać 1% podatku - w deklaracji PIT należy
wpisać nr KRS 0000020382,
a w polu „Cel szczegółowy” „Natalia Jasińska”.

szybowców. Na terenie aeroklubu stacjonuje też
kilka prywatnych awionetek. Loty biznesowe odbywały się i będą odbywać, bo brak betonowego
pasa całkowicie ich nie dyskwalifikuje - tłumaczy
Stanisław Golonka.
Pas startowy miałby być dedykowany tak zwanym air taxi, awionetkom czy nawet samolotom,
które pomieszczą 40 osób. Teraz lądowanie na trawiastym pasie w Łososinie jest możliwe tylko gdy
powierzchnia jest sucha.
- Nie myślimy o żadnym lotnisku, z którego odbywałyby się regularne loty. Chodzi o to,
by przedsiębiorcy, którzy mają swoje samoloty, oszczędzając czas mogli lądować w Łososinie Dolnej.
Według dotychczasowych szacunków modernizacja pasa może kosztować około 35 mln zł. Na taki
wydatek nie stać ani aeroklubu ani gminy.
- Były próby sondażowe w sprawie ewentualnego projektu. Jeżeli jednak nie ma środków zewnętrznych, to na razie nie planujemy większych
wydatków w tym kierunku. Mimo to, nasze plany są aktualne. Myślę, że życie wcześniej czy później wymusi taką inwestycję, bo z czasem będzie
lądować coraz więcej samolotów - podsumowuje Stanisław Golonka.
(PAS)

Zmarła Anna Sułowiczowa
z Posadowej Mogilskiej. Nasi Czytelnicy pokochali małżeństwo
z 75-letnim stażem. Tylko ostatni post
na Facebooku DTS z informacją o niezwykłych wieloletnich małżonkach
zobaczyło ponad 30 tys. Czytelników.
Niestety los przerwał wspólne szczęście brylantowych jubilatów. Pani
Anna Sułowiczowa zmarła w sobotnie przedpołudnie.

Wypadek z udziałem karetki
Do groźnego wypadku z udziałem
karetki pogotowia ratunkowego doszło w niedzielę na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu. Wyjeżdżający z ul. Prażmowskiego samochód
osobowy uderzył we wjeżdżającą na
rondo karetkę z taką siłą, że została ona wypchnięta z jezdni, uderzając
w słup oświetleniowy i wywracając
się na lewy bok. W wyniku zdarzenia
załoga karateki pogotowia oraz kierujący samochodem osobowym doznali
lekkich potłuczeń. 71-letnia pasażerka
karetki z poważniejszymi obrażeniami ciała nadal przebywa w szpitalu.

Święty z Podegrodzia
We wtorek 15 marca papież Franciszek wyznaczy termin kanonizacji
bł. o. Stanisława Papczyńskiego z Podegrodzia. 21 stycznia Ojciec Święty
upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu
uznającego cud przypisywany wstawiennictwu zakonnika rodem z Podegrodzia. Cud, który zadecydował
o kanonizacji Stanisława Papczyńskiego, miał miejsce w 2001 r.

Podejrzany o „zły dotyk”
Wikary z kościoła św. Heleny
w Nowym Sączu jest podejrzany
o uwodzenie 15-letniej uczennicy szkoły w Chełmcu. We wtorek
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przesłuchano pierwszych
świadków. Ksiądz Leszek L. wyjechał
z parafii, nie sprawuje już żadnych
funkcji w kościele.
(RED)
WIĘCEJ NA
SACZ.IN

REKLAMA
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.
dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00 telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31
napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/
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Ludzie

Pamięć po Żydach nie może umrzeć
Nie dostaję tej nagrody sam. Jest ona
wyróżnieniem dla wszystkich, którzy
współtworzą sądecki sztetl – mówi
ŁUKASZ POŁOMSKI. Historyk z Nowego Sącza znalazł się w gronie dziesięciu Polaków, którzy zostali uhonorowani nagrodą „Chroniąc Pamięć”.
Wyróżnienie trafia do osób, które angażują się w zachowanie dziedzictwa
polskich Żydów.

co wcześniej raczej mu się nie
zdarzało. Reakcja sądeczan, którzy tak licznie biorą udział w uroczystościach rocznicowych likwidacji sądeckiego getta, bardzo
pozytywnie go zaskakuje. Będę
walczył, aby i w tym roku przyjechał, choć jest to dość wiekowy człowiek. Ma już prawie 91
lat. Obecność Marcusa jest jednak cenna. To człowiek, który
przeżył okropne rzeczy, a żywe
świadectwo, które przekazuje,
zawsze dociera do ludzi. Sam,
kiedy o tym opowiadam, głęboko
się wzruszam. Do Nowego Sącza
przyjeżdża też wielu innych Żydów, którzy są potomkami tych,
którzy zginęli w getcie. Ciągle
docieram do nowych osób, które
mieszkają w Kanadzie czy Stanach
Zjednoczonych, a urodziły się
w sądeckim getcie.

- Wiem, że z wykształcenia jesteś historykiem ale skąd takie zainteresowanie kulturą żydowską?
- Zacząłem się nią interesować
w czasie studiów, kiedy poznałem
Jakuba Muellera. Myślę, że moje
zainteresowania bardziej idą jednak w stronę żydowskiej historii
niż kultury. I to szczególnie historii regionalnej. Jakub Muller zaraził mnie takim dogłębnym szukaniem informacji w archiwach.
Tak to się zaczęło. Muller to ostatni nowosądecki Żyd, który zmarł
w 2010 roku. Urodził się w Nowym
Sączu w roku 1920. W 1968 roku
wyrzucono go z Polski ale przyjeżdżał tu każdego roku oprowadzając wycieczki po cmentarzu
żydowskim, po byłym getcie. Kiedy zmarł, zdałem sobie sprawę, że
pamięć po Żydach może umrzeć.
Dlatego postanowiłem kontynuować to, co on rozpoczął. Nie robię tego sam. Tę pamięć kontynuuje cały sądecki sztetl. Naszym
celem jest edukacja ludzi, prowadzenie spacerów po miejscach
związanych z Żydami oraz organizacja wykładów i wydarzeń
kulturalnych.
- Ujawniacie wiele przedwojennych tajemnic, o których wie zaledwie garstka sądeczan. Przykładem jest szyld żydowskiego sklepu, który pojawił się na
rogu jednej z sądeckich kamienic tuż
po tym jak odpadł z niej tynk...
- Staram się pokazywać takie rzeczy jak tylko się pojawiają
w Nowym Sączu ale i w całej

FOT. PIOTR DROŹDZIK

- Jesteś pierwszą osobą w Nowym Sączu, która może się pochwalić takim
wyróżnieniem.
- Cieszy mnie to tym bardziej,
że ta nagroda przyznawana jest co
roku tylko dziesięciu osobom z całej Polski. Trafia do osób dbających
o dziedzictwo kulturowe i materialne po Żydach, którzy współtworzyli nasz kraj. To ukłon ze
strony organizacji żydowskich dla
Polaków, którzy z własnej inicjatywy zajmują się ochroną tego, co
po Żydach pozostało.

Małopolsce. Wbrew pozorom
w tej kwestii sporo się dzieje.
Sprawa odpadającego tynku nagle pokazała, że Żydzi mieszkali w Nowym Sączu i tworzyli
to miasto. Mieli tu domy i sklepy. Odkryte szyldy niestety zostały przykryte nową warstwą
tynku ale historii nie da się zapomnieć. Będziemy o tym przypominać, choćby podczas spacerów, oprowadzając wycieczki po
terenie byłego getta.
- Kiedy organizujesz takie spacery nie
masz wrażenia, że mieszkańcy miasta niewiele wiedzą o historii Żydów?
- Przykro o tym mówić ale ludzie wiedzą o nich naprawdę niewiele, nie mają też pojęcia o historii Nowego Sącza, nie mówiąc
już o historii żydowskiej. Dlatego w czasie tych spacerów staram się przybliżać nie tylko historię Żydów ale też i miasta. Dzieje
Żydów, Rusinów czy protestantów są bardzo bogate, a kompletnie zapomniane. Już trzeci rok
z rzędu organizuję takie spacery.

Często proszą mnie o nie szkoły. Umawiam się z nimi indywidualnie, odwiedzam ich też na
lekcjach. W tym roku również je
zorganizujemy. Na pewno przejdziemy się ul. Jagiellońską, by
poznać jej historię z perspektywy żydowskiej, będzie spacer po
getcie tradycyjnie już w rocznicę
jego likwidacji. Robiliśmy to już
wiele razy i co roku na taki spacer przychodzi coraz więcej osób,
co jest dla mnie miłym zaskoczeniem. Będzie też spacer po Przetakówce, to dzielnica Nowego Sącza
z bardzo zapomnianą historią. Przy
okazji przypomnimy historię innej
dzielnicy - Piekła. Nowy Sącz był
bardzo różnorodny zarówno pod
względem majątkowym jak i narodowym czy etnicznym.
- Starasz się zapraszać świadków,
którzy przeżyli sądeckie getto. Jednym z nich niewątpliwie jest mieszkający w Izraelu Marcus Lustig. Czy
w tym roku też nas odwiedzi?
- Marcus Lustig był w Nowym Sączu dwa razy pod rząd,

- Kogo więc możemy się spodziewać
w tym roku?
- Tego jeszcze nie wiadomo.
Wszystko jest w fazie ustaleń.
Jest kilka pomysłów co do osób,
które chcielibyśmy zaprosić. Są
to jednak ludzie wiekowi, którzy mają powyżej 90-ciu lat i podróż z Izraela czy Stanów Zjednoczonych jest dla nich nie lada
wyzwaniem.
- W tym roku również możemy liczyć
na cykl imprez związanych z żydowskimi świętami?
- W 2014 roku jako sądecki
sztetl zrobiliśmy taki cykl i sądeczanie bardzo nas wówczas zapamiętali. Pokazaliśmy: Święto
Purim, Szawuot, Rosz ha-Szana
i Chanukę. Etap świąt już zamknęliśmy, ale chcę, abyśmy
spotykali się każdego roku na
Chanukę czyli Święto Świateł.
W tym roku już zorganizowaliśmy takie spotkanie w malutkiej
bożnicy, gdzie podsumowaliśmy
działalność sądeckiego sztetlu za
2015 rok. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy cykl z innymi wydarzeniami pod nazwą „Tętno
życia”, gdzie przybliżyliśmy: narodziny, ślub i śmierć w religii żydowskiej. Rok 2016 chcemy poświęcić Łemkom czyli kolejnej
mniejszości narodowej. Chciałbym, żeby działalność sądeckiego sztetlu skupiała się nie tylko na
historii Żydów ale też pokazywała inne mniejszości, a Łemkowie
stanowili przecież 15 proc. ludności powiatu sądeckiego.

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA

Życie w piwnicy
uratowało ją
od śmierci
- Nie byłoby mnie dziś wśród żywych, gdyby nie rodzina pana Józefa Jarosza - przyznaje Anna Grygiel-Hurym. W ręce ocalonej
z holokaustu i jej wybawicieli trafiły
odznaczenia oraz tytuły Honorowych
Ambasadorów Sądeckiego Sztetlu.
Początki życia pani Anny to jeden wielki horror. Urodziła się w
getcie, a mając dwa lata trafiła do
piwnicy, gdzie spędziła kolejne dwa
lata. Tylko tak mogła przeżyć wojnę. Schronienie jej i 13 innym Żydom dała rodzina państwa Jaroszów
ze wsi Stańkowa w gminie Łososina
Dolna. Piwnica, w której się ukrywali, znajdowała się obok domu pod
szopą. Pani Ania była małą dziewczynką i niewiele pamięta z tego
okresu, ale niektóre rzeczy opowiedziała jej mama.
- Zostałam nazwana dzieckiem holokaustu - przyznaje. O pewnych rzeczach nie da się zapomnieć. Pan Jarosz zdawał sobie
sprawę, że ukrywając nas naraża się na duże niebezpieczeństwo.
W piwnicy zawsze musiała być cisza, żeby nikt nas nie usłyszał. Kiedy płakałam, dusili mnie, żebym
przestała. Bardzo mnie to bolało.
Później jak już czułam, że będę płakać, sama zaczynałam się dusić.
Ze wszystkich 14 Żydów, których ukrywali u siebie Jaroszowie
- kontakt utrzymują jedynie z panią Anią. Reszta, która przeżyła,
porozjeżdżał się po świecie w tym
do Izraela.
Pan Józef miał wówczas 14 lat.
Doskonale pamięta jak wieczorami po kryjomu jeździł po worki
z mąką, z której potem piekli dla
Żydów chleb.
- Miałem rok młodszą siostrę,
która wieczorami zanosiła im jedzenie w koszykach - opowiada.
- Rzadko wychodzili na zewnątrz,
żeby nikt ich nie rozpoznał. Nie
było innego wyjścia. Jak się już
przyjęło ludzi, trzeba było im pomagać. Trzeba było przy tym bardzo uważać, żeby sąsiedzi o niczym się nie dowiedzieli.
Anna Grygiel-Hurym oraz Kazimiera i Józef Jaroszowie zostali Honorowymi Ambasadorami Sądeckiego Sztetlu. Uroczystość odbyła
się 6 marca. Co roku tego właśnie
dnia obchodzony jest Europejski
Dzień Pamięci Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata.
(MT)

REKLAMA

PRZEKAŻ

nam 1%

Nazwa organizacji:
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
Adres organizacji:
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz
www.mto.org.pl;
e-mail: mto_poland@hotmail.com
KRS: 0000028184

Pracujemy w kilku obszarach tematycznych. NajwaĂniejsze z nich to rozwijanie demokracji obywatelskiej od podstaw, ksztaÏcenie liderów lokalnych w tym równieĂ liderów
przedsi¸biorczoäci spoÏecznej oraz edukacja obywatelska
i prawna. W Polsce prowadzimy warsztaty metodyczne dla
nauczycieli, dbaj¦c o to, aby polska szkoÏa ksztaÏciÏa m¦drych, aktywnych, przedsi¸biorczych i otwartych obywateli.
Dzi¸kujemy z caÏego serca
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

VERTE C

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz
odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej.

1199zł

AKCESORIA W CENIE DRZWI
(OPAL PLUS)
• Zamek listwowy czteropunktowy,
• Dwie wkładki patentowe klasy „B”
• Klamka OPAL + szyld górny (II klasa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm.

VAT 8%

Rabat 30%

z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM

PASSIVE
P R OPORTA
MOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
Rabat 20%
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS
DOSTĘPNE OD RĘKI
RABAT 20%
OKNA DACHOWE
SKYLIGHT

78x98 735zł*

78x98 706zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x118 780zł*

78x118 748zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x140 854zł*

78x140 820zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

MIKEA

JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
DOSTĘPNE OD RĘKI

RABAT 15%

CREO
KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

BRAMY UCHYLNE

OGRODZENIE POSESYJNE

2500x2100

2190zł
2500x2250

2290zł
VAT 8%
Z MONTAŻEM

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu tzw.
"brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7 Wm2K
możesz zaoszczędzić nawet do 20%
wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują
uszczelki z EPDM;

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

SUPER PROMOCJE

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE 5 KOMOROWYCH
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uf=0,76 W/m2K
• 7 komorowy profil klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka profilu w
okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne
o charakterystyce odpowiadającej
wymogom budownictwa pasywnego

SUPER PROMOCJE

SUPER PROMOCJE

blu Evolution 82

blu Evolution 82 ArtLine

• Szerokość profili 82mm,
• 6 komór w ramie, oraz skrzydle zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz
dźwiękową
• Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe
i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe
• Elegancki i klasyczny prosty kształt zaprojektowany oraz wykonany w Niemczech
• Masywne wzmocnienia wewnętrzne
o grubości 2mm
• Wysoka stabilność termiczna i optymalny
system odwodnienia
• Bezpieczne przenoszenie obciążenia
nawet przy wysokiej masie pakietów
szybowych
• Głębokie osadzenie pakietów szybowych
optymalizujące izolacyjność termiczną

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Opinie

Nikt nie czytał, nikt nie widział, ale wrzawa trwa

Zaniemówiłem z wrażenia, kiedy w poniedziałkowym wydaniu
„Gazety Krakowskiej” uderzył mnie
w oczy kłujący tytuł: „Pochwała Józefa Oleksego na koszt podatnika
z Sącza”. To było na pierwszej stronie gazety. Zaś na trzeciej jeszcze
mocniejszy tytuł publikacji głosił:
„Sącz czci Józefa Oleksego”. Pomyślałem, że chyba jakieś ważne
siły koniec końców nie zgodziły się
na postawienie pomnika brygadiera Józefa Piłsudskiego, a w to miejsce zamierzają wybudować pomnik
śp. Józefa Oleksego. Czyżby w ramach „dobrej zmiany” wyznawcy
prezesa Jarosława Kaczyńskiego zamierzali zmaterializować jego opinię o Józefie Oleksym? Wybitny lewicowy polityk średniego pokolenia
- tak przecież rzekł prezes dobrych
kilka lat temu. Po wgryzieniu się
w enuncjację prasową zrozumiałem, że bynajmniej nie chodzi o pomnik, ale o skromne wydawnictwo w ramach Biblioteki „Rocznika
Sądeckiego”. Autorem tej rzekomej hagiografii czczącej Oleksego ma być znany regionalista Jerzy Leśniak.
Mój Boże! Jakież to typowo polskie i prowincjonalne. Publikacji –
biografii Oleksego jeszcze nikt nie

Rozgrywki dla miłośników piłki
Ruszyły zapisy do Sufigs Ligi Orlika o
Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego. W rozgrywkach mogą rywalizować
sześcioosobowe drużyny – 5 zawodników i bramkarz. Liga jest dla wszystkich miłośników piłki nożnej – zespołów ze szkół, firm, instytucji, czy grup
znajomych.
Ma to być okazja do
promocji zdrowego trybu życia oraz podtrzymania starych znajomości
i poznania nowych ludzi.
Równocześnie liga ma być
miejscem sportowej rywalizacji, ale w ferworze
walki fair play. W rozgrywkach zostanie wyłoniony Mistrz Powiatu
Nowosądeckiego, a najlepsi otrzymają możliwość
awansu do kolejnego etapu: turnieju ogólnopolskiego - Orlik Polska.
Pula nagród wynosi 20
tys. zł. Rozgrywki będą
odbywać się na Orlikach
w Podegrodziu i w Brzeznej. Zapisy trwają do 31
marca. Mecze ruszają 5
kwietnia.

Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej rozgrywek:
www.lfsportevents.pl.
(RED)
POD PATRONATEM
M

z historii Polski ostatniego ćwierćwiecza. Włącznie z aferą szpiegowską „Olina”.
Nie da się też wymazać go
z historii Sądecczyzny, nie tylko dlatego, że był ministrantem
w kościele św. Małgorzaty i witał
kardynała Karola Wojtyłę, czy pacholęciem będąc był słuchaczem

był też ambasadorem Sądecczyzny
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście. Członkowie klubu na czele z Oleksym pomagali
w różnych sprawach w rządach
i ministerstwach. Zrobili kawał dobrej roboty dla ukochanej dla nich
Sądecczyzny, a kierował pracami
klubu właśnie człowiek, zdaniem

Oleksy raczej nie przewraca się
w grobie z powodu tej hucpy wokół
niego. Miał poczucie humoru i
wiele w życiu przeszedł. Pewnie
wzruszyłby ramionami, dodając
zgryźliwie, że go cieszy ta awantura
zwłaszcza w Roku Miłosierdzia
Bożego i w okresie Wielkiego Postu.
Małego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Józef Oleksy
przez kilkanaście lat przed śmiercią był także przewodniczącym
Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej,
który zrzesza grubo ponad setkę
Sądeczan rozrzuconych po kraju
i za granicą. Do klubu należą (na
razie nie ma nikogo, kto objąłby
kierownictwo KPZS po Oleksym)
wybitni naukowcy, ludzie kultury, sztuki, działacze polityczni.
Ten klub oprócz tego, że fundował stypendia dla zdolnej sądeckiej
młodzieży pragnącej studiować,

Hojnora, mocno związany z PZPR.
Oleksy raczej nie przewraca się
w grobie z powodu tej hucpy wokół niego. Miał poczucie humoru
i wiele w życiu przeszedł. Pewnie
wzruszyłby ramionami, dodając
zgryźliwie, że go cieszy ta awantura zwłaszcza w Roku Miłosierdzia Bożego i w okresie Wielkiego Postu. Bo kiedy przyjeżdżał do
swojej matki Michaliny w okresie
Wielkiego Postu, to na polecenie
bogobojnej rodzicielki nie tylko
zarzucał palenie papierosów, ale
nawet do ust nie wziął kieliszka

alkoholu. Dlatego zapewne pobłażliwie patrzy z nieba na harce
na jego grobie.
Co zaś się tyczy obciążenia finansowego podatników związanego z publikacją biografii
w „Roczniku Sądeckim”, warto przypomnieć, że wydawcami są prezydent Nowego Sącza
i oddział Polskiego Towarzystwa
Historycznego. „Rocznik Sądecki” tradycją sięga lat przedwojennych i bohaterami jego publikacji byli zaiste różni ludzie
i lewicy, i prawicy, i środka.
W przyszłości zapewne „Rocznik Sądecki” poświęci swoje strony innym znanym Sądeczanom,
jak choćby wicemarszałkowi Sejmu RP Joachimowi Brudzińskiemu, ministrowi od wód słonych
i słodkich Markowi Gróbarczykowi, czy też posłowi-sprawozdawcy Stanisławowi Piotrowiczowi. Nie wspominając o senatorze
i innych wybitnych posłach ziemi
sądeckiej. Ale, jak na razie, są oni
żywi. Łatwiej pisać historykom
o zmarłych.

PS
Zarząd nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego podjął uchwałę o rezygnacji ze współudziału w wydaniu,
a tym samym firmowaniu logiem
PTH publikacji o Józefie Oleksym.
Jednocześnie Zarząd Oddziału PTH
nadmienia, iż „niniejsze votum separatum dotyczy tylko tego jednego wydawnictwa. Nie może w żaden sposób zostać rozciągnięte na
inne tytuły, jako ich niedotyczące”.

INTERWENCJA DTS

Wielka dziura z gałęzią
Ta gigantyczna dziura w drodze straszy swoim otworem od kilku tygodni,
przy jednym z najbardziej ruchliwych
szlaków wylotowych z Nowego Sącza.
Wielki otwór, w którym można złamać
powozie auta, nikomu nie przeszkadza.
Ktoś postawił obok pachołek,
jakaś litościwa ręka zatknęła tam
gałąź i nic się nie dzieje. Miejsce
z wielką dziurą jest ulubionym
punktem patrolowym policyjnej
drogówki. Drogowy kłopot wszyscy
jednak pokornie omijają. A wszystko to kilka metrów od tablicy z napisem „Nowy Sącz”.
Zima była w tym roku łagodna – miasto zaoszczędziło na odśnieżaniu dróg. Zbliżająca się wiosna sprzyja jednak powstawaniu
dużej ilości dziur - chociażby takich, jak ta ze zdjęcia przysłanego nam przez Czytelnika. Drogowcy będą mieli zatem pełne ręce
roboty. Na drodze wyjazdowej na
Korzenną powstała dziura, w której ktoś umieścił pokaźnych rozmiarów kij.

- Wygląda to naprawdę fatalnie. Sytuacja jest niebezpieczna
szczególnie w nocy, kiedy widoczność jest utrudniona, można wpaść
i połamać sobie nogi - mówi nasz
Czytelnik.
Według urzędników odpowiedzialnych za stan dróg, szkody są
cały czas naprawiane. Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu

Dróg w Nowym Sączu, zachęca
mieszkańców do zgłaszania drogowych usterek, gdyż ma to pozwolić
na szybsze interwencje drogowców.
Na utrzymanie infrastruktury Nowy
Sącz przeznaczył w tym roku kwotę 1,6 mln zł. W kwietniu dowiemy
się, ile udało się zaoszczędzić dzięki łagodnej zimie.
(WAM)

FOT. CZYTELNIK

Jerzy Wideł
Z kapelusza

czytał, nie widział (oprócz autora),
a już się podniosła polityczna grajdolana wrzawa. Harce nad grobem
zmarłego ponad rok temu śp. Józefa Oleksego zaczęli wyczyniać prawicowi politycy. Że to skandal, że
to gloryfikacja działacza Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej,
że są godniejsze postaci, by im pisać biografie.
Senator Stanisław Kogut przytomnie zauważył, że po wydaniu
tej publikacji stosownie do potrzeb
zareaguje i wróci do tematu nadania w zeszłym roku honorowego obywatelstwa miasta Józefowi
Oleksemu. Z kolei Andrzej Szkaradek zasugerował, że za wydawnictwo powinien zapłacić Sojusz Lewicy Demokratycznej a nie miasto.
Najdalej w krytyce poszedł radny
PO Józef Hojnor, twierdząc, że jest
mu przykro i smutno, że prezydent
z PiS chwali ludzi związanych mocno z komunizmem. Na cmentarzu
z reguły nie jest wesoło, a gdyby
jeszcze Hojnor mógł wyjaśnić, według jakiej metodologii uznał Józefa
Oleksego za komunistę, sprawa byłaby prostsza. Jednym słowem zrobiła się niezła hucpa z tym Oleksym, który został pochowany po
namaszczeniu olejami świętymi
i z honorami godnymi premiera
Rzeczypospolitej.
A przecież rodowity sądeczanin
nie był tylko premierem. Był posłem, ministrem spraw wewnętrznych, ktoś go wybrał do Sejmu RP
i w dalszej kolejności na marszałka tegoż.
Józefa Oleksego, jak ktoś nieudolnie chce, nie da się wymazać
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Pasje

Najważniejsze jest bycie razem

- Skąd się bierze energię i motywację po 28 latach robienia tego samego, czyli robienia Festiwalu Młodych
Talentów?
- Chyba od młodzieży, bo młodzież bardzo mobilizuje nas dorosłych. Dlatego nauczyciele, będąc nawet na emeryturze, zawsze
wyglądają i czują się młodo. Dziwię się, że mam jeszcze jakieś pomysły, bo po 28 festiwalach wydaje się, że nie bardzo można coś
nowego wymyśleć. Ale właśnie
przez rozmowy z młodzieżą, przez
wspólne zabawy, przez wspominanie przez mnie poprzednich
roczników, udaje się więcej z siebie wykrzesać. Te 2-3 miesiące
przed festiwalem to ciężka praca
z młodzieżą i właśnie wymyślanie.
- Jest taka teoria, że jak Ci ktoś zabroni robienia dalszych Festiwali Młodych
Talentów, to na drugi dzień umrzesz…
- Wiem, że gdybym przestała
pracować i na przykład przestała prowadzić festiwale, to pewnie bym się rozchorowała. Może
bym nie umarła, chociaż niektórzy twierdzą, że jak mi zabronią
prowadzenia festiwali - bo będę
już taka starsza, że nie będę wiedziała, że festiwal prowadzę - to
umrę. Mam nadzieję, że nie, bo
znajdę sobie coś innego.
- Ale co?
- Na przykład festiwal starych
talentów. Zawsze można działać
artystycznie i każdy z nas, już bardzo dorosłych, powinien jak najwięcej pracować, tworzyć, bo to
nas trzyma przy życiu.
- Czujesz, że masz cały czas energię
20-latki?
- Już od kilku lat tego nie czuję. To znaczy, wydaje mi się, że
mam energię 20-latki, ale organizm odmawia posłuszeństwa.
Trzeba więc wszystko dozować,
rozłożyć sobie, lepiej rozplanować
i dopiero wtedy można dużo rzeczy zrealizować.
- Jakie to uczucie – idziesz przez Nowy
Sącz i co druga mijana osoba mówi:
dzień dobry ciociu, pani profesor, pani
Basiu…
- Rzeczywiście często zdarza
mi się, że przechodząc spod mojej szkoły, I Liceum, do rynku spotykam znajomych i swoich byłych
uczniów. Nieraz są to uczniowie,
których już nie poznaję, bo są to
teraz osoby bardzo dojrzałe. Ale
to bardzo miłe, jeśli się kłaniają,
zagadną, jeśli pytają o festiwal,
o szkołę. To sympatyczne, że
pamiętają i że chcą rozmawiać
ze swoim byłym nauczycielem,
a przecież różnie z tym bywa. Mam
nadzieję, że tak będzie nadal i że
będę te osoby pamiętać. Często jak

z mężem przed okresem świątecznym idziemy z Długosza do rynku,
to okazuje się, że idziemy półtorej
godziny, bo ciągle kogoś spotykamy. Ale to bardzo sympatyczne.
- Kilka pokoleń Sądeczan, właściwie
tysiące osób, które zrobiły później kariery, nie tylko artystyczne, przeszły
przez Twoje ręce.
- Rzeczywiście sporo ludzi, teraz już dorosłych, przez moje ręce
przeszło. Niektórzy zatrzymali się
troszkę dłużej przy mnie i moich
projektach artystycznych, niektórzy tylko przemknęli. Znam dużą
część Nowego Sącza, nie powiem,
że połowę, bo to niemożliwe, ale
sporo osób. Czasami jestem w Krakowie, w Warszawie, w Rzymie
i spotykam swojego ucznia, który mówi: Pani profesor, ja występowałem na festiwalu. Każdy
uczeń, który występował na festiwalu, został przez mnie zapamiętany. Zapamiętałam te osoby, bo
przebywałam z nimi po 8-10 godzin przez miesiąc.
- Czemu nie chciałaś zrobić kariery
politycznej i wykorzystać to, że tu Cię
prawie wszyscy znają?
- Jakbym chciała zrobić karierę polityczną to… chyba bym nie
zrobiła, bo to nie moja działka.
Jakbym się przyglądała obradom
Sejmu czy obradom radnych miejskich, to chciałabym z tego kabaret robić, a przecież nie o to chodzi. Kiedyś założyliśmy z mężem
Stowarzyszenie Kangurków Wąskonogawkowych oraz Niejawnych Misiów Koala i myślę, że
gdybyśmy się zgłosili do jakiś wyborów, to pewno trochę głosów
byśmy zebrali…
- A jakbyś wskazała: głosujcie na niego
i kandydat zrobiłby sobie z Tobą zdjęcia, to wszyscy by na niego głosowali?
- Nie wiem, nie bawiłabym się
w takie rzeczy. Zresztą cenię też
osoby, które są z innej opcji politycznej niż ta, która jest mi bliska.
- Co znaczy: festiwal w rozmiarze XL?
- To znaczy 40. To mój rozmiar, więc ten 40. festiwal jest
XL, na miarę szyty. Festiwalowa
50. byłaby lepsza, ale chyba już
się nie uda doprowadzić do takiego jubileuszu.
- Co w festiwalu jest dla Ciebie ważniejsze? Wycisnąć jak najwięcej wrażeń
artystycznych? Czy istotniejsze jest, że
przez jakiś czas grupa ludzi robi wspólnie projekt, integruje się?
- Na naszym festiwalu ważny jest poziom artystyczny i nad
nim się intensywnie pracuje, aby
tego poziomu nie obniżyć, zresztą nad tym też czuwa Rada Artystyczna. Ale dla mnie i sądzę,
że dla osób z festiwalem związanych, ważniejsza jest integracja
młodzieży, nauka odpowiedzialności. Zawsze bardzo zależy mi,
żeby młodzież w czasie festiwalu
ze sobą rozmawiała. Za dawnych
czasów młodzi rozmawiali, dyskutowali, spotykali się wieczorami, teraz nawet siedząc obok
siebie piszą na smartfonie. Tutaj
są zmuszeni, żeby porozmawiać,

poćwiczyć, coś o sobie opowiedzieć i to jest bardzo ważne. Festiwal uczy też odpowiedzialności
- grupa organizatorów jest odpowiedzialna, żeby występ ich zespołu był na jak najwyższym poziomie, bo jeśli oni zawiodą, to
występ się nie uda. Poza tym festiwal integruje naszych uczniów
i absolwentów, którzy wracają na
festiwale i wspomagają nas w różny sposób. Nasz festiwal integruje
też młodzież różnych szkół. Tu nie
występują tylko gimnazjaliści i licealiści z naszej szkoły, ale również uczniowie np. z II Liceum.
Nie jest prawdą, że I i II LO ze
sobą walczą, ale na festiwalu zawsze staramy się dać im pstryczka, oczywiście kulturalnie. II Liceum oczywiście też nam dokucza
na swoim przeglądzie.
- Był taki rok, gdy wstałaś rano po kolejnym festiwalu i pomyślałaś – więcej
tego nie robię, jestem już zmęczona?
- Po każdym festiwalu jestem
tak zmęczona, że gdy wstaję na
drugi dzień, to mówię, że już się
za to więcej nie biorę. Ale zanim dojdę do szkoły, spotykam
tyle osób, które pytają, kiedy będzie następny festiwal i czy mogą
coś zrobić… Po każdym z takich
dużych projektów artystycznych
jest zmęczenie fizyczne. Każdy
jest zmęczony – ja, młodzież, mój
mąż, bo ja cały czas o tym w domu
mówię. Ale później nabiera się
dystansu, a po latach z przyjemnością ogląda się nagrania dawnych festiwali.
- Kilku uczestników festiwalu robiło
większe i mniejsze kariery artystyczne, to wisienki na torcie?
- Sporo absolwentów naszej
szkoły i uczestników festiwali zrobiło kariery. Chociaż przecież nie
o to chodzi, bo ważniejsze jest
bycie razem. W książce-albumie
„Nie chowaj się za szafą, wyjdź
spod łóżka, kolego”, którą opracowaliśmy z Jakubem Bulzakiem,
są przepiękne wspomnienia tej
młodzieży. Alek Porzucek, mój
mąż, który jest przewodniczącym Rady Artystycznej już od 28
lat, sporządził protokół ze wszystkich festiwali. Wśród gwiazd są
na przykład: Leszek Wójtowicz
– bard Piwnicy pod Baranami,
Majka Jeżowska – z II LO, ale
u nas występowała, Ewelina Marciniak – pieśniarka, Joanna Osmankiewicz-Kańska, siostry Karolina
i Paulina Chapko, Piotrek Franasowicz – to aktorzy, Przemysław
Dakowicz – poeta, krytyk literacki, Kasia Weredyńska – niestety
już nieżyjąca aktorka i piosenkarka, Katarzyna Ucherska – aktorka,
która prowadziła festiwal, Mateusz Bieryt – laureat wielu konkursów i festiwali piosenki. Sporo naszych uczestników festiwali
to także osoby, które są świetnymi organizatorami imprez, znaleźli się w polityce, bankowości, generalnie - są na świeczniku.

ROZMAWIAŁ (MICZ)

ZDJĘCIA: Z GALERII FMT - KLAUDIA LEŚNIAK

Rozmowa z BARBARĄ
PORZUCEK, twórcą
i organizatorem
Festiwalu Młodych
Talentów w I LO
w Nowym Sączu

Fotogaleria z tegorocznego jubileuszowego XL Festiwalu Młodych Talentów

11

10 marca 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Kultura

Człowiek orkiestra

Pod ciupagą Żuka
Kapitan Żuk, rocznik 1940, to żywa kronika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
z Nowego Sącza. „Pierwsza buława” polskich orkiestr wojskowych, prawdziwa dusza Podhalańczyków, ojciec sukcesów osiąganych w prezentowaniu nader efektownej musztry paradnej. Przez
dziesięciolecia sądecka orkiestra zawdzięczała mu
w znacznej mierze mistrzostwo i wysoką rangę
zawodową. Pod jego batutą (a raczej ciupagą) stała się ambasadorem Nowego Sącza w kraju i poza
jego granicami, gdzie zaczęto kojarzyć nasze miasto i region przede wszystkim z wojskowymi muzykami w góralskich kapeluszach i pelerynach.

Musztra dla pokoleń
Teraz kapitan Żuk wydał pierwszy w Polsce,
a może i na świecie, poradnik dla tamburmajorów pt. „Musztra dla pokoleń. Orkiestra w marszu
REKLAMA

FOT. Z ARCH J. LEŚNIAKA

paradnym”. Wyjątkowa to książka, z dużym ładunkiem poznawczym, ilustrowana zdjęciami,
znakami i schematami instruktażowymi, poparta dołączonym filmem. Czytelników nie braknie,
bo w kraju mamy ok. 2 tys. amatorskich orkiestr.
Działalność artystyczna Stefana Żuka to nie
przypadek. Żyjemy w regionie szczególnym,
w którym istnieje ponad 60 orkiestr dętych: strażackich, parafialnych, afiliowanych przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach. Kapitan Żuk
dzieli się z nimi hojnie swym bogatym doświadczeniem, które posłuży kolejnym pokoleniom kapelmistrzów i tamburmajorów.

Za mundurem do wojska
Stefan w czasie II wojny światowej stracił ojca.
Z matką i siostrą w 1944 r. znalazł schronienie
przy polskim wojsku idącym na Berlin. Wyzwolenie zastało Żuków w Rozwadowie. Matka jako
repatriantka dostała gospodarstwo tuż przy granicy, niedaleko Medyki.
Do wojska Żuk trafił w wieku... 13 lat. – Bardziej niż muzyka przyciągnął mnie do wojska
mundur, który był dla mnie autentyczną fascynacją – wspominał. 9 września 1953 roku został
elewem w jednostce WOP w Przemyślu. Zaczynał od bębna, potem dostał trąbkę. Starsi żołnierze nazywali małego „Żuczka” – synem pułku.
Po trzech latach Stefan Żuk przyjechał z Przemyśla – wraz z przeniesionym pułkiem i orkiestrą - do Nowego Sącza. Równolegle uczył się
w szkołach – ogólnokształcącej i muzycznej. Grał
na trąbce, ale jak trzeba było, chwytał róg lub zastępował perkusistę. Ukończył kurs podoficerski
(z pierwszą lokatą) i w 1960 r. przeszedł do służby

zawodowej. W orkiestrze zajmował kolejne stanowiska: muzyka solisty (trębacza), szefa orkiestry,
tamburmajora i kapelmistrza. Do cywila odszedł
14 kwietnia 1994 roku. W jednej i tej samej orkiestrze odsłużył 40 lat, 7 miesięcy i 8 dni.

Gdy zamarzały tłoczki
Orkiestra za czasów Żuka grała tak samo dobrze w każdych warunkach, w skwarze i chłodzie, nawet gdy mróz ścisnął, a dźwięk zamarzał
w powietrzu. Aby zapobiec zamarzaniu tłoczków w instrumentach dętych, muzycy wlewali
doń... spirytus. Odpowiedzialnym za użycie tego
środka był szef orkiestry. Czasami zużycie przekraczało zwyczajową normę... Chłopcy Stefana
Żuka stanowili grupę, która jak drużyna Kazimierza Górskiego, zawojowała kraj i świat. Chłopy na schwał, w większości rodem z okołosądeckich miejscowości, o profilach służących za wzór
ludowym, góralskim rzeźbiarzom, wąsaci jak

Szczepan Waśko z Podegrodzia czy Ryszard Wabik. Zaczynali jako piętnastoletni elewi. Z orkiestrą zdobywali wykształcenie muzyczne i ogólne.
Zżyli się z mundurem, z kolegami, często bardziej
niż z własnymi rodzinami. Z nieznanych muzyków powstała... sławna filharmonia. Funkcjonowanie „złotej drużyny” przypada na okres od 1967
r. do lat dziewięćdziesiątych.
Kapitan Żuk wykształcił wielu znakomitych
muzyków-instrumentalistów. Był wziętym nauczycielem gry na trąbce w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Nowym Sączu, gdzie ma niezaprzeczalny dorobek w pracy pedagogiczno-artystycznej i wychowawczej. Wielu absolwentów jego klas aktualnie
pełni funkcje solistów w orkiestrach cywilnych
(symfonicznych, kameralnych) i wojskowych. Są
wśród nich również wykładowcy Akademii Muzycznych w Krakowie i w Warszawie.
JERZY LEŚNIAK

OGŁOSZENIA DROBNE
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502
STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię.
504 220 492
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe
na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.

N.Sącz

Henryk Rzepus, były kapelmistrz orkiestry II Korpusu
Wojska Polskiego, przysłał kiedyś z kanadyjskiego Ontario do ojczyzny nuty melodii marszowych. Przesyłkę zaadresował: „Pan Kapitan Stefan Żuk, ulica 1. Pułku
Strzelców Podhalańskich, Polska”. Bez podania nazwy
miejscowości! Na kilkukilogramowej paczce był jednak niewielki dopisek: „Ostrożnie – nuty!”. Urzędnicy
pocztowi bezbłędnie skojarzyli ten fakt z nazwiskiem
adresata, kapelmistrza słynnych Podhalańczyków.
Przesyłkę od ręki skierowano do Nowego Sącza.
I szybko znalazła się w rękach adresata kapitana Stefana Żuka. Były w niej cenne zapiski nutowe, które orkiestrze II Korpusu towarzyszyły na bliskowschodnim
i zachodnim szlaku wojennych zmagań, w Palestynie,
pod Tobrukiem i Monte Cassino.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary,
tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811
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