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Cywilny kierowca w Iraku 
uderzył nagle w wóz 
patrolowy Aleksandra 
Szubryta. Od tego 
momentu w jego życiu nic 
już nie było jak dawniej. 
Dziś lekarze nie mają 
wątpliwości – 30-latek 
z Limanowej nigdy już 
nie pojedzie na patrol. 
Choć po misji w Iraku 
uznano, że odniósł 
65 procent uszczerbku 
na zdrowiu, ZUS 
zdecydował o odebraniu 
mu renty. Musi sobie jakoś 
radzić, bo choć w służbie 
wojskowej odnalazł swoje 
powołanie, ojczyźnie nie 
jest już potrzebny.

 J STR. 13

Służył ojczyźnie, a ona o nim zapomniała

RELIGIA
Dlaczego boimy 
się świąt
- Nasze społeczeństwo szybko się 
różnicuje. Osoby pochłonięte robie-
niem kariery, zmuszane przez rynek 
do profesjonalizacji, prawie w ogó-
le nie mają na nic czasu. Rezygnu-
ją z częstych kontaktów z rodziną, 
praktyk religijnych czy lektur, bo 
osławiony wyścig szczurów każe im 
myśleć o sobie - mówi w wywiadzie 
o. Krzysztof Mądel SJ.    J STR. 14

OBYCZAJE
Więzienny 
pamiętnik (2)
Wszystko, co ukradliśmy ze sklepu, 
nosiliśmy do domu Grześka, gdzie 
jego dwunastoosobowa rodzina 
czekała, aż przyniesiemy jedzenie. 
Ja ze sklepu brałem dla siebie jakieś 
papierosy i słodycze, a on – czter-
nastolatek - utrzymywał rodzinę 
z włamań. Jakkolwiek to wyglądało, 
dla mnie był wtedy wzorem do na-
śladowania.    J STR. 17

SPORT
Miał za dobre 
wyniki
Stworzył w Nowym Sączu druży-
nę, która osiągała najlepsze wy-
niki w 100-letniej historii klubu. 
Sandecja od półtora roku jest re-
welacją zaplecza Ekstraklasy. To 
jednak nie wystarczyło, aby trener 
Dariusz Wójtowicz utrzymał pra-
cę w sądeckiej drużynie. Dlaczego 
umowa ze szkoleniowcem została 
rozwiązana?   J STR. 23

POLITYKA
Wójtowie trzymają 
się mocno
Wszystko wskazuje na to, że po-
zycja Nowego Sącza została 
w Małopolsce celowo osłabiona. 
Zwłaszcza, że stanowisko wice-
marszałka utrzymał reprezentant 
drugiego małopolskiego subre-
gionu – Roman Ciepiela z Tarno-
wa. Powyborcza analiza dr. Rafa-
ła Matyi.  
 J STR. 10–11

MODA
Buszujący 
w ciuchach
Sprawdziliśmy za ile można się 
ubrać w sklepie z używaną odzie-
żą. To często nawet 10-krotnie ta-
niej niż w sklepach firmowych 
z markowymi ciuchami. Te ostat-
nie świecą pustkami nawet kusząc 
promocjami. W tym samym cza-
sie sądeckie szmateksy przeżywają 
prawdziwe oblężenie
 J STR. 12

MAMA, TATA I SIOSTRA W JEDNYM
Przed dwunastu laty zmarł ich tata. Przed sześciu laty, nagle zmarła mama. 
Czwórka dzieci została sama. Od roku 22-letnia Agnieszka Kowalska sprawuje 
prawną opiekę nad rodzeństwem: 16-letnimi bliźniaczkami Justyną i Pauliną 
oraz 15-letnim Karolem.  J STR. 6

Dzisiaj w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”
znajdziesz świąteczną kartkę dobroczynną z kopertą. 
Wysyłając taką kartkę z dobrymi życzeniami nie tylko 

wspierasz działalność charytatywną, ale też swoją pamięcią 
sprawisz komuś radość. Pamiętaj o wysłaniu dobrych życzeń 

– kartkę dostaniesz od nas.
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Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

6 
grudnia to chy-
ba ulubiona data 
Ryszarda Nowa-
ka. Co cztery lata 
w ten dzień św. 
Mikołaj przynosi 

mu klucze do miasta, żeby so-
bie przypiął do breloczka, na 
którym nosi klucze do domu, 
garażu i skrzynki na listy. W 
tym roku wybory wygląda-
ły dla Nowaka właśnie dokład-
nie tak, jakby wygranie pre-
zydentury było proste niczym 
dziecięca prośba o nowe kloc-
ki. Wieczorem prezydent wło-
żył pod poduszkę list z wnio-
skiem o fajny prezent, a rano 
znalazł tam ponad 60 procent 
wyborczych głosów. To chy-
ba tyle skojarzeń z 6 grudnia, 
dniem składania drugiego już 
w jego karierze prezydenckie-
go ślubowania. Dla politycz-
nych przeciwników Ryszar-
da Nowaka kłopot może się 
na tym nie skończyć, bowiem 
na dziś nie widać wyraźnych 
przeszkód, by 6 grudnia 2014 
Nowak nie mógłby wyjść na 
mównicę w tym samym celu 
po raz trzeci. Oceniając sytu-
ację realnie, sądeckiej opo-
zycji w odebraniu Nowakowi 
trzeciej kadencji prezydentu-
ry może zagrozić głównie za-
powiadany na 2012 rok koniec 
świata. I dziś jeszcze nie bar-
dzo wiadomo, czy to Nowak 
jest aż tak silny, czy jego opo-
nenci tacy słabi. I nawet gdy-
by wyjść na sam czubek ra-
tuszowej wieży zegarowej, to 
nigdzie na horyzoncie nie wi-
dać siły mogącej mu zagrozić. 
Jeśli ktoś może zagrozić obec-
nemu prezydentowi to chy-
ba wyłącznie Ryszard Nowak. 
Władza absolutna może oka-
zać się bardzo niebezpieczna, 
o czym sam zainteresowany 
pewnie dobrze wie, pod wa-
runkiem wszak, że przeczytał 
kilka książek historycznych, 
a nie tylko bezpłatną gazetkę, 

w której ratuszowi urzędnicy 
wypisują mu hymny pochwal-
ne w stylu Wacława Jarząbka, 
trenera drugiej klasy. Jak so-
bie z tym problemem poradzi? 
Trzeba być wróżką, żeby takie 
rzeczy wiedzieć.

Obecna sytuacja przypo-
mina trochę tę, znaną nam 
sprzed nieco ponad dziesię-
ciu lat, kiedy Nowym Sączem 
rządził niepodzielnie An-
drzej Czerwiński. Nowak chy-
ba trochę podpatrywał swoje-
go ówczesnego szefa, bo dziś 
jego strefy wpływów w mie-
ście są jakby odwzorowaniem 
samorządowego imperium ja-
kie zbudował wtedy Czerwiń-
ski. W tamtych czasach – i te-
raz również – nic się w mieście 
bez wiedzy i zgody prezydenta 
wydarzyć nie mogło. System 
zdawał egzamin, stąd świet-
ne wyniki wyborcze – niegdyś 
Czerwińskiego, a dzisiaj No-
waka. Za liderem szły w ogień 
wierne wojska i nawet niko-
mu specjalnie nie przeszka-
dzało, że dziś za Nowaka go-
towi są ginąć nawet ci, którzy 
kiedyś oddaliby życie za Czer-
wińskiego. Zaprzysiężony 
właśnie prezydent udowodnił 
tej jesieni, że jest chyba jeszcze 
skuteczniejszym politykiem 
niż był jego wspomniany po-
przednik. Nowak poradził so-
bie nie tylko z czterema rywa-
lami z przeciwnych formacji, 
ale również okazał się skutecz-
niejszym graczem od lidera 
sądeckiego PiS-u Arkadiusza 
Mularczyka, z którym pró-
ba sił trwała niemal do ostat-
niej chwili. Prezydent na swo-
ją korzyść obrócił nawet to, 
co miało się okazać najwięk-
szym jego problemem – czy-
li rozbicie głosów na PiS i jego 
własny komitet wyborczy. A 
może nie zdąży jeszcze stop-
nieć tegoroczny śnieg, kiedy 
Ryszard Nowak tak skutecznie 
zaprosi do współpracy opozy-
cję, że za cztery lata nie będzie 
już chętnych, by się z nim ści-
gać o kolejną prezydenturę. A 
wtedy Ryszard Nowak wycią-
gnie z szuflady swoją szczę-
śliwą papeterię i napisze ko-
lejny list do św. Mikołaja: „6 
grudnia w południe chciał-
bym znowu składać wyborcze 
przyrzeczenie”.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O co prezydent 
prosi św. Mikołaja

ŚWIATOWE ŻYC IE .  Starosądeczanka Katarzyna 
Zielińska, znana z serialu „Barwy Szczęścia” i pro-
gramu rozrywkowego „Kocham Cię Polsko”, zo-
stała nominowana do nagrody „Telekamery 2010” 
w kategorii aktorka. To już druga taka jej nomina-
cja, ale w tamtym roku nie udało się jej zdobyć tej 
prestiżowej statuetki. Tym razem rywalizuje o gło-
sy telewidzów z Małgorzatą Braunek, Joanną Osy-
dą, Julią Pietruchą i Magdaleną Schejbal.

– To była wspaniała niespodzianka! Pan w po-
bliskim kiosku pokazał mi któregoś ranka ga-
zetę, a w niej moją nominację do Telekamery. 
Teraz potrzebne jest mi zieleninowe wsparcie 
– pisze na swoim blogu aktorka zachęcając do 
wysyłania smsów z głosami na nią.

Również jej fanki prowadzące w sieci blogi 
na jej temat, rozpoczęły intensywną kampa-
nię zachęcającą do głosowania. „Nie zawiedź-
my Kasi, bo zasługuje na wygraną!”, „Głosuj-
my, bo Zielina musi wygrać!”, „To jest czas 
Kasi Zielińskiej! Jeśli chcecie spełnić marze-
nie Waszej ukochanej bohaterki, głosujcie!” 
– przekonują.

Kampania wyborcza „Zieliny” trwa także 
wśród „ZielinkoManiaków”, czyli członków 
fanklubu Katarzyny Zielińskiej, którzy na fo-
rum dyskutują niemal o każdym jej kroku. Co 
ciekawe, w miejscu przeznaczonym do opisy-
wania swoich snów z aktorką w roli głównej, 
pojawiły się już informacje o rzekomo proro-
czych widzeniach sennych, w których Zieliń-
ska odbiera statuetkę. (BRU)

Kampania wyborcza 
„Zieliny”
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Interewncje

R E K L A M A

Nie jesteśmy na łasce prezesa, bo pre-
zes jest naszym usługodawcą i to my 
będziemy stawiać warunki – stwierdzili 
mieszkańcy bloku nr 44 przy ulicy Bro-
warnej w Nowym Sączu. I jak postano-
wili, tak też zrobili.

– W naszym bloku jest 18 miesz-
kań. Wszystkie są własnościo-
we i mamy prawo decydować, 
jak wydawane są pieniądze, któ-
re wpłacamy na fundusz remonto-
wy. Tymczasem prezes spółdzielni 
nie informuje nas o żadnych pra-
cach jakie są wykonywane w na-
szym bloku. Mało tego, nie uzgad-
nia z nami żadnych remontów, za 
które przecież płacimy my, a które 
nam wydają się zbędne i zbyt dro-
gie – denerwuje się pani Irmina Mi-
chałowicz–Hajduk, jedna z miesz-
kanek bloku przy Browarnej 44.

Ma za sobą właścicieli niemal 
wszystkich mieszkań w tym budyn-
ku, bo każdy jest świadomy tego, że 
tak zwany fundusz remontowy, to 
także jego pieniądze i ma prawo de-
cydować, na co są wydawane.

– Chcielibyśmy zrezygnować 
z członkowstwa w spółdzielni, ale 
przez wszystkie remonty, które są 
bezmyślnie wykonywane w naszym 
bloku, budynek jest zadłużony i do-
póki dług nie wyrówna się, nie mo-
żemy sami nim zarządzać – tłumaczy 
sąsiad pani Irminy, Zbigniew Gabryś.

Dlatego mieszkańcy zaprosili 
Piotra Gawrona, prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Beskid” na spotka-
nie. – To my tu rządzimy – mówili.

Ich cierpliwość skończyła się, gdy 
– jak twierdzą – prezes spółdzielni 
postanowił, bez uzgodnienia z nimi, 
wydać ich pieniądze na nieuzasad-
niony remont dachu.

O tym, że naprawa jest koniecz-
na było wiadomo od wiosny, gdy 
woda cieknąca przez nieszczelną bla-
chę zaczęła regularnie zalewać dwa 
mieszkania.

– Lało się tak, że misek i wia-
der nie wystarczało, żeby podkładać 
– mówi jedna z jeszcze do niedawno 
zalewanych pań.

Inspektor budowlany nakazał re-
mont dachu i pomalowanie go farbą 
antykorozyjną. Przy takim zaleceniu, 
zwykle naprawia się nieszczelne miej-
sca i nakłada farbę na całej jego po-
wierzchnię. Tutaj było nieco inaczej.

Prezes wynajął firmę, wybrał 
technologię i pewnego dnia na dachu 
bloku nr 44 pojawili się robotnicy. 
Ku zdziwieniu mieszkańców na ca-
łej powierzchni, w miejscach w któ-
rych blacha łączy się, zostały przy-
kryte karykaturalnymi blaszanymi 

pasami. Tyle że – choć dach ma już 
20 lat i wkrótce trzeba go będzie wy-
mienić na zupełnie nowy – pasy po-
łożono na całym budynku, a nie tylko 
w miejscach, które były nieszczel-
ne. Tym samym, przy koszcie 12 zł za 
metr bieżący, wykonawca wystawił 
rachunek na ponad 11 tys. zł. 

Prezes Gawron nie potrafi tego 
wytłumaczyć. Jedynie mgliście 
wspomina coś o profilaktyce i nader 
często używa słowa „technologia”. 
Mieszkańcy chcą więc dowiedzieć 
się chociaż, w jaki sposób wyłonio-
no wykonawcę, który jest znajomym 
Piotra Gawrona i dlaczego spółdziel-
nia nie ogłosiła przetargu.

– Bo brakuje wykonawców, nie 
chcą pracować, nie składają ofert. 
Dlatego wysłaliśmy zapytania do 
trzech wybranych firm i akurat ta 
oferta okazała się najtańsza – tłu-
maczy prezes.

– Tylko dlaczego nikt nas nie za-
pytał, czy znamy kogoś, kto może ta-
nio naprawić ten dach? Przecież to 
nasz blok i w naszym interesie jest 
poszukać wykonawcy, który po-
zwoli oszczędzić pieniądze – pyta 
pani Irmina.

– A skoro to spółdzielnia zleca 
prace, to powinna ogłosić jawny 
przetarg na ich wykonanie, tak żeby 
każdy mógł w nim wystartować. 

A my poszukamy wykonawców, 
którzy wezmą w nim udział i złożą 
korzystne dla nas oferty – zapewnia 
Sławomir Olchosiński, który w blo-
ku nr 44 mieszka od 6 lat.

Ostatecznie, mieszkańcy nie chcą 
się zgodzić na obciążenie funduszu 
remontowego kosztem wszystkich 
wykonanych na dachu prac. W de-
mokratycznym głosowaniu decydu-
ją, że zapłacą tylko blachę położoną na 
przeciekających fragmentach.

– Jak się komuś krzywda dzie-
je i na głowę mu cieknie, to rozu-
miem, zapłacić musimy, bo każdy 
może kiedyś być w trudnej sytuacji. 
Ale żeby płacić za czyjeś „widzimi-
się”, bo ktoś komuś chciał dać za-
robić, to mowy nie ma – mówi Zbi-
gniew Gabryś.

Prezes, widząc jednomyślność 
mieszkańców, czerwienieje nieco 
i traci resztki pewności siebie.

– Dobrze, ja wasze stanowisko 
przyjmuję, ale nie wiem, jak się 
do niego odniosę. Przecież to są 
koszty, ktoś za to zapłacić musi 
– tłumaczy.

My zaś, pełni uznania dla stanow-
czej postawy mieszkańców, którzy 
– jak niewiele osób – wzięli sprawy 
w swoje ręce – zapowiadamy, że sy-
tuacji bloku przy Browarnej 44 bę-
dziemy się przyglądać i na naszych 
łamach poinformujemy o dalszym jej 
rozwoju. (MR)

To my tutaj rządzimy!
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D 
la mnie, piszącego te 
słowa, jest tuż przed. 
Dla Państwa, czy-
tających, jest już po 
jubileuszu 10–lecia 
stowarzyszenia Sur-

sum Corda. To świetna okazja do re-
fleksji nad stanem naszego zaanga-
żowania w działalność społeczną, ze 
szczególnym uwzględnieniem tej jej 
charytatywnej części. To dobry pre-
tekst do uwag kilku o naszej wraż-
liwości, zaangażowaniu, otwarto-
ści. To powód do zadania pytania, czy 
niezwykły sukces wspomnianej or-
ganizacji jest potwierdzeniem pew-
nej reguły, czy tylko w tej regule 
wyjątkiem.

Czytając wyniki ogólnopolskich 
badań można przyjąć jako pewnik, 
iż Polacy nie lubią specjalnie anga-
żować się w działalność na rzecz in-
nych, ani nawet przynależeć gdzie-
kolwiek. Mówią te same badnia o ok. 
4 procentach mieszkańców kraju nad 
Wisła, którzy są członkami jakiej-
kolwiek organizacji społecznej. To 
nie powinno dziwić w sytuacji, gdy 
raz na kilkanaście miesięcy tylko po-
łowie mieszkańców chce się pofa-
tygować do lokali wyborczych. Nie 
tylko jednak aktywność społecz-
na jest kiepska. Także nie wymaga-
jące niczego, bierne uznanie i zaufa-
nie do organizacji pozarządowych 
jest dramatycznie niskie, gdyż wy-
nosi ok. 7 procent. To pewnie znacz-
nie gorzej od Palikota, a nawet Lep-
pera. Kolejna konkluzja badań jest 
taka, że Polacy najlepiej reagują na 
jednorazowe akcje, na wielkie me-
dialne „halo”, z obowiązkowym 

uczestnictwem jakichś gwiazd lub 
tylko gwiazdeczek.

Nie sposób nie zauważyć, że nasz 
sądecki stosunek do omówionych 
spraw znacząco odbiega od krajowe-
go stereotypu. Oczywiście, piszę to 
już nie w oparciu o profesjonalne ba-
dania, lecz pospolity zmysł obserwacji 
i tzw. „chłopski rozum”. Ponadprze-
ciętna aktywność społeczna i wrażli-
wość na potrzeby innych, to niewąt-
pliwie jeden z naszych lachowskich 
wyróżników. Zarówno ilościowych, 
jak i jakościowych. Liczbę aktywnych 
członków różnych organizacji moż-
na zaobserwować nie tylko czytając 
ich ulotki wyborcze. Mnogość i róż-
norodność stowarzyszeń, fundacji, 
związków itp. robi wrażenie nie tyl-
ko w zestawieniach statystycznych, 
ale i w praktyce. Entuzjazm i tzw. po-
wer wykazują ponadto nie tylko na-
stolatkowie, ale także członkowie 
klubu 60+. Serca i portfele sądeczan 
otwierają się zaś bynajmniej nie tylko 
dla Wielkiej Orkiestry. Odsetek po-
datników korzystających z opcji po-
darowania komuś 1 procenta swojego 
podatku jest wyższy niż w Suwał-
kach i w Warszawie, a efekty finanso-
we dziesiątek zbiórek, kwest i innych 
akcji, zaskakująco obfite. Zwłasz-
cza w zestawieniu ze średnią naszych 
zarobków. 

Sursum Corda, ze swoim impo-
nującym dossier, ogromną rzeszą 
wolontariuszy i zbudowanym tak-
że naszą szczodrością zapleczem fi-
nansowym jest niewątpliwym feno-
menem i lokalnym liderem. Z jednej 
strony stanowi swoisty wyrzut su-
mienia dla tych, na szczęście niezbyt 
licznych, dla których społecznik zna-
czy dziwak, a altruizm to frajerstwo. 
Z drugiej strony jest pozytywnym 
przykładem dla innych, chcących: ro-
bić, pomagać, tworzyć. Stanowi dla 
większości organizacji wzór, często 
niedościgły, skutecznego i pozytyw-
nego działania. A pewnie prawie każ-
dy z prezesów takiego stowarzyszenia 
czy fundacji chciałby „być jak Marcin 
Kałużny”.

Cz 
asem chrze-
ścijanin po-
pełni błąd 
i zanim się 
obejrzy tkwi 
po uszy 

w grzechu oraz poczuciu winy. Naj-
pierw okazuje łaskawość i pozwala 
mówić do siebie zawistnikom. Później 
traci czas na rozważanie ich opi-
nii. Wreszcie zapomina o całej spra-
wie. Ponieważ jednak nie przeprosił 
Boga za to marnotrawstwo, jad cu-
dzej zazdrości i złorzeczenia zaczy-
na mu niepostrzeżenie paraliżować 
serce. Zaczyna się godzina zwątpie-
nia. Zapada zmrok, ale on nie może 
zasnąć, bo przez umysł ciągną mu 
ze zgrzytem wizje porażki i słabo-
ści, a w uszach piszczą – jak po ciosie 
– słowa krytyki.

Wówczas chrześcijanin podnosi się 
z posłania, wychodzi z domu i rusza 
za miasto. W góry. U jego stóp roz-
ciąga się pomarańczowa łuna. Mo-
rze żarówek, które ludzie palą nie 
na znak dla zbłąkanego wędrowca, 
lecz by odpędzić demony swoich su-
mień. By w noc, gdy beznadzieja nie 
daje im zmrużyć oka, mogli przemy-
kać od latarni do latarni, od monitora 
do monitora – w poszukiwaniu zapo-
mnienia. Chrześcijanin wspina się po 
ciemku, bo szuka prawdziwego świa-
tła i nawet na szczycie, skąd wresz-
cie widać całą Drogę Mleczną, nie po-
zwala gwiazdom, by go wprowadziły 
w błąd. Staje, podnosi ręce na cześć 
Ukrzyżowanego Pana Wszechświata 
i zaczyna się modlić:

„Ojcze, niebo gwiaździste nade 
mną, miasto gwiaździste za mną, a we 
mnie lęk i ciemność, bo zgrzeszyłem 
przeciw Tobie. Zamiast słuchać Cie-
bie i ludzi, których do mnie posyłasz, 
otworzyłem uszy na słowa szyderców. 
Dlatego proszę. Przebacz mi. Uzdrów 
mnie. Zwróć moje kroki na właściwą 
ścieżkę. Przywróć mi światło i pew-
ność wiary”. Po tych słowach zapa-
da cisza, ale chrześcijanin uśmiecha 
się z ulgą, bo wie, że Bóg zawsze za-
czyna od ciszy. Potem odzywa się głos 
stanowczy jak łoskot skalnej lawiny 

i słodki jak zapach palestyńskiego ka-
dzidła rozpalonego w samym środku 
serca: „Tyś jest mój syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie(Łk 3,22). 
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, we-
zwałem cię po imieniu. Tyś mój! Gdy 
pójdziesz przez wody Ja będę z tobą, 
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. 
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spa-
lisz się i nie strawi cię płomień. Al-
bowiem Ja jestem Pan, twój Bóg. Nie 
wspominaj już wydarzeń minionych, 
nie roztrząsaj w myśli dawnych rze-
czy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: 
pojawia się właśnie. Czyż jej nie po-
znajesz? Otworzę też drogę na pusty-
ni, przejście przez pustkowie. Ja cię 
stworzyłem jako człowieka i zostawi-
łem własnej mocy rozstrzygania. Oto 
kładę przed tobą ogień i wodę, co ze-
chcesz, po to wyciągniesz rękę. Ży-
cie i śmierć: co ci się podoba, to ci bę-
dzie dane. Przyodziałem cię w moc 
podobną do Mojej, bo uczyniłem cię 
na Mój obraz i moje podobieństwo. 
Uczyniłem cię groźnym dla wszelkie-
go stworzenia, więc idź w Moje imię 
i panuj!” (Łk 3,22; Iz 43,1–3.18–19; 
Syr 15,14–17; 17,3–4).

Chrześcijanin otwiera oczy. Zaczy-
na świtać nad jego sercem i nad ho-
ryzontem. Korona słonecznych pro-
mieni podnosi się zza widnokręgu 
jak grzywa biegnącego lwa. „Nie je-
stem przypadkiem” – mówi. – „Nie 
jestem wynikiem: ani świadomych 
działań ludzi, ani starć bezmyślnej 
natury. Nie powoduje mną: kod ge-
netyczny, znak zodiaku, ogranicze-
nia rodziców, program nauczycieli, 
przekaz podprogowy, plan gospodar-
czy czy społeczny konsensus. Nie je-
stem skutkiem żadnych okoliczno-
ści. Bóg stworzył mnie – mnie! – jako 
przyczynę wszystkich okoliczno-
ści! Dlatego teraz przyjmuję z powro-
tem moją wolność, moją godność oraz 
moje odwieczne powołanie. Biorę od-
powiedzialność za każdy swój krok. 
Oświadczam, że od dziś chcę być je-
dyną przyczyną wszystkiego w moim 
życiu, bo wiem, że Ty jesteś moją je-
dyną przyczyną. Idę więc czynić so-
bie ziemię poddaną. Na Twoją chwa-
łę. Amen”.

Chrześcijanin schodzi wówczas 
z góry, a wzrok ma jak miecz. Ale 
wie też, że kiedyś – może już wkrót-
ce – znów zostanie zraniony. I będzie 
tu musiał wrócić, by usłyszeć to samo 
i powiedzieć to samo. Aż wyćwiczy 
ten ruch do perfekcji. Adwent to do-
roczne wracanie na tę samą górę, 
dzięki któremu każde Boże Narodze-
nie jest inne. Zauważyłeś?

Adwent. 
Zauważyłeś?
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W górę 
serca!
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W 
ybory sa-
morządowe 
2014 roku 
będą cał-
kiem inne 
niż tego-

roczne. To nie jest wyważona opi-
nia politologa, ale intuicja pu-
blicysty. Przeczucie kogoś, kto 
doświadczył już kilku okresów 
głębokiej pasywności społecznej 
Polaków. Kto pamięta znieczule-
nie połowy lat osiemdziesiątych, 
kiedy wydawało się, że „Solidar-
ność” została przez Polaków ze-
pchnięta w przepaść zapomnienia. 
I wie, że eksplozja inicjatyw spo-
łecznych po ujawnieniu sprawy 
Rywina, była udziałem tego same-
go społeczeństwa, które wcześniej 
było zupełnie obojętne na dzie-
siątki podobnych afer. Wcześniej 
i później – bo przecież zupełnie 
nie zareagowało na aferę hazardo-
wą. Pochłonięte – jak ujął to pro-
fesor Paweł Śpiewak – „grillowa-
niem” niechętnie interesowało się 
sprawami publicznymi. Pozwalało 
i pozwala Donaldowi Tuskowi na 
takie sobie rządzenie, wsparte mi-
łymi i pełnymi optymizmu konfe-
rencjami prasowymi oraz ciężką 
zakulisową pracą spin doktorów, 
roztaczających dym wokół pora-
żek i wpadek rządu.

Ostatnie wybory pokazały też, 
że to przyzwolenie na „takie so-
bie” rządzenie jest niezwykle ko-
rzystne dla liderów samorządu, 
którzy w znakomitej większości 
zachowują fotele zdobyte cztery 
lub osiem lat wcześniej. Oczywi-
ście, wśród zwycięzców są wój-
towie i burmistrzowie napraw-
dę dobrzy i „tacy sobie”. Mówiąc 
językiem szkolnym – także ci 
na czwórkę i trójkę. Dostają po-
parcie przede wszystkim dlate-
go, że Polacy znacznie mniej się 
po nich spodziewają niż mogli-
by otrzymać. Ten mechanizm wy-
cofania się z życia publicznego ma 
też swoje złowrogie skutki. O ile 
jeszcze pięć lat temu polityka 

interesowała bardzo wielu mo-
ich studentów, a najlepsi z nich 
chętnie dyskutowali o projek-
tach zmian ustrojowych, grze-
chach postkomunizmu, nadzie-
jach związanych ze zmianą, o tyle 
dziś jest inaczej. Debata publicz-
na raczej ich brzydzi, nudzi, nad 
urną wybierają jakieś „mniejsze 
zło”. Do polityki garną się czę-
sto nieudacznicy i karierowicze, 
którzy koncentrują się na tym, 
jak „podczepić się” pod polity-
ka, który może rozdawać rozma-
ite prezenty. W ten sposób wielu 
dzisiejszych dwudziesto i trzy-
dziestolatków stanowi „mięso” 
systemu klientelistycznego dzia-
łającego według umowy „popar-
cie za posadę”. Systemu, któ-
ry jest w jakimś stopniu obecny 
w każdym kraju, ale u nas zdoby-
wa sobie prawo wyłączności. Roz-
mawianie z nimi o programach 
i poglądach jest stratą czasu. Naj-
wyższym stadium polityczności 
jest dla nich plotka z jakiegoś lo-
kalnego dworu. 

Wielka Stabilizacja nie jest 
– moim zdaniem – dziełem pre-
miera Tuska. Jest odwrotnie 
– Tusk jest twarzą znaczącego 
procesu społecznego wycofania 
się z życia publicznego i polity-
ki. Tegoroczne okropne hasło Par-
tii Rządzącej – „Z dala od polity-
ki” – jest najlepszym dowodem na 
taki właśnie związek. Przed ro-
kiem 2014 sytuacja zapewne ule-
gnie zmianie. Zawsze, kiedy wy-
dawało się, że nieznośnie długa 
stabilizacja nie skończy się nigdy, 
przychodziło jakieś zdarzenie, 
które stawało się iskrą społecznej 
aktywności. W drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych Tadeusz Kon-
wicki straszył w „Małej Apoka-
lipsie” widmem sowietyzacji Pol-
ski. Więcej nazywał „sowieckim 
mieszczaństwem” Polaków, zaję-
tych własnym ogródkiem dział-
kowym, wczasami w Bułgarii, dla 
których celem życiowym był ta-
lon na malucha. A potem przy-
szedł rok 1980... Wybory roku 
2014 będą inne, bo długi okres 
wycofania się z życia publicznego 
i pasywności kiedyś się skończy. 
Polska nie potrzebuje „świętego 
spokoju”, nie potrzebuje go żadna 
gmina, żadna instytucja. Warto by 
ci, którzy dziś świętują samorzą-
dowe zwycięstwo pomyśleli choć 
przez chwilę, że to w 2014 będzie 
znacznie trudniejsze.

Kto przegra 
wybory 2014 roku 

D 
zisiaj będzie o polity-
ce. Tym samym ła-
mię dane sobie sło-
wo, że do mętnej 
wody wchodził nie 
będę. Ale mam po-

wód. Od dawna zastanawiam się (bez 
rezultatu), co takiego ciekawego tkwi 
w polityce, że dają się jej uwieść ty-
sięczne rzesze rodaków? Nie rozu-
miem na przykład, dlaczego przed 
każdymi kolejnymi wyborami cał-
kiem liczne stadko obywateli odkry-
wa w sobie nagle temperament samo-
rządowca. Nie rozumiem i już. Może 
pojąłbym, gdyby do rządzenia brali 
się ludzie przygotowani, kompetent-
ni, z jakimś dorobkiem, z pomysła-
mi, tymczasem większość z nich (bo 
oczywiście nie wszyscy!) referencji 
takich nie ma. Prą z uporem w polity-
kę, a im bardziej są uparci, tym bar-
dziej ich upór jest upiorny. Twierdzą 
przy tym (powtórzę: nie wszyscy!), 
że się absolutnie nadają i że ich szcze-
gólnym sprzymierzeńcem jest… wiek. 
Dla mnie ani dojrzałość (że niby do-
świadczenie), ani młodość (rzekomo 
świeżość i energia) nie są żadnym ar-
gumentem. To nie jest kwestia wie-
ku. Niech i jedni i drudzy najpierw 
coś pokażą, niech zrealizują jakąś faj-
ną ideę, niech wyjdą poza efekciar-
skie deklaracje. Niech porzucą język 
nowomowy, niech sformułują jakieś 
sensowne hasło albo w ogóle niech nic 
nie mówią. Tak będzie lepiej. Czy za-
uważyliście Szanowni Czytelnicy, że 
wszystkie programy są takie same? 
I w formie, i w treści! Papka, slogany, 
humbug! I tylko ten pęd do władzy. 
Demokracja jest głupia, bo zezwa-
la każdemu. Na wszytko. Biegli w te-
macie moje uwagi przyjmą zapew-
ne z obrzydzeniem, wiadomo wszak 
(im!), że polityka to zajęcie pasjonu-
jące, pożyteczne i że jedyny impera-
tyw kategoryczny, jaki nimi powo-
duje, to zrobić nam dobrze. No, w to 
akurat uwierzę! Inni, powodowani 
szczerością przekazu dodadzą, że po-
lityka to nałóg, narkotyk, który wcią-
ga, że jest w niej coś podniecającego. 
Pomijając fakt, że mnie podnieca coś 

zupełnie innego, stwierdzenie, że po-
lityka „wciąga”, brzmi złowieszczo. 
Uzależnienia to rzecz naganna i jeże-
li mamy powierzyć rządy komuś o ta-
kich słabościach, to robi się nieprzy-
jemnie. Że to jest narkotyk, widać 
gołym okiem, zwłaszcza jak się posłu-
cha niektórych wybrańców narodu. 
Pełny odjazd. Walki międzypartyj-
ne, spory, kłótnie, frakcje, frakcyj-
ki, koterie – i to ma być interesują-
ce? To jest głupie i nudne, szanowni 
panowie. Zaraz pewnie usłyszę, że 
kwestionuję święte prawa demokra-
cji, a takim prawem są choćby wybo-
ry samorządowe. Otóż, nie kwestio-
nuję, tylko irytuję się, gdy w blokach 
startowych dostrzegam ludzi przy-
padkowych, niemających nic do za-
proponowania. Zresztą, jak już się 
załapią, to ta niemoc wyłazi. I w czy-
nach, i w mowie. Powie ktoś, że prze-
mawia przeze mnie jakiś prywatny 
uraz. Pewnie że przemawia. Nie jest 
on decydujący, ale jest. Na parę dni 
przed wyborami przygotowywałem 
benefis profesora Kiryka, stosowna 
firma powiesiła afisze i co? I okazało 
się, że już następnego dnia wszystkie 
były pozalepiane wyborczymi plaka-
tami. Bez elementarnego poczucia, że 
tak nie można, że to nieeleganckie, że 
to wstyd i obciach. Zakleić swoją fi-
zjonomią kogoś, kto naprawdę miastu 
się zasłużył, kto ma piękne osiągnię-
cia i – mam nadzieje – wdzięczność 
sądeczan, to przejaw pychy i złe-
go wychowania. Wiem, że zaraz pad-
nie zarzut, że uprawiam straszną de-
magogię, bo przecież ktoś tę politykę 
uprawiać musi. A dlaczego musi? Jest 
tyle zajęć pięknych i pożytecznych. 
Tęsknię za światem, w który zarzą-
dzać nami będą fachowcy, menadże-
rowie, wizjonerzy, ludzie z konkur-
su, a nie z politycznych nadań. Ludzie 
merytorycznie przygotowani, prak-
tycy w swoich dziedzinach. Liczne 
zwycięstwa w tegorocznych wybo-
rach ludzi spoza struktur partyjnych 
zdają się potwierdzać, że nie tylko ja 
mam takie tęsknoty. No to się naga-
dałem. Zaraz zażyję proszki (nie pro-
chy!), które mnie uspokoją, pozwolą 
znieść najbliższe cztery lata i wte-
dy to napiszę kolejny, identyczny fe-
lieton o atrakcyjności polityki. Bo to 
choroba nieuleczalna. Nieśmiało więc 
proponuję za Wolterem: niech każ-
dy uprawia swój ogródek, niech każ-
dy robi to, co naprawdę potrafi, bo 
jak nie, to jeszcze ktoś złośliwy gotów 
ukuć tezę, że jak się do niczego nie 
nadaje, to idzie w politykę. A ja? Cóż 
ja. Bolek utopista jestem i tyle.

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Bolek 
utopista

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty
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Ważny problem

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

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

Dobry pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 18 544 64 40

R E K L A M A

Kupię - Toyote 
rok 87 - 97 stan obojętny.
Tel. 514-094-449.

Ogłoszenie drobne

22–letnia Agnieszka Kowalska spra-
wuje opiekę nad rodzeństwem: 
16–letnimi bliźniaczkami Justyną 
i Pauliną oraz 15–letnim Karolem. 
Przed dwunastu laty zmarł ich tata. 
Przed sześciu laty, tuż po komunii 
najmłodszego Karola, nagle zmar-
ła mama. Czwórka dzieci została 
sama. Przygarnęła je ciocia. Teraz 
od roku Agnieszka sprawuje prawną 
opiekę nad rodzeństwem, jest ich 
rodzicem zastępczym. Mieszkają 
w Limanowej w mieszkaniu przy-
dzielonym przez miasto – małym, 
bo to jeden pokój z kuchnią i łazien-
ką – ale za to własnym.

Agnieszka nie wyobraża sobie, 
że mogłoby być inaczej, że mogłaby 
kiedyś zostawić rodzeństwo samo 
sobie. W jej wieku dziewczyny cho-
dzą na imprezy, bawią się, spotyka-
ją na plotkach, a ona gotuje, sprzą-
ta, pierze, chodzi na wywiadówki 
i z czułością mówi o swoim rodzeń-
stwie: „dzieci”.

Sama studiuje zaocznie na Wy-
dziale Administracji Sądowej 
w Krakowskiej Akademii im. Fry-
cza–Modrzewskiego. W tym roku 
robi licencjat, później chce jeszcze 
uzyskać magisterium. Utrzymują 
się z renty po rodzicach i ze środ-
ków z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie.

– Jakoś sobie radzę. Tak planuję, 
żeby od pierwszego do pierwsze-
go wystarczało. Choć teraz kiedy 
przyszła zima i trzeba było dzie-
ciom kupić kurki, jest trudniej 
– przyznaje Agnieszka.

Stara się jednak nie narzekać. 
Cały czas powtarza, że sobie ra-
dzi, że nie chce wyciągać ręki po 

pomoc, nie potrzebuje też litości. 
Nie lubi skarżyć się na swój los, mó-
wić o problemach. Przed laty, gdy 
dzieci zostały same, ich los poru-
szył mieszkańców Limanowej. Ze-
brano wtedy ponad 20 tys. zł, ale 
konto topnieje.

– Pieniądze wydają bardzo 
przemyślanie, oszczędnie, za 
wszystko Agnieszka przynosi ra-
chunki. Do tej pory dzięki tym 
pieniądzom mogły zakupić część 
umeblowania, komputer. Agniesz-
ka płaci też z tych pieniędzy cze-
sne na studiach – mówi Teresa 

Zabramny z Limanowskiej Akcji 
Charytatywnej, pod której opieką 
pozostaje rodzeństwo.

Dziewczyna, która jest teraz 
i mamą, i tatą, i siostrą, powtarza, 
że na bieżące potrzeby jakoś wy-
starcza. Martwi się jednak o przy-
szłość. Siostry za dwa lata skończą 
licea (każda poszła do innej szkoły), 
Justyna marzy o studiach prawni-
czych, Paulina o stomatologii. Jak 
wtedy sobie poradzą? Z trwogą 
przyjmuje też wszelkie nieprzewi-
dziane wydatki.

Wkrótce święta. Rodzeństwo 
spędzi je w swoim gronie. Będzie 
skromnie, ale tradycyjnie: barszcz, 
ryba i kapusta. Później pójdą na 
cmentarz do rodziców i na pasterkę.

Na upominki pod choinką pew-
nie już nie wystarczy. Jednak gdy-
by znalazł się jakiś św. Mikołaj, 
to dziewczynki napisałyby mu, że 
marzą o rolkach, jedna z bliźnia-
czek chciałaby też psa, ale aku-
rat w jednopokojowym mieszka-
niu nie ma na to warunków. Karol, 
który ostatnio wytrwale ćwiczy, 
pewnie najchętniej zmieniłby dom 
w siłownię. A sama Agnieszka?
– Potrzebuję tylko wytrwało-
ści i sił. Chciałabym, żeby dzie-
ci były szczęśliwe. Ja miałam dłu-
żej rodziców. 

W mieszkaniu w centralnym 
miejscu wisi zdjęcie całej rodzi-
ny, z czasów gdy rodzice żyli, 
a najmłodszy Karol miał roczek. 
Agnieszka przyznaje:

– Oczywiście są trudniejsze 
momenty. Idę wtedy do rodziców 
na cmentarz. Tam się wypłaczę i od 
razu jest mi lepiej… (JOMB)

Karol i między bliźniaczkami Justyną i Pauliną – Agnieszka FOT. Z ARCHIWUM RODZINY KOWALSKICH

Jeśli ktoś chciałby sprawić, aby na twarzy 
rodzeństwa pojawił się w te święta uśmiech, 

może np. wspomóc dzieci wpłatami 
na konto Limanowskiej Akcji Charytatywnej: 

53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  
(z dopiskiem „Dzieci Kowalskie”).

LACH jest Organizacją Pożytku Publicznego, 
więc można też na ten cel przekazać 
1 procent w rozliczeniu podatkowym.

Mama, tata i siostra w jednym
Agnieszka jest delikatną blondynką o pogodnym uśmiechu, ale w czasie naszej rozmowy 
kilka razy stają jej łzy w oczach. Musi jednak być silna i wytrwała. Na jej wątłych ramionach 
spoczywa odpowiedzialność za całą rodzinę.
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Konferencja współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU

zaprasza mieszkańców gmin Stary Sącz i Podegrodzie 
na

konferencję podsumowującą pierwsze doświadczenia 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

które odbędzie się 13 grudnia 2010 roku o godz. 17.00
w Sali Kina „Sokół” w Starym Sączu

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału 
pod numerem telefonu 18 547 66 80. 

Więcej informacji: www.bramabeskidu.pl

R E K L A M A

MEDYCYNA NATURALNA.  Zakręt-
ka od słoika pomoże nam zdiagno-
zować w jakim stadium przeziębie-
nia znajduje się nasz organizm. „Gua 
sha” to tajemniczo brzmiąca na-
zwa zabiegu, który możemy wyko-
nać sami w domu. Ale, jak wiemy, le-
piej zapobiegać chorobie niż ją leczyć. 
Tu pomoże nam pozytywne myśle-
nie i dobra współpraca między ciałem 
a duchem. Jak osiągnąć harmonię? 
O tym w rozmowie z Małgorzatą Ko-
szyk z Centrum Medycyny Naturalnej.

- Lepiej zapobiegać niż leczyć, jakie 
sposoby na przeciwdziałanie chorobie 
podaje nam medycyna naturalna?

- Bardzo ważny jest nasz stosu-
nek do własnego ciała. Należy prak-
tykować pozytywne myślenie, pro-
wadzić zdrowy tryb życia i czuć 
swoją obecność we własnym ciele.
- Jak mamy to zrobić?

- Ważne jest aby utrzymać swo-
je ciało w dobrej kondycji fizycznej. 
Medycyna chińska rekomenduje 

takie ćwiczenia jak joga, tai chi czy 
qi gong. Pozwalają one skupić uwa-
gę na własnym ciele, wyciszyć się. 
Możemy poczuć pełen relaks fizycz-
ny i umysłowy. Kolejną sprawą jest 
zbilansowanie pracy i odpoczynku. 
Dbajmy o to, aby się wysypiać i od-
czuwać to, czego potrzebuje nasze 
ciało. Dobrze się odżywiajmy.
- Z tym jest dzisiaj ciężko.

- Zgadza się, jemy zbyt tłusto, 
a do tego często także zimne po-
trawy. Powinniśmy wybierać pro-
dukty jak najmniej przetworzone 
i łatwo przyswajalne. W medycy-
nie rozróżniamy podział produk-
tów według smaku i ich termicz-
nych właściwości.
- Jakiś przykład.

- Owoce morza, które są – we-
dług termicznych właściwości - 
zimne jemy z imbirem, który ma 
charakter ciepły.
- A co, jeśli już się przeziębimy?

- To najpierw trzeba rozróżnić, 
czy przeziębiliśmy się „na zimno” 
czy „na ciepło”. 
- Dreszcze lub gorączka?

- Tak, w przypadku przezię-
bienia „na zimno” zawsze odczu-
wamy deszcze, niechęć do chłodu 
lub zimnych potraw. Mamy zim-
ne dłonie, stopy, bóle mięśni, czę-
sto karku. Aby poradzić sobie z tego 
typu przeziębieniem musimy się 
rozgrzać. Na przykład gorącym 

wywarem z imbiru, cebuli i gałąz-
ki cynamonu. Może być tez rosół. 
To rozproszy zimno i otworzy pory 
ciała. Tutaj trzeba szybko działać.
- A jeśli przeziębimy się „na gorąco”?

- Objawy to uczucie gorą-
ca w górnej części ciała, ból gar-
dła, poty i ochota na zimne pły-
ny. W tym przypadku użyjemy ziół 
chłodzących. Może to być kwiat 
chryzantemy, mięta polna, kiełki 
soi i mniszek lekarski. Zioła zale-
wamy wodą i gotujemy pod przy-
kryciem na małym ogniu około 15 
minut. Jest jeszcze jeden sposób, 
skuteczny w obu przypadkach. To 
zabieg „gua sha”.
- Brzmi tajemniczo.

- To bardzo proste. „Gua” ozna-
cza trzeć, a „sha” to wpływy cho-
robotwórcze, które wniknęły z ze-
wnątrz. Do zabiegu możemy użyć 
łyżeczki porcelanowej, a nawet za-
krętki od słoika. Pociera się nimi 
powierzchnię skóry, żeby wycią-
gnąć na zewnątrz chorobę. 

- To chyba bolesne?
- Nie jest to przyjemne, ale nie 

boli. Trzeba wypróbować. W przy-
padku przeziębienia skrobiemy 
mięśnie z tyłu szyi oraz karku w dół 
aż do łopatek. Łyżkę lub zakrętkę 
przykładamy pod kątem 30 stopni 
i głaszczemy ze średnim uciskiem 
w jednym kierunku. Powtarzamy 
zabieg aż pojawią się małe, czer-
wone kropki. Nazywa się to wy-
chodzeniem „sha”. Kontynuujemy 
zabieg, dopóki kropki nie przesta-
ną się pojawiać. Jeśli kropki będą 
ciemne to oznacza to, że czyn-
nik patogenny wniknął już dawno 
i spowodował zaburzenia chorobo-
twórcze. Kropeczki jasnoczerwone 
oznaczają, że chorobę łatwiej bę-
dzie usunąć.
- Muszę wypróbować. Dziękuję za 
rozmowę.

- Dziękuję i życzę dużo pozy-
tywnego myślenia.

Rozmawiała 
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

„Dobry Tygodnik Sądecki” 
i portal najtaniejwmiescie.pl 
polecają

Pod patronatem portalu najtaniejwmie-
scie.pl 14 i 15 grudnia odbędzie się kolejna 
edycja widowiska pt. „Potęga Informaty-
ki”. To niesamowite show organizowane 
jest przez Koło Naukowe Programistów 
.NET, działające przy Wyższej Szkoły Biz-
nesu - National-Louis University w No-
wym Sączu, którego opiekunem jest Ar-
tur Kornatka.

„Potęga Informatyki” to połączenie 
świata realnego z wirtualnym. Uczestnik 
biorący udział w pokazie, za pomocą gry 
świateł, laserów, muzyki, filmu i najno-
wocześniejszej technologii przeniesie się 
do świata wirtualnego, w którym może 
poznać tajemnice informatyki.

Każdy pasjonat informatyki znajdzie 
coś dla siebie. Podczas inscenizacji bę-
dzie można zobaczyć: bitwy programi-
stów w świecie programowania, symula-
cje w świecie grafiki 3D, działanie skanera 
3D, sterowanie komputerem za pomocą 
myśli i ruchów. 

- Spektakl będzie uzupełniony poka-
zami filmowych wizji informatycznej przy-
szłości – zapowiada kierujący przygotowa-
niami Adrian Kołodziejczyk. - Przewidziany 
jest także wirtualny koncert gwiazd w to-
warzystwie konkursu algorytmicznego. Dla 
szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody.

Już teraz Koło Naukowe Programistów 
.NET oraz portal najtaniejwmiescie.pl za-
praszają zwłaszcza uczniów szkół średnich 
i studentów do rejestracji online na stro-
nie: www.pi.wsb-nlu.edu.pl. A wszyst-
kich zachęcamy do przybycia w najbliższy 

wtorek i środę do kampusu WSB-NLU 
w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej. Po-
czątek o godz. 9.30.

Marcin Kutermak portal najtaniejw-
mieście.pl

Gorące oferty tygodnia portalu 
najtniejwmiescie.pl:
- Integracja Sensoryczna - Pomoc dla ro-
dziców - Terapia dostępna w ośrodku 
Neurokinezis w Nowym Sączu przy ul. Wi-
śniowieckiego 28. www.neurokinezis.pl
- Plecaczek pluszowy z kolekcji „Leo”. 
Elegancki plecaczek z gęstego pluszu 
w łagodnym, miodowym kolorze. Moc-
ne, parciane szelki z regulacją i zawieszką. 
Zasuwana na plecach maskotki pojem-
na komora z zamkiem błyskawicznym. 
„Tomi”, Nowy Sącz, ul. Na Rurach 4. 
www.tomi-zabawki.pl

W świecie informatyki

Myśl pozytywnie zamiast chorować
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MARIA REUTER

ROZMOWA.  Sądeckie Stowarzyszenie 
Sursum Corda obchodzi swoje dzie-
sięciolecie. Wczoraj z tej okazji w MCK 
„Sokół” odbyła się uroczysta gala. Nie 
brakowało życzeń, gratulacji i podzię-
kowań. Co udało się przez te dziesięć 
lat zrobić i czego jeszcze chciałoby 
stowarzyszenie dokonać pytamy jego 
prezesa MARCINA KAŁUŻNEGO.

– Dziesięć lat tak aktywnej działalno-
ści to dość długi okres, jeśli popatrzy-
my na funkcjonowanie innych organi-
zacji pozarządowych w Polsce.

– Tak, zwłaszcza że te pierwsze 
dziesięć lat, jak wszędzie, pełne było 
naturalnych trudności. Po tym okre-
sie można powiedzieć, że Sursum 
Corda okrzepło, przeszło chrzest bo-
jowy, nabrało doświadczenia i moż-
na mieć o nas swoje zdanie. Robimy 
to, co stało się kiedyś naszą wspól-
ną pasją, realizujemy się zawodowo 
i staramy się być społecznie użytecz-
nymi dla szeroko rozumianego dobra 
wspólnego. Udało się nie tylko prze-
trwać, ale też nieco zdziałać.
– Możemy wymienić Wasze największe 
osiągnięcia?

– Przede wszystkim przez te dzie-
sięć lat nie zgubiła się idea wolon-
tariatu, która towarzyszyła nam od 
samego początku. Sami wyrośliśmy 
z wolontariatu i teraz z radością or-
ganizujemy wolontariat. Przy sto-
warzyszeniu powstało Młodzieżo-
we Centrum Wolontariatu, później 
sieć Klubów Wolontariatu. Zainicjo-
waliśmy pierwszy i, jak do tej pory, 
jedyny tego typu program w regio-
nie „Starszy Brat, Starsza Siostra”. 
Wśród wszystkich naszych działań 
i programów warto wspomnieć, że 
od samego początku organizujemy 
kolonie, w których bardzo chętnie 
biorą udział dzieci. Powstała porad-
nia psychologiczno–pedagogiczna 
„Tęcza”, prowadzimy działania reso-
cjalizacyjne poprzez dom dla usamo-
dzielniających się, który nazywamy 
„Chatą”, uruchomiliśmy Sądeckie 
Centrum Mediacji. I wreszcie powstał 
program „Na Ratunek”, z którego je-
steśmy szczególnie dumni.
– Dzięki niemu ratujecie życie dzieci. 
Skąd wzięła się ta idea?

– Właściwie, to zupełnie tego nie 
planowaliśmy. Pomysł pojawił się, 
jak to określamy, z potrzeby serca 
i dla serca. W 2007 roku zgłosili się 
do nas zrozpaczeni rodzice kilkumie-
sięcznej Emilki prosząc o pomoc. Ża-
den lekarz w Polsce nie chciał wyko-
nać operacji serca dziewczynki, ale 
znalazł się specjalista w Monachium, 
notabene polski kardiochirurg, któ-
ry był gotowy się tego podjąć. Rodzi-
ców nie było stać na wyjazd i opera-
cję w zagranicznym szpitalu, więc 
postanowiliśmy im pomóc zgroma-
dzić środki. Udało się. Pamiętam to 
napięcie i nerwy, gdy Emilka była 
operowana. Z niecierpliwością cze-
kaliśmy na telefon od jej rodziców. 
Gdy dowiedzieliśmy się, że udało 
się ją wyrwać z rąk śmierci, czuli-
śmy przeogromną radość. Od tam-
tej pory zebraliśmy fundusze na le-
czenie i rehabilitację już trzydziestu 
dwóch osób, co kosztowało łącznie 
1,11 mln zł.
– Skąd pochodzą te pieniądze?

– Od ponad ośmiu tysięcy osób 
i firm, które chciały pomóc w wal-
ce o zdrowie lub życie naszych pod-
opiecznych. Dla nas ich gesty są 
wyrazem niezwykłego zaufania do 
stowarzyszenia, że pieniądze zosta-
ną właściwie spożytkowane. Staramy 
się tego zaufania nie zawieść, dlate-
go w programie cała załoga Sursum 
Corda pracuje jako wolontariusze, od 
zebranych pieniędzy nie pobieramy 
żadnych prowizji. W efekcie każda 
złotówka jest przeznaczona na fak-
tyczną pomoc. Każde dziecko objęte 
programem „Na Ratunek” staramy 
się poznać najlepiej, jak to możliwe. 
Znamy więc życie, problemy i troski 
jego i jego rodziny, dokładną sytuację 
materialną i zdrowotną. Dzięki temu 
wiemy, że nasza pomoc trafia do na-
prawdę potrzebujących.
– Można powiedzieć, że w pewien 
sposób zmieniliście sposób, w jaki 
w naszym regionie postrzega się 
wolontariat.

– Myślę, że tak, bo z tego co wiem, 
to w całym kraju nie ma tak koloro-
wego i ciekawego miejsca, jeśli cho-
dzi o wolontariat, jak Sądecczyzna. 
W ciągu tych dziesięciu lat praco-
waliśmy już z 3520 wolontariuszami. 
Niektórzy z nich są już dzisiaj doro-
śli, pracują zawodowo i mają swoje 

rodziny. Gdy ich spotykam mówią, 
że doświadczenie, które zdobyli jako 
wolontariusze, bardzo im dzisiaj po-
maga w życiu. Są bardziej świado-
mymi rodzicami, bardziej zaradnymi 
pracownikami i po prostu lepszy-
mi ludźmi.
– Czyli wolontariat tak naprawdę przy-
nosi bardzo różne korzyści…

– Przede wszystkim pozwala 
czerpać satysfakcję z radości, jaką 
daje się innym. Ale pozwala też 
zdobyć bardzo cenne doświadcze-
nie, pracować nad sobą i znaleźć 
swoje miejsce w życiu. Kto tego do-
świadczył, wie o czym mówię.
– Mówi Pan o dobrych, radosnych 
chwilach i sukcesach Stowarzyszenia. 
Ale przecież w ciągu tych dziesięciu lat 
na pewno nie zawsze było idealnie.

– Zgadza się. Był taki rok, że nie 
mieliśmy w ogóle finansowania na 
działania związane wolontariatem 
i musieliśmy podjąć decyzję, czy re-
zygnujemy, czy idziemy w to dalej. 
Postanowiliśmy zacisnąć pasa i mimo 
wszystko robić intensywnie to, co 
robiliśmy. Zaryzykowaliśmy i udało 
się. Teraz mogę powiedzieć, że wie-
le nas to nauczyło. Z każdym dniem 
możemy obecnie działać coraz sze-
rzej, bo choćby wiele osób przeka-
zuje dla nas przy rozliczeniach po-
datkowych 1 procent. Doceniamy 
to i staramy się jak najlepiej te środ-
ki wykorzystywać. Poza tym są ta-
kie codzienne dylematy: coś się dzieje 
przy realizacji projektu, sytuacje osób 
z którymi się spotykamy niekiedy 
są bardzo dramatyczne i nie zawsze 
znajdujemy rozwiązanie, które za-
działałoby jak czarodziejska różdżka.
– A czego można Wam życzyć na ko-
lejne 10 lat?

– Żebyśmy dalej mogli działać 
i realizować nasze pomysły na rzecz 
drugiego człowieka. Do tego po-
trzebna jest powszechna życzliwość 
i zrozumienie, zwłaszcza tych, któ-
rzy w naszym regionie podejmują 
różne decyzje. Chcielibyśmy, żeby 
zauważać, że oprócz braków w in-
frastrukturze są też potrzeby ludzkie 
i że to też trzeba realizować. No bo 
po co nam piękne nowe drogi i mo-
sty, jeśli nie będą po nich chodzić 
i jeździć uśmiechnięci i szczęśliwi 
ludzie, którzy sobie ufają i wiedzą, 
że mogą liczyć na pomoc.

Po co nam nowe drogi, jeśli nie będą 
po nich jeździć uśmiechnięci ludzie



99 grudnia 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

EKO - OGRÓD
Rdziostów 59 ,
33-393 Marcinkowice
tel. 502 331 762

RODZINNY WYBÓR 
CHOINEK  WI TECZNYCH
z plantacji - ci te na miejscu

JOD Y - kaukaskie, korea skie
WIERKI - czarny, srebrny

SOSNY

CENY 
NEGOCJOWANE
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REGION.  W drugie turze wybo-
rów samorządowych nowymi sze-
fami sądeckich samorządów zosta-
li: w Krynicy Dariusz Reśko (52,36 
proc. głosów, pokonał dotychcza-
sowego burmistrza Emila Bodzio-
nego). W Gorlicach poseł PO Witold 
Kochan pokonał Jadwigę Wójto-
wicz 520 głosami. W Limanowej 
Władysław Bieda pokonał Grzego-
rza Biedronia uzyskując 62,86 proc. 
głosów. W Kamionce Wielkiej wój-
tem pozostał Kazimierz Siedlarz 
z wynikiem 57,93 proc. pokonu-
jąc Antoniego Potońca. Nowym 
wójtem Podegrodzia została Mał-
gorzata Gromala (51,36 proc. gło-
sów), pokonując dotychczasowego 
gospodarza gmina Stanisława Łat-
kę. W Łącku po 27 latach z funkcji 
wójta odchodzi Franciszek Młynar-
czyk, na jego kontrkandydata Ja-
nusza Klaga głosowało 58,44 proc. 
wyborców. Z urzędem żegna się też 
Tadeusz Patalita z Mszany Dolnej, 
którego zastąpi Bolesław Żaba (wy-
grał 50,60 do 49,40 proc.). Patali-
ta z kolei obejmie zwolniony przez 
Kochana mandat poselski. Wójtem 
Dobrej pozostaje Benedykt Wę-
grzyn (57,52 proc.), który pokonał 
Zbigniewa Smolenia, a w Laskowej 
Stanisława Niebylska (70,86 proc.) 
pokonała Piotra Stacha.

NOWY SĄCZ.  Zmarł ksiądz prałat 
Jan Pancerz. Wieloletni proboszcz 
parafii p.w. św. Heleny w Nowym 
Sączu i dziekan dekanatu Nowy 
Sącz-Zachód. Miał 73 lata.

WARSZAWA. Celestyn Żelichowski 
z Librantowej dostał w sobotę na-
grodę „Zacny Uczynek”. Mężczy-
zna w maju uratował z płonącego 
samochodu dwoje młodych ludzi. 
Sam poważnie się poparzył. Na-
grodę przyznaje się za bezintere-
sowne działanie dla dobra innych 
ludzi. W skład kapituły przyzna-
jącej wyróżnienie wchodzą m.in. 
Lech Wałęsa, Władysław Barto-
szewski, bp Tadeusz Pieronek.

NOWY SĄCZ.  ING Bank Śląski SA 
będzie obsługiwał budżet miasta 
Nowego Sącza w latach 2011-2015. 
Bank przedstawił najkorzystniej-
szą ofertę. Dał najniższą cenę, naj-
niższe oprocentowanie kredytów 
i najwyższe oprocentowanie lokat.

NOWY SĄCZ.  Jerzy Wituszyński 
(PiS) stanął na czele rady miasta 
Nowego Sącza. Funkcję wiceprze-
wodniczących będą pełnić: Stefan 
Chomoncik (startował z listy Ko-
mitetu Wyborczego Ryszarda No-
waka), Grzegorz Dobosz (PO) i Jan 
Opiło (PO).

NOWY SĄCZ.  12 grudnia na ryn-
ku o godzinie 11:30 i 13:15 odbę-
dzie się inscenizacja „Stan wojen-
ny – pamiętamy”, zorganizowana 
przez Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne w Nowym Sączu. Sądecza-
nie będą mogli m.in. wysłuchać 
przemówienia gen. Jaruzelskiego, 
usłyszeć krótki rys historyczny na 

temat wprowadzenia stanu wo-
jennego, a także zobaczyć w akcji 
milicję - zatrzymanie przechod-
nia za brak dokumentów, a także 
uliczną manifestację. 

N O W Y  S Ą C Z .  Artur Czernec-
ki chce publicznych przeprosin 
od Romana Porębskiego, prezesa 
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Sądeckie Hospicjum”. 
Radny domaga się także, żeby pre-
zes wpłacił 10 tys. zł na rzecz sto-
warzyszenia „Nadzieja”. Sprawa 
ma związek z listem otwartym, 
który napisał Porębski. Oskarżył 
w nim Czerneckiego, że na swo-
jej ulotce wyborczej napisał nie-
prawdę. Sąd rozpatrywał już spra-
wę w trybie wyborczym. Wtedy 
przyznał rację Czerneckiemu.

NOWY SĄCZ.  Dzięki programo-
wi „Mój prawdziwy dom” dzie-
ci z Rodzinnego Domu Dziecka nr 
3 w Nowym Sączu, dostaną sprzęt 
sportowy. Pieniądze na ten cel po-
darował PZU Życie S.A. Artykuły 
sportowe, które dostaną dzieci, są 
warte 23 tysiące złotych. 

NOWY SĄCZ.  15 grudnia Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji uru-
chamia lodowisko. Obiekt przy 
ulicy Nadbrzeżnej będzie czyn-
ny codziennie od godziny 9 do 
20:15. Bilet normalny kosztuje 4 
zł, ulgowy 3, a rodzinny 5 zł. Na 
miejscu można też za 5 zł wypo-
życzyć łyżwy.

W MINIONY WEEKEND STRÓŻE PRZEŻYŁY PRAWDZIWY NAJAZD… PIRATÓW. 
95 HARCERZY Z CAŁEJ MAŁOPOLSKI ZJECHAŁO TAM NA XIX NOCNY BIEG MIKOŁAJKOWY, 
ŻEBY WYTROPIĆ BRZUCHATEGO ŚWIĘTEGO

- Mimo siarczystego mrozu i śniegu, niemal wszyscy pokonali wyznaczone przez nas trasy. Po drodze mu-
sieli wykonywać pirackie zadania dzięki którym mogli zdobyć konieczne do zwycięstwa punkty. A na 
końcu trasy, którą musieli przejść w sobotnią noc, czekał na nich Święty Mikołaj z workiem pełnym pre-
zentów – mówi Jakub Darowski, drużynowy I Nowosądeckiej Drużyny Wędrowniczej „Czarna Jedynka”, 
organizatora imprezy.
Tegoroczny Nocny Bieg Mikołajkowy oparty był na tematyce pirackiej. Wszystkie patrole musiały więc 
przygotować odpowiednie stroje, piosenki i artefakty oraz nagrać krótki film inspirowany hollywoodzki-
mi „Piratami z Karaibów”. Harcerze obradowali wspólnie podczas Trybunału Braci, walczyli z podstępnym 
wrogiem, żeby odbić swoich kapitanów i przemierzyli kilkanaście kilometrów okolicznych pól i lasów. 
Z tymi zadaniami poradził sobie najlepiej patrol z I Gorlickiej Drużyny Wędrowniczej „Grot”, a obok niego 
na podium stanęli druhowie i druhny z Biecza i Krzeszowic. (MR)

Krótko

INICJATYWA.  Pogotowie korepety-
cyjne dla uczniów mających proble-
my z matematyką i językiem angiel-
skim, a także otwarty turniej tenisa 
stołowego, biegowe trasy narciarskie 
i nordic walking czyli marsz z kijkami 
– to nowe inicjatywy stowarzyszenia 
Nowosądecka Wspólnota skierowane 
do sądeczan. 

Turniej tenisowy odbędzie się 
w najbliższą sobotę o godz. 9 
w hali sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ulicy Nadbrzeżnej. – Zawody mają 
charakter otwarty i są przezna-
czone dla amatorów – mówi Jan 
Reszkiewicz z Nowosądeckiej 
Wspólnoty. – Tymi zawodami 
chcielibyśmy zainaugurować są-
decką ligę tenisa stołowego i już 
w przyszłym roku jako amator-
ska reprezentacja Nowego Sącza 
wystąpić w rozgrywkach woje-
wódzkich organizowanych przez 
PKKF KRAKÓW. Zgłoszenia będą 
przyjmowane pół godziny przed 
zawodami. „Odejdźmy od zawa-
łu na własnych nogach” – pod 
tym hasłem Władysław Mężyk za-
chęca do udziału w maszerowa-
niu z kijkami. To świetny przy-
kład, że ruch może utrzymać 

człowieka w dobrej formie i da-
wać mu zdrowie. W każdą so-
botę od godz. 9. przy wejściu do 
Parku Strzeleckiego wszyscy za-
interesowani będą mogli spotkać 
się z instruktorem, który przed 
wyjściem na spacer udzieli odpo-
wiednich wskazówek. 

Bezpłatne korepetycje to dalszy 
ciąg ubiegłorocznej akcji, która jest 
skierowana do uczniów sądeckich 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, mających kłopoty z opa-
nowaniem programu z matematyki 
czy języka angielskiego. – Jako pe-
dagog i długoletni nauczyciel ma-
tematyki wiem, że młodzież ma 
z nią problemy. Ale czasami w bar-
dzo prosty sposób można wska-
zać, że liczby i działania wcale nie 
są takie trudne, a uczeń zaczyna 
to rozumieć i radzić sobie z ma-
teriałem – przekonuje Jan Rosiek 
– prezes SNW. Chętnych dokształ-
cać będą wolontariusze z Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz 
Wyższej Szkoły Biznesu. Zajęcia są 
prowadzone we wtorki i w czwart-
ki w godz. 15 – 17 przy ul. Naruto-
wicza 2 w sali Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Liczba miejsc jest 
nieograniczona.

KINGA STUDZIŃSKA

Matematyka 
i nordic 
walking
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Wybory ukształtowały nowy układ 
władz w Małopolsce i w naszym są-
deckim subregionie. Układ, któ-
ry w wielu miejscach okazał się nad 
wyraz stabilny. Platforma Obywa-
telska i Polskie Stronnictwo Ludowe 
wzmocniły swe pozycje w zarządzie 
województwa, odpadł z gry żela-
zny – zdawałoby się latem – preten-
dent do rządzenia Małopolską. Pra-
wo i Sprawiedliwość przegrał także 
w trzech najbliższych nam powiatach 
i wyborach Rady Miasta Nowego Są-
cza. Formalnie zachował prezyden-
turę miasta. Formalnie, bo Ryszard 
Nowak nie tylko podkreślił swą nie-
zależność od Arkadiusza Mularczyka, 
ale zbudował jej silną podporę w po-
staci własnego klubu. 

Znacznie ciekawsza niż rywalizacja 
wielkich ogólnopolskich sił okazu-
je się konfrontacja lokalnych obo-
zów politycznych oraz fakt, iż tylko 
w kilku gminach mieszkańcy zde-
cydowali się na rozstanie z urzę-
dującym wójtem. Te ostatnie przy-
padki – Gródka nad Dunajcem, 
Krynicy, Łącka, gminy Mszana Dol-
na czy Podegrodzia warte są szcze-
gólnej analizy. To nie one jednak 
przesądzają o generalnych skutkach 
wyborów dla ziemi sądeckiej. Te 
rozstrzygnęły się przede wszystkim 
na poziomi władz wojewódzkich. 

Małopolska bez Sądecczyzny 
i Podhala?

Nowy Sącz stracił wraz z PiS–
em szanse na własnego marszałka. 
Wraz z wewnątrzpartyjnymi intry-
gami przeciwko Leszkowi Zegździe 
– także wicemarszałka. Oczywiście 
i Zegzda, i Andrzej Romanek we-
szli do Sejmiku, co więcej stanęli 
na czele partyjnych klubów. Jednak 
wszystko wskazuje na to, że pozycja 
Nowego Sącza została celowo osła-
biona. Zwłaszcza, że stanowisko 
wicemarszałka utrzymał reprezen-
tant drugiego małopolskiego subre-
gionu – Roman Ciepiela z Tarnowa. 

Przyjrzyjmy się zatem składo-
wi nowego zarządu wojewódz-
twa – na jego czele stanie 43–let-
ni Marek Sowa (PO, 19 tys. głosów) 
z Bobrku w powiecie oświęcim-
skim. Wicemarszałkiem będzie 
– obok wspomnianego wyżej Cie-
pieli (PO, 27 tys.) – Wojciech Ko-
zak (PSL, 12 tys.) z Zabawy w gmi-
nie Wieliczka. Członkami zarządu 
zostali skarbnik małopolskiej PO 
Witold Latusek (nie kandydował 
w wyborach) i były wicewoje-
woda małopolski Stanisław Sorys 
z Pleśnej pod Tarnowem. W mniej 
ważnym prezydium Sejmiku za-
siądą – jako przewodniczący kra-
kowianin Kazimierz Barczyk (PO), 

jako wiceprzewodnicząca Rena-
ta Godyń–Swędzioł (PiS) z pod-
krakowskich Krzeszowic. Ozna-
cza to wyraźną nadreprezentację 
na osi Kraków–Tarnów i całkowitą 
nieobecność w nowych władzach 
województwa reprezentantów 
jego południowej części – żadne-
go przedstawiciela nie mają okrę-
gi 4 i 6, na terenie których mieszka 
33 procent wyborców Małopolski!

W porównaniu do poprzed-
niej kadencji Sejmiku z wicemar-
szałkiem Zegzdą oraz Urszulą No-
wogórską i Witoldem Kozłowskim 
w prezydium – to wyraźny regres. 
Warto zatem ze szczególną uwagą 
przyglądać się działaniom nowych 
władz, sprawdzając, czy decyzje te 
przekładać się będą także na sfe-
rę merytoryczną prac samorządu 
wojewódzkiego. 

Nasi w Sejmiku
Wybory sejmikowe pokazały 

jednak także realną pozycję klu-
czowych ugrupowań i ich liderów. 
Na Sądecczyźnie wygrał je PiS i Le-
szek Zegzda. Ten pierwszy realnie, 
zdobywając cztery mandaty (przed 
czterema laty PiS miał ich tylko 
trzy). Ten drugi – symbolicznie, 
odbierając palmę pierwszeństwa 
swojemu kontrkandydatowi z li-
sty – Zygmuntowi Berdychowskie-
mu. Ten ostatni miał być cudowną 
bronią wymyśloną w intelektual-
nych kuźniach krakowskiej PO. Tak 
się jednak nie stało. Berdychow-
ski wprawdzie zdobył mandat, ale 
z wynikiem o połowę słabszym niż 
Romanek. 

Pewnym zaskoczeniem dla nie-
których może być brak mandatu 
dla PSL i porażka 30–letniej prze-
wodniczącej Sejmiku poprzedniej 
kadencji Urszuli Nowogórskiej. 
Poza pierwszą dziesiątką kandy-
datów znalazł się lider listy SLD 
Paweł Badura, także polityk z po-
kolenia Grzegorza Napieralskie-
go. Być może Nowogórską i Badu-
rę obejrzymy jeszcze kiedyś w roli 
zwycięzców wyborów parlamen-
tarnych lub samorządowych. Na 
razie jednak oddali pierwsze miej-
sca znacznie starszym kolegom. 
Średnia wieku sądeckiej repre-
zentacji sejmikowej – dość zbliżo-
nej wiekowo – wyniosła 48 lat. Jej 
seniorem będzie 56–letni Andrzej 
Bulzak, juniorem – 39–letni Pa-
weł Śliwa. 

Geografi a wpływów (Sejmik)
Wyniki sejmikowe pokazują jed-

nak interesujące trendy zmian geo-
grafii wpływów. Najbardziej in-
teresujący jest skok poparcia dla 
Platformy w Nowym Sączu i pierw-
sze wygrane przez tę partię wybo-
ry w mieście (przewaga wyniosła 

44 głosy). Wiele wskazuje na to, że 
PO zyskuje kosztem Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej (spadek o 5 
punktów), oraz przesunięcia się na 
prawo PiS, które mimo pożarcia 
„przystawek” (LPR i Samoobro-
na – razem 4 proc.) nie poprawiło 
wyniku procentowego. Z wyniku 
tego może być dumny Zegzda, któ-
ry w Nowym Sączu pokonał nawet 
lidera listy PiS – Romanka (6,9:5,3 
tys.). 

Obie duże partie poprawiły wy-
raźnie notowania w powiecie gor-
lickim – kosztem PSL, którego 
wynik spadł z 16,7 proc. przed czte-
rema laty do 7,9 proc. SLD zacho-
wał tu wpływy na poziomie 10 proc. 
PiS sięgnął natomiast zapewne po 
część 10–procentowego elektoratu 
LPR i Samoobrony. Zaskoczeniem 
jest natomiast nieznaczna procen-
towa utrata poparcia dla tych sa-
mych partii w powiecie limanow-
skim. Dziwi to tym bardziej, że 
PiS mógł sięgnąć po 13–procento-
wy elektorat LPR sprzed czterech 
lat. Kto zatem okazał się tak sku-
tecznym rywalem w tym powie-
cie – oprócz PSL, które poprawiło 
wynik z 11 do blisko 19 proc.? wiel-
ki sukces odnotowała Wspólnota 
Małopolska Marka Nawary. Lista ta 
z 17–procentowym poparciem za-
jęła tu czwarte miejsce wyprzedza-
jąc SLD. Jednak poparcie dla PSL 

i Wspólnoty w powiecie limanow-
skim nie wystarczyło żadnej z tych 
partii na mandat.

Największe znaczenie dla wy-
ników w naszym okręgu sejmiko-
wym ma powiat nowosądeckim 
z 40 procentami głosujących. Tu 
właśnie rozstrzygnęło się zdecydo-
wane zwycięstwo PiS (46,5 proc.), 
tu mieszka trzech z sześciu radnych 
sejmikowych. Sukces PiS nie jest 
jednak zupełny. Platformie uda-
ło się podwoić liczbę wyborców. 
Co więcej – wygrała w Krynicy, 
Muszynie i Rytrze. PSL nieznacz-
nie stracił poparcie podsudeckich 
gmin, a SLD w wielu z nich niemal 
zupełnie zanikł. 
(Tabela 1)

Znacząca część wyników partyj-
nych da się wytłumaczyć siłą kon-
kretnych kandydatów. Andrzej Ro-
manek zdobył 46 proc. w rodzinnej 
Łososinie, 44 proc. w mieście i 37 
proc. w gminie Grybów, a ponad 20 
proc. w Korzennej, Łabowej i Na-
wojowej. Pozostali radni PiS mie-
li także swoje lokalne zwycięstwa. 
Grzegorz Biedroń zdobył 59 proc. 
w Słopnicach, 27 proc. w Limano-
wej, a ponad 20 proc. w gminach 
Laskowa, Limanowa, Tymbark. Pa-
weł Śliwa – 45 proc. w Lipinkach, 
a ponad 20 proc. w Bieczu, Gorli-
cach i Ropie. Czwarty radny z tej 

listy Andrzej Bulzak – choć w ro-
dzinnej gminie nie przekroczył (po-
dobnie jak jego rywale – Romanek 
i Berdychowski) 20 proc. to zdobył 
32 proc. w Gródku. 

Zegzda próg 20 proc. prze-
kroczył w Nowym Sączu, Rytrze 
i Piwnicznej, Berdychowski jedy-
nie w pojedynczych okręgach. Do 
listy indywidualnych sukcesów PO 
należy jednak dodać bez wątpienia 
wyniki Jana Golby – 47 proc. w Mu-
szynie i 26 proc. w Krynicy. Tade-
usz Patalita zwyciężył bezapela-
cyjnie w Mszanie Dolnej (44 proc. 
w gminie i 35 w mieście), a Jan Oleś 
w Uściu Gorlickim (51 proc.).

Samorządowi liderzy
Najwięcej emocji budziły jed-

nak nie bardzo ważne politycznie 
i ekonomicznie wybory sejmikowe, 
ale silnie spersonalizowane wybory 
prezydenta, burmistrzów i wójtów. 
Zgodnie z przewidywaniami zna-
komita większość liderów obroniła 
swoje fotele już w pierwszej turze. 
Udało się to w 27 przypadkach, przy 
czym pięciu wójtów i jeden bur-
mistrz nie miało w wyborach kon-
kurenta. Dalszych trzech zdobyło 
mandat w drugiej turze wyborów. 
Trzy kolejne przypadki to sytuacje, 
w których nie wybrano ponownie 
wójta lub burmistrza dlatego, iż nie 
zdecydowali się oni kandydować. 

Wójtowie trzymają się mo
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Andrzej Romanek (PiS)

Leszek Zegzda (PO)

Zygmunt Berdychowski (PO)

Paweł Śliwa (PiS)

Grzegorz Biedroń (PiS)

Urszula Nowogórska (PSL)

Andrzej Bluzak (PiS)

Tadeusz Patalita (PO)

Marta Mordarska (PiS)

Jan Golba (PO)

Powiat: PiS PO PSL SLD WMMN

gorlicki 38,4% 31,4% 7,9% 10,0% 2,2%

limanowski 35,4% 19,9% 18,7% 3,5% 16,8%

nowosądecki 46,5% 28,3% 7,3% 5,6% 3,3%

Nowy Sącz 40,0% 40,1% 3,1% 10,0% 1,0%

Poparcie dla parti w wyborach do Sejmiku
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cno, z małymi wyjątkami

Co ciekawe w obu miastach po-
wiatowych – Gorlicach i Limanowej 
– burmistrz nie zdecydował się na 
ponowne kandydowanie. W Gorli-
cach wygrał były wojewoda mało-
polski i poseł Platformy Obywatel-
skiej – Witold Kochan. Wygrał – co 
jest pewnie zaskoczeniem – niezbyt 
wysoko z Jadwigą Wójtowicz. Gdy-
by ten pojedynek skończył się in-
nym wynikiem Wójtowicz byłaby tą 
kobietą, która objęła najwyższe sa-
morządowe stanowisko w regionie. 
Szóstka radnych wojewódzkich to 
panowie – mandatu nie obejmie bo-
wiem Marta Mordarska, która cze-
kała na wynik swojego kolegi z listy 
Grzegorza Biedronia, ubiegającego 
się o fotel burmistrza Limanowej. 
Biedroń jednak przegrał z Władysła-
wem Biedą.

Listę spektakularnych porażek 
dotychczasowych wójtów otwiera 
Tadeusz Patalita z Mszany Dolnej, 
zapewne przez wielu traktowany 
jako wyborczy pewniak. Drugi taki 
przypadek – to porażka Franciszka 
Młynarczyka w Łącku. A najbar-
dziej znacząca porażka burmistrza 
– to przegrana Emila Bodzionego 
z Dariuszem Reśką w Krynicy. 

Powiaty: cała władza w ręce rad?
Powiaty w naszym subregio-

nie pozostały w rękach… swoich 
poprzednich włodarzy. Udało się 
to oczywiście dzięki ponownemu 
zwycięstwu ich list w wyborach do 
rad powiatów.

W powiecie gorlickim starostą 
pozostanie Mieczysław Wędrycho-
wicz z Małopolskiego Ruchu Sa-
morządowego. MRS nieznacznie 
tylko poprawił wynik procentowy 
sprzed czterech lat, ale za to zdobył 
dwa mandaty więcej i powiększył 
stan posiadania z 7 do 9. Wprawdzie 
nie daje to bezwzględnej większo-
ści w 23–osobowej Radzie Powiatu, 
ale sojusznicy z PSL i PO zadowo-
lili się tym razem fotelami człon-
ków zarządu. 

W limanowskim starostą będzie 
nadal Jan Puchała. Jego lista – Dzia-
łajmy Wspólnie – poprawiła o 6 
proc. wynik wyborczy i zdobyła o 4 
mandaty więcej niż przed czterema 
laty. W 25–osobowej Radzie Powia-
tu ma 12 głosów. Do bezwzględnej 
większości potrzebuje zatem zno-
wu koalicji z Samorządowym Przy-
mierzem Razem (4 mandaty). Mimo 
zatem, że straciło w porównaniu 

z poprzednimi wyborami 2 fote-
le w radzie – jego lider Franciszek 
Dziedzina został wybrany wicesta-
rostą. PiS zdobył wprawdzie 7 proc. 
głosów więcej niż w 2006 roku i ko-
lejny, siódmy mandat, ale o rządze-
niu powiatem będzie na razie mógł 
tylko pomarzyć.

Widać zatem wyraźnie, że choć 
powiatami naszego subregionu rzą-
dzą koalicje zdominowane przez 

komitety lokalne, to w dwóch 
przypadkach do koalicji zaproszo-
no Platformę Obywatelską. Tym-
czasem PiS – choć bardzo silny 
w każdym z powiatów kolejną ka-
dencję spędzi zapewne w opozy-
cji. Arkadiusz Mularczyk wydaje 
się być zatem wielkim, potrój-
nym przegranym tych wyborów. 
Nie zdoła przejąć Sejmiku, choć 
wszystkie wcześniejsze wyniki 
na taką możliwość wskazywały. 

Jego partia nie będzie rządzić 
w żadnym z powiatów, choć 
w każdym z nich jest dominują-
cą siłą polityczną. Wreszcie prze-
grał on spektakularną próbę sił 
z Ryszardem Nowakiem, wpro-
wadził niewielką reprezentację 
do Rady i co najważniejsze – nie 
uzyskał żadnego wpływu na po-
litykę Ratusza. I przynajmniej tę 
ostatnią sprawę można było ro-
zegrać inaczej.
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Gminy zaznaczone na żółto to te, w których wójta, 
burmistrza lub prezydenta wybrano ponownie, 
czerwone – to takie w których uczyniono to 
w warunkach braku kontrkandydata. Na zielono 
zaznaczyliśmy gminy, w których doszło do zmiany, 
bo ustępujący lider nie kandydował ponownie. 
Na niebiesko wreszcie – miejsca, w których wójt 
lub burmistrz przegrał w wyborczej rywalizacji.

Gorlicki Limanowski Nowosądecki

Prawo i Sprawiedliwość 6 7 13

Platforma Obywatelska 4 2 5

Polskie Stronnictwo Ludowe 3 -

Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 -

Małopolski Ruch Samorządowy 9 -

Działajmy Wspólnie - 12

Samorządowe Przymierze Razem - 4

Sądecki Ruch Samorządowy 8

Sądecka Wspólnota Samorządowa 3
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Nowy trend w sądeckiej modzie

Sprawdziliśmy za jaką kwotę można 
się ubrać w sklepie z używaną odzieżą. 
To często nawet 10–krotnie taniej niż 
w sklepach firmowych z markowymi 
ciuchami. Te ostatnie świecą pustkami 
nawet kusząc promocjami. W tym sa-
mym czasie sądeckie szmateksy prze-
żywają prawdziwe oblężenie. Powód 
jest prozaiczny: coraz wyższe kosz-
ty życia i konieczność oszczędzania. 
Oszczędzają nawet bogaci, a w skle-
pach z używaną odzieżą ubiera się 
wielu znanych sądeczan, choć nikt się 
głośno do tego nie przyznaje. 

– Chciałem otworzyć sklep odzie-
żowy, ale zanim podjąłem osta-
teczną decyzję, zrobiłem małe 
badanie rynku i okazało się, że 
największe wzięcie mają teraz 
sklepy z odzieżą używaną i to one 
zabierają klientów nawet galeriom 
handlowym – mówi Grzegorz Ba-
zela, właściciel nowootwartego se-
cond–handu przy ulicy Lwowskiej. 

Jeszcze kilka lat temu nie wy-
padało głośno powiedzieć, że nowa 
bluzka, która zachwyca koleżan-
ki w pracy nie kosztowała kilku-
dziesięciu złotych i była wcześniej 
noszona przez kogoś innego. Dziś 
na wspólny „szmatex–shopping” 
(czyli zakupy w sklepach z odzie-
żą używaną) wyprawiają się razem 
koleżanki z jednego biura, sąsiad-
ki, a młodzież właśnie tam naj-
chętniej chodzi na wagary.

– Mama czasem kupuje mi 
spodnie albo sweter, ale ja chcę 
nosić ubrania, które podkreśla-
ją mój styl. Nie mogę kupić ich 
w normalnym sklepie, bo do-
staję około 50 zł kieszonkowe-
go miesięcznie. Dlatego wszyst-
kie modne koszulki, spódniczki 
i torebki kupuję na ciuchach. Je-
śli kilogram kosztuje 5 zł, to za 
„dychę” mogę wypchać nawet 
pół szafy – mówi 17–letnia Ka-
sia Leśniak.

Wśród klientów buszujących 
w kolorowych fatałaszkach jest 
wiele młodych matek.

– Pięć lat temu, gdy urodził się 
mój Adaś, całą wyprawkę kupi-
łam mu w sklepie. Nowe śpiosz-
ki, kaftaniki, śliniaczki. Kosz-
towało mnie to fortunę, a Adaś 
wyrósł ze wszystkiego błyska-
wicznie. Dlatego kiedy rok temu 
miała się urodzić córeczka, ru-
szyłam na podbój ciucholandów. 
Wydałam łącznie może ze 100 
zł. Tyle wystarczyło, żeby Zo-
sia miała ciuszki na cały pierw-
szy roczek. Czy to higieniczne? 
Wszystko jest przecież dezynfe-
kowane, a w domu wystarczy to 
wyprać w wysokiej temperatu-
rze – śmieje się pani Mariola wy-
bierając spodenki i sukieneczki 
dla swoich pociech.

Dla wielu osób ciucholandy to 
nie tyle sposób na oszczędzenie, co 
na bycie oryginalnym.

– Nasze miasto nie jest duże 
i gdy kupuje się coś w „normal-
nym” sklepie można być pewnym, 
że nie raz na imprezie lub na uczel-
ni trafi się ktoś podobnie ubrany. 
Ja tego nie cierpię i wolę poświęcić 
ciut więcej czasu na buszowanie 
w szmateksie, bo dzięki temu mogę 
wyglądać naprawdę niepowtarzal-
nie. Poza tym, te ciuchy są rzeczy-
wiście niedrogie i dlatego na każdą 
imprezę, a nawet na co dzień, mogę 
ubierać się zupełnie inaczej – tłu-
maczy studentka Anna Michalik.

Nastroje konsumenckie i potrze-
by rynku świetnie wyczuli wła-
ściciele szmateksów. Wiedzą, że 
nie wystarczy już nad wejściem do 
sklepu powiesić tabliczki z napi-
sem „Tania odzież”, żeby przycią-
gnąć klientów. Dlatego inwestują 
w reklamę, piszą rymowane ha-
sła, wymyślają wręcz niewiarygod-
ne promocje (niektórzy co tydzień 
zbijają ceny nawet do 2 zł za sztukę!) 

i coraz częściej proponują swoim 
klientom tak zwany outlet, czyli 
końcówki kolekcji znanych marek. 
Zaczęli też stawiać na jakość i – ina-
czej niż jeszcze kilka lat temu – nie-
wiele szmateksów oferuje ubrania 
przypominające ścierki do pod-
łogi. Teraz właściciele tych skle-
pów kupują w hurtowniach odzież 
starannie sortowaną, najczęściej 
w hurtowniach Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Norwegii i Szwecji.

– Odzież najlepszej jakości po-
chodzi z Anglii, ale jest też przez 
to nieco droższa. Za to w towarze 
z Norwegii i Szwecji można z ła-
twością wyszperać zdecydowanie 
bardziej ekstrawaganckie ciusz-
ki. Ubrania z Niemiec są bardziej 
zniszczone, bardziej nawet niż te 
w sklepach sprzedających używa-
ny towar z… Polski – tłumaczy pani 
Janina, która sprzedaje w jednym 
z second–handów na osiedlu Woj-
ska Polskiego. (TASS)

Buszujący w ciuchach
Sprawdziliśmy, ile kosztuje ubranie się na zimę w sądeckich skle-
pach z używaną odzieżą. Z naszych obserwacji wynika, że wy-
wieszka na sklepie z napisem „Nowy towar” to sygnał dla osób 
z niego grubszym portfelem, choć i to nie jest regułą. Natomiast 

przy odrobinie szczęścia można trafić na wyprzedaże: kilogram za 
5 zł, sztuka za 1 lub 2 zł, a nawet –70 procent od ceny podanej na 
metce. Spośród bogatej oferty przygotowaliśmy dla Państwa wy-
jątkową kolekcję zimową „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. (MR, KS)

Czapka i szalik – 12 zł
Płaszcz – 60 zł
Torebka – 8 zł
Sweterek – 10 zł
Spódnica – 18 zł
Buty – 40 zł
RAZEM: 148 zł
(Centrum Odzieży Używanej 
„Janeczka”, ul. Żywiecka 5)

Szalik – 3 zł
Płaszcz – 40 zł
Koszula – 4 zł
Golf –12 zł
Spódnica – 11 zł
RAZEM: 70 zł
(Tania Odzież „Roban”, 
ul. Lwowska 9)

Kurtka – 35 zł
Koszula – 4 zł
Sweter – 8 zł
Jeansy – 15 zł
RAZEM: 62 zł
(Tania Odzież „Roban”, 
ul. Lwowska 9)

Kurtka – 35 zł
Szalik – 3 zł
Koszula – 8 zł
Sweter – 10 zł
Spodnie – 25 zł
RAZEM: 81 zł
(Centrum Odzieży Używanej 
„Janeczka”, ul. Żywiecka 5)
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Ważny temat

MARIA REUTER

Cywilny kierowca w Iraku uderzył 
nagle w wóz patrolowy Aleksandra 
Szubryta. Od tego momentu w jego 
życiu nic już nie było jak dawniej. 
Dziś lekarze nie mają wątpliwości – 
30-latek z Limanowej nigdy już nie 
pojedzie na patrol. Choć po misji w 
Iraku uznano, że odniósł 65 procent 
uszczerbku na zdrowiu, ZUS zdecy-
dował o odebraniu mu renty. Musi 
sobie jakoś radzić, bo choć w służbie 
wojskowej odnalazł swoje powoła-
nie, ojczyźnie nie jest już potrzebny.

Nie planował, że będzie zara-
biał na chleb jako żołnierz. Dopie-
ro gdy skończył szkołę i nie mógł 
znaleźć pracy, zaczęły pojawiać się 
myśli o zawodowej służbie wojsko-
wej. Pomysł szybko wcielił w życie 
i w 2002 r. znalazł się w Bośni.

– Chciałem pomagać ludziom 
i jako żołnierz „misjonarz” mogłem 
to robić. To mi sprawiało napraw-
dę dużo satysfakcji. Byłem dumny, 
że noszę mundur i czułem, że to jest 
to, co chcę robić w życiu – wspomi-
na Aleksander Szubryt.

Dlatego ani chwili nie wahał się 
przed wyjazdem do Iraku. Było mu 
tym łatwiej, że nie miał żony ani 
dzieci, decydował sam za siebie.

– Tego, co zobaczyłem w Ira-
ku, nie da się opisać w kilku sło-
wach. Tam była prawdziwa wojna 
i prawdziwa bieda. Ludzie star-
si i dzieci godzinami plątali się po 
okolicznych wysypiskach śmieci 
w poszukiwaniu jedzenia. I niko-
mu nie można było ufać, bo każdy, 
kto w jednej chwili był miły i pota-
kiwał, za chwilę mógł cię sprzedać 
– opowiada były żołnierz.

Zapewnia, że nie czuł strachu. 
Starał się myśleć pozytywnie, na-
wet gdy doszło do wypadku. 

Był 8 maja 2004 r. Dzień wcze-
śniej zginął w Latifijii polski dzien-
nikarz Waldemar Milewicz. Alek-
sander Szubryt wracał z konwojem 
z pustyni do Karbali, gdzie sta-
cjonowała jego jednostka. Konwój 
składał się z pięciu samochodów. 
Limanowianin prowadził wóz jadą-
cy jako trzeci. Z naprzeciwka nad-
jeżdżała ciężarówka, którą kierował 
cywilny Arab. Nikt nie wie dlacze-
go nagle gwałtownie skręcił w lewo 
i uderzył właśnie w środkowy sa-
mochód w wojskowym konwoju.

– Nasz wóz wypadł z drogi i prze-
wrócił się. Cały czas byłem przytom-
ny i widziałem, co dzieje się wokół 
mnie. Czułem się zupełnie bezrad-
ny. Krzyczałem, ale żadna pomoc 
nie nadchodziła. To wszystko trwało 

pewnie mniej niż minutę, ale dla 
mnie było jak całe godziny – wspo-
mina młody mężczyzna.

Chwilę potem koledzy z konwo-
ju udzielili mu niezbędnej pomocy. 
Niestety, jeden z kolegów w wozie, 
nie przeżył.

Po pomoc trzeba było jechać do 
odległego o kilkadziesiąt kilome-
trów miasta, bo wszystkie radio-
stacje znajdowały się w staranowa-
nym samochodzie. Zanim przyleciał 
śmigłowiec służb medycznych, 

Aleksander Szubryt ponad go-
dzinę leżał na rozpalonej słońcem 
pustyni.

W szpitalach w Bagdadzie, a po-
tem w Niemczech i w Polsce le-
karze stawiali kolejne diagnozy. 
Uszkodzona podstawa czaszki, za-
nik nerki, złamane przedramię, 
odma płucna.

– Miałem 65 procent uszczerbku 
na zdrowiu, ale gdy po kilku dniach 
zaczęło do mnie to wszystko powo-
li docierać, myślałem tylko o tym, 
żeby jak najszybciej wrócić do Ira-
ku – wspomina pan Aleksander.

Dowódcy i politycy, którzy od-
wiedzali go w szpitalu zapewnia-
li, że wszystko będzie w porządku 
i że wojsko go nie zostawi. Rzeczy-
wistość okazała się inna.

– Nie przedłużyli mi kontraktu 
i po trzech latach służby odesłali do 
cywila z kategorią E. Żeby mieć za 
co żyć i leczyć się walczyłem o ren-
tę z ZUS–u – wspomina.

W ciągu sześciu lat były już żoł-
nierz starał się ułożyć sobie życie 
w cywilu. Poznał wspaniałą kobietę, 
wziął ślub i urodził im się synek Mi-
łosz i córeczka Emilka. Szubryt rok 
temu stracił jednak prawo do renty.

– Komisja lekarska w ZUS–ie 
uznała, że jestem młody i mimo iż da-
leko mi do pełni zdrowia, jakoś dam 
sobie radę. Staram się, ale pracy szu-
kam już rok. Bez skutku – wzdycha.

W ostatnich miesiącach pojawi-
ła się iskierka nadziei. Nowa kate-
goria wojskowa – zdolny do służby 
z ograniczeniami – umożliwia panu 
Aleksandrowi powrót do armii.

– Mam szansę znaleźć pracę za 
biurkiem i znowu włożyć mundur 
– mówi z nadzieją.

Czy chciałby, żeby kiedyś jego syn 
został żołnierzem „misjonarzem”?

– Gdyby miał zostać potrakto-
wany tak jak ja, to nigdy – uśmie-
cha cię smutno.

Służył ojczyźnie, 
a ona o nim zapomniała

Stowarzyszenie Rannych i po-
szkodowanych w Misjach Poza 
Granicami Kraju to inicjatywa 
żołnierzy w służbie czynnej i re-
zerwistów, którzy służyli w mi-
sjach, zostali ranni, poszko-
dowani lub których problemy 
wynikają bezpośrednio z faktu 
pełnienia służby za granicą. Sto-
warzyszenie zajmuje się wszel-
ką pomocą dla swoich członków 
i ich rodzin oraz reprezentowa-
niem ich interesów. Wszelkie in-
formacje na temat stowarzysze-
nia dostępne są na stronie 
www.stowarzyszenierannych.plWóz bojowy, którym jechał Aleksander Szubryt, chwilę po wypadku 

na pustyni w Iraku   FOT. ARCHIWUM

– W walce, jaką toczę 
od momentu powrotu 
z Iraku pomaga mi 
Stowarzyszenie 
Rannych 
i Poszkodowanych 
w Misjach Poza 
Granicami Kraju. 
Służą nie tylko radą, 
ale też wsparciem, 
zrozumieniem 
i rozmową

– mówi Aleksander Szubryt
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R E K L A M A

Z o. KRZYSZTOFEM MĄDELEM 
jezuitą, operariuszem 
w parafii pw. Świętego Ducha 
w Nowym Sączu, rozmawia 
Kinga Studzińska.

– Czy komer-
cja zabija radość 
świąt?

– Komercja 
jest bardziej skut-
kiem, niż przy-
czyną. Prawdzi-
wym winowajcą 
jest lęk przed bli-
skością, przed 

pełniejszym zaangażowaniem, przed 
drugim człowiekiem takim, jakim 
jest naprawdę, przed Bogiem, przed 
sobą samym. 
– Skąd się w nas bierze ten lęk oraz 
brak chęci do przeżywania świąt?

– Nasze społeczeństwo szybko się 
różnicuje. Osoby pochłonięte robie-
niem kariery, zmuszane przez rynek 
do profesjonalizacji, prawie w ogó-
le nie mają na nic czasu. Rezygnu-
ją z częstych kontaktów z rodziną, 
praktyk religijnych czy lektur, bo 
osławiony wyścig szczurów każe im 
myśleć o sobie. To, że świat w któ-
rym żyją nie przypomina świata ich 
rodziców, nie stanowi żadnej prze-
szkody. Utrudnieniem jest jednak 
nieustannie towarzyszące napięcie, 

agresywny sposób postrzeganie sie-
bie, świata i innych. W wolnych 
chwilach muszą zatem odreagować, 
ale jak to zrobić w domu rodzin-
nym, w którym często były spięcia? 
Jak odreagować przed Bogiem, je-
śli kompletny obraz Boga zapisał się 
w pamięci w dniu pierwszej komunii 
i potem nie był aktualizowany? Gru-
pa rozgorączkowanych yuppies stale 
rośnie i obejmuje coraz większą licz-
bę młodych ludzi. Niektórzy z nich 
dopiero na obczyźnie zaczynają my-
śleć o własnej kulturze i tożsamości, 
kiedy zaczyna brakować im trady-
cyjnej wigilii, albo jak własne dzieci 
zaczynają ich wypytywać o wszyst-
ko i prosić o uzasadnienie. Ci zaś po-
stąpią bardzo roztropnie, jeśli każde 
pytanie dziecka potraktują jak wła-
sne, a nie jak pretekst do ucieczki. 
– Czy można powiedzieć, że to już su-
permarkety rządzą naszymi świętami, 
że zdobyły przyczółki pod choinką i na 
wigilijnym stole?

– Najbardziej zdumiewa mnie, że 
głód atmosfery Bożego Narodzenia 
odczuwają również ludzie, którzy ni-
gdy nie byli związani z chrześcijań-
stwem. W Japonii chrześcijan jest jak 
na lekarstwo, ale mimo to ulice Tokio 

w tych dniach są prawie tak samo wy-
strojone jak ulice Rzymu czy Nowego 
Jorku. Tam nie tylko chodzi o komer-
cję, ale także o autentyczną potrzebę 
ciepła i bliskości, którą wszyscy od-
czuwamy tak samo, a która znajduje 
swe spełnienie w narodzinach Boga 
na ziemi. Nie wszyscy je rozumie-
ją i w nie wierzą, ale prawie wszyscy 
chcą się zanurzyć w niepowtarzal-
ny nastrój świąt. To szlachetny ape-
tyt, tyle tylko, że brak wiary może ła-
two rozmienić go na drobne, bo osoby 
rezygnujące z praktyk religijnych są 
mniej odporne na pokusy konsump-
cyjnego stylu życia. 
– Czy to znaczy, że święta stają się 
bezbożne, bo liczymy już tylko na 
prezenty?

– Cały świat czeka na prezenty 
i stroi się w bożonarodzeniowe sza-
ty, zatem obdarowujmy się prezen-
tami, bo nie ma w tym nic złego, ale 
pomyślmy także o życzeniach i na 
nich się skupiajmy. Albo wcale nie 
kupujmy żadnych prezentów, tylko 
sami je wymyślajmy. Kilka trafnych, 
dowcipnych, serdecznych słów, za-
mkniętych w zgrabny kalambur, daje 
sto razy więcej radości niż gadżety 
kupione za bajońskie sumy. 

Jak bezstresowo przeżyć święta 
– radzi KRZYSZTOF SZYMBARA, 
socjolog.

Święta Boże-
go Narodzenia 
zbliżają się wiel-
kimi krokami. 
Aby przeżyć je 
w rodzinnej, mi-
łej i bezstresowej 
atmosferze nale-
ży już rozpocząć 
przygotowania.

L ISTA ZAKUPÓW. Nie daj się złapać 
najprostszym chwytom marketin-
gowym, ani nie ulegaj sile przekazu 
reklamy, która narzuca, co musi być 
w domu na święta. Zrób tzw. listę 
zakupów i kup tylko to, co jest za-
pisane, żeby nie wydać więcej pie-
niędzy, niż jesteś w stanie zarobić.

PREZENT DLA KOGOŚ.  Zastanów 
się czym chcesz obdarować rodzi-
nę i przyjaciół. Upominków mo-
żesz zacząć szukać już kilka tygodni 
przed świętami. Nie wydaj fortuny 
na prezenty, niech one będą dro-
biazgami – bo i nimi powinniśmy 
się umieć cieszyć.

LOSOWANIE.  Jeżeli święta zamie-
rzasz spędzić w większym gronie 
rodziny, ustal wcześniej, np. przez 
losowanie, kto co komu kupuje. 
Wtedy zakup prezentów nie spa-
da tylko na jedną osobę, a przecież 
w święta każdy powinien zrobić coś 
dla innych.

PRZEMYŚLANE MENU.  Postaw na 
jakość, a nie na ilość. Niech każ-
dy powie, bez jakich dań nie wy-
obraża sobie świąt. Kieruj się gu-
stem i preferencjami gości, a nie 
wymyślnością.

CZAS DLA S IEBIE. Postaraj się spę-
dzić tak święta, aby nie kojarzy-
ły się tylko z siedzeniem przy stole, 
obsługiwaniem innych i konsump-
cją. Świętowanie najlepiej połą-
czyć ze spacerowaniem, kolędo-
waniem czy zwiedzaniem szopek 
bożonarodzeniowych.

DUCH ŚWIĄT.  Ważniejsze jest to, 
co zrobisz dla ducha, a nie tylko dla 
ciała. Przez czas adwentu przygotuj 
się do radosnego świętowania, wy-
pływającego z wewnątrz. 

(KS)

Ciepłe słowa niosą radość

Religia
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Twój domowy budżet

Biedronka Inter Marche Real Carrefour Lidl PSS Społem Delikatesy 
Centrum

Śliwki suszone 
/ 1kg 14.45 12.99 13.99 13.99 13.96 7.69 22.95

Mąka / 1 kg 1.29 1.19 1.29 1.45 1.29 1.99 1.65 

Cukier 2.69 2.65 2.59 2.58 2.59 2.99 2.75 

Czekolada mlec-
zna (tabliczka) 1.99 1.89 1.59 0.98 1.39 2.59 1.99 

Kapusta kiszona 
1 kilogram 3.54 2.49 3.19 3.68 2.99 2.66 3.29

Mak 1 kilogram 8.85 13.99 14.99 9.98 7.21 9.63 10

Masło (kostka) 3.49 3.49 3.49 2.79 3.29 200 1.49 

Buraczki / 1 kg 1.37 1.49 1.29 1.68 1.37 0.99 0.99 

Grzyby suszone 
/ 100 g 19.98 34.95 12.46 22.32 23.95 18.95

Groch / 1 kg 4.98 10.99 14.99 8.45 3.00 8 5.98

Miód / 1 kg 16.19 13.48 16.39 9.14 15.98 25.96 43.96

Przyprawa do 
piernika (opa-

kowanie)
1.29 0.69 1.49 1.38 1.49 1,39 0.89 

Śledź w oleju 
/ 1 kg 11.67 10.99 11.99 7.69 7.25 14.90 12 zł

Ser biały / 1kg 8.76 9.00 6.49 8.50 10.36 9.59 10.99

10 jaj 3.89 2.99 2.59. 3.29 3.88 2.90 3.49

Chleb zwykły 1.89 1.29 1.69 1.49 1.49 1,99 1.99 

Razem: 106.32 zł 124.56 zł 110.51 zł 99.45 zł 77.54 zł 119.91 zł 143.36 zł

W hipermarketach panuje już spory tłok – wielu klien-
tów chce jak najwcześniej kupić wszystko, co niezbędne 
do przygotowania świątecznych potraw. Niestety, w sza-
le zakupów, wśród kolorowych szyldów kuszących hasła-
mi „Promocja!”, „Specjalna oferta!” i „Wyjątkowa okazja!” 
często gubi się rozsądek.

– Niejednokrotnie zdarza się , że świąteczne promocje 
niosą za sobą dla klientów niezbyt miłe niespodzian-
ki. Bywa, że zamiast oszczędzić, przepłacamy lub ku-
pujemy towar znacznie gorszej jakości – mówi Le-
szek Jastrzębski, sądecki rzecznik praw konsumenta. 

– Dlatego zanim wyruszy się na świąteczne zakupy, do-
brze jest porównać ceny z innymi sklepami. Można to 
zrobić choćby przez Internet. Trzeba też starannie prze-
myśleć, co jest potrzebne i zrobić dokładną listę – radzi.

To szczególnie ważne, zwłaszcza, że w świetle no-
wych przepisów, klient nie ma już prawa oddawać to-
waru tylko dlatego, że zakup był nieprzemyślany. Ta-
kie prawo przysługuje nam wyłącznie, jeśli produkt jest 
niezgodny z tym, co deklaruje nam jego producent lub 
sprzedawca oraz – oczywiście – gdy okaże się, że jest 
przeterminowany.

(BRU)

Zanim wyruszysz na świąteczne zakupy

MARTA WŁOCHOWSKA

– Na pewno w tym roku na Wigilię 
przeznaczymy mniejszą sumę niż 
w ubiegłym. Będzie uboższa, bo jest 
mniej pieniążków. Chociaż na stole 
nie zabraknie barszczyku z uszka-
mi, rybki smażonej, pierogów z ka-
pustą i kompotu ze śliwami. 

EWA BOLISEGA

– U nas będzie wystawnie jak za-
wsze. Moja mama słynie z tego, 
że stół się ugina pod ciężarem po-
traw, które same przygotowuje-
my. Ja w tym roku planuję przy-
gotować łososia. 

DAGMARA PYTLIK

 – Przygotowuję Wigilię dla sied-
miu osób. Będzie pewnie mniej 
wystawnie niż w poprzednich la-
tach, bo ceny poszły w górę, ale 
myślę, że wszyscy się najedzą. Na 
pewno podam tradycyjnego kar-
pia smażonego i w galarecie.

TADEUSZ OLCHAWA od ponad dwu-
dziestu lat prowadzi w Nowym Są-
czu sklepy rybne. Naszym Czy-
telnikom radzi, jaką rybę warto 
przygotować na święta.

– W Wigilię to karp nadal króluje na 
sądeckich stołach czy tez moda się 
zmienia?

– Starsi ludzie zdecydowa-
nie nadal kupują karpia – żywe-
go, mrożonego, czasami już wy-
patroszonego i podzielonego na 
dzwonki. Młodsi z roku na rok co-
raz częściej decydują się na pstrą-
ga, bo przy nim jest bardzo mało 
roboty – wystarczy wrzucić go na 
patelnię. Popularny jest też łosoś, 
ale hitem w tym roku jest argen-
tyńska milna. Ma cienką skór-
kę i też łatwo ją przygotować. 
Wystarczy przyprawić, oprószyć 
mąką i podsmażyć. Żadne tam 
wyszukane panierki, czy wy-
myślne marynowanie.
– Na co uważać wybierając rybę na 
świąteczny stół?

– Jeśli jest to ryba hodowlana, 
powinniśmy wiedzieć z jakiego 
pochodzi źródła, bo te z niepew-
nych hodowli często mają nie-
przyjemny smak i zapach. Nie 

należy też kupować ryby wy-
schniętej, pozbawionej koloru, 
a już na pewno glazurowanej, jak 
w marketach.
– Ale nawet świeża ryba ma cha-
rakterystyczny zapach, który nie 
wszystkim odpowiada. Jest jakiś 
sposób, żeby się go pozbyć?

– Najlepiej namoczyć ją w mle-
ku albo skropić cytryną. Jest też 
stary przepis, według którego bie-
rze się całą wypatroszoną rybę 
– bez łuskania albo odkrawania 
głowy i zasypuje się ją cebulą po-
krojoną w łupinkach, solą, pie-
przem, cukrem oraz zalewa octem. 
To się zostawia na noc i dopiero na 
drugi dzień się wszystko płucze 
i czyści. Taką rybę można smażyć, 
gotować, piec – co kto chce.
– W święta jemy też śledzie. Niewie-
le osób wie, że mamy swojego lokal-
nego śledzia po sądecku. Czym różni 
się od innych śledzi?

– To norweski, tłusty, gruby 
śledź bez sztucznych konserwan-
tów. Jest dostępny w oleju i w za-
lewie octowej. Przyprawia się go 
majerankiem, kolendrą i estrago-
nem, ale sekret tkwi w specjalnej, 
marynowanej cebuli.

Rozmawiała (MR)

Wigilijny stół już nie tak suty 
jak kiedyś, chociaż…

Argentyńska ryba zamiast 
karpia i śledź po sądecku 
z Norwegii
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Rozmowa

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Nie czuła strachu stając w 1968 r. na 
Placu Czerwonym. Na manifestację za-
brała swojego trzymiesięcznego synka. 
Natalia Gorbaniewska zaprotestowała, 
bo nie podobały się jej działania władz. 
Wykazała się niezwykłą odwagą cywil-
ną. Dała zaczątek wolności, która roz-
kwitła po 1989 r., także w Polsce. Bo-
haterka na zaproszenie Zespołu Szkół 
Społecznych „SPLOT” przyjechała do 
Nowego Sącza. Nam udało się namówić 
ją na rozmowę. 

– Nie bała się Pani konsekwencji tam-
tego, wydawało się, szalonego kro-
ku? Przeciwstawiliście się władzy, któ-
ra sprzeciwu nie znosiła.

– Byliśmy razem to było nam ła-
twiej. Chociaż nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, jakie piętno odciśnie na na-
szym życiu ta nasza manifestacja. Dla 
mnie osobiście to nie był przejaw bo-
haterstwa. Piszę o tym w swojej ostat-
niej książce „Dwunasta w południe”. 
– Co więc kierowało ludźmi, którzy 
25 sierpnia 1968 r. stanęli na Placu 
Czerwonym?

– Czołgi radzieckie wjechały do 
Pragi. A moskiewskie media za-
pewniały, że cały naród poparł te 
działania. Nawet kiedy jedna oso-
ba się sprzeciwi to już nie moż-
na mówić o poparciu całego naro-
du. Uważałam inwazję za hańbę. 
Czułam, że muszę o tym głośno 
powiedzieć. Podobnego zdania 
był Paweł Litwinow, dla którego 

niedopuszczalne było, że nasze 
czołgi miażdżą Czechów. 
– Była was garstka, zaledwie 8 osób, 
a właściwie 9, licząc Pani trzymie-
sięcznego synka.

– Tak, był jeszcze dziewiąty 
uczestnik manifestacji. W jego wóz-
ku przemyciłam na Plac Czerwo-
ny małą flagę Czechosłowacji i pla-
katy. Kiedy zegar na wieży wybił 

południe unieśliśmy plakaty z na-
pisami „Za wolność waszą i naszą”, 
„Niech żyje wolna Czechosłowacja”. 
– Reakcja władz była chyba 
błyskawiczna?

– Rzucili się w naszym kierunku 
tajniacy. Podbiegła do mnie kobie-
ta z wielką teczką i uderzyła mnie 
nią po głowie. Zabolało. Wydawało 
mi się, że w teczce są cegły, tak była 
ciężka. Witia Fajnberg, który trzy-
mał ze mną plakat „Za wolność na-
szą i waszą”, został dotkliwie pobi-
ty po twarzy. Stracił cztery zęby. Po 
chwili było już po manifestacji. Nie 
ma nawet żadnego zdjęcia. Zagra-
niczni dziennikarze, którzy mie-
li pojawić się na Placu Czerwonym, 
spóźnili się. A turysta, który robił 
zdjęcia stracił aparat. Tajniacy za-
dbali o to, żeby zniszczyć dowody. 
– Trafiła Pani na posterunek milicji.

– Tak, wszystkich nas przesłuchi-
wano. Mnie potraktowano łagodnie, 
bo byłam z małym dzieckiem. Zro-
biono mi rewizję w domu. I na tym się 
skończyło. Dopiero w grudniu 1969 r. 
zostałam aresztowana. Czekali aż mój 
najmłodszy syn trochę podrośnie. 
Trafiłam z diagnozą „schizofrenia” do 

więziennego szpitala psychiatryczne-
go w Kazaniu. Faszerowali mnie le-
kami. Codziennie rano budziłam się 
w panice, czy jeszcze jestem sobą, czy 
już zwariowałam. 
– A pozostała siódemka?

– Sądzili ich półtora miesiąca po 
manifestacji. Tania Bajewa unik-
nęła kary. Koledzy namówili ją, by 
zeznała, że na Placu Czerwonym 
znalazła się przypadkiem. Fajn-
berg był tak zmasakrowany, że na 
sali sądowej nie mógł się pojawić. 
Władze ukryły go w leningradzkiej 
psychuszce. Litwinow dostał 5 lat, 
Bogoraz – 4, a Babicki 3 lata zsyłki. 
Delone i Dremlug trafili do łagrów. 
– Opłaciło się?

– Zacytuję Litwinowa: „Za 5 minut 
wolności na Placu Czerwonym, je-
stem gotowy zapłacić obozem”. Cho-
ciaż dopiero po wielu latach mogliśmy 
oglądać owoce tego działania. Dwa 
lata temu obchodziliśmy 40. roczni-
cę tamtego wydarzenia. I mogę śmia-
ło powiedzieć, że bez tego kroku, dziś 
żylibyśmy w państwie totalitarnym. 
Nigdy nie żałowałam udziału w prote-
ście. To był punkt szczytowy w moim 
życiu. Bez tego nie byłabym sobą. 

Pierwszy krok do wolności
Natalia Gorbaniewska

Ur. w Moskwie w 1936 r. Studio-
wała filologię rosyjską na Uni-
wersytecie Moskiewskim i Le-
ningradzkim. Od kwietnia 1968 r. 
redagowała i wydawała „Kronikę 
Bieżących Wydarzeń”. Zajmuje się 
przekładem poetyckim z języków 
słowiańskich. Po polsku zosta-
ły opublikowane jej tomy wierszy: 
„Drewniany anioł” (1990 r.), „Nic 
nie będzie dziwnego” (1997 r.). 
Tłumaczyła wiersze m.in. Czesła-
wa Miłosza, Stanisława Barańcza-
ka, Ryszarda Krynickiego. W 1975 
r. została zmuszona do opuszcze-
nia kraju. Mieszka w Paryżu.
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Obyczaje

W 1993 r. odbyło się kilka spraw 
w sądzie dla nieletnich za przestęp-
stwa, które popełniliśmy z kumpla-
mi zrywając się z pogotowia opie-
kuńczego. Nie przejmowaliśmy się 
tym zbytnio. Śmialiśmy się nawet, 
że w tym pogotowiu jesteśmy tyl-
ko turystycznie.

Ale pewnego dnia wychowaw-
ca poinformował mnie, że jadę do 
ośrodka wychowawczego w cał-
kiem innym mieście. To było jak 
bardzo mocne uderzenie w poli-
czek. Przerażenie, obawa, jeden 
wielki strach zajrzał mi w oczy. 
I było mi żal, że nie będę już w mo-
jej ekipie.

Ale wystarczyło, że zobaczyłem 
ten ośrodek. Wyglądał jak szko-
ła z internatem, a do tego miał 
duży park. I żadnych krat! Od razu 
wiedziałem, że zbyt długo tam nie 
zagoszczę. Wtedy, za pierwszym 
razem, zostałem na miesiąc. Póź-
niej już nigdy nie trafiałem tam na 
dłużej.

W trakcie tego pierwszego mie-
siąca zakumplowałem się z takim 
chłopakiem z Rzeszowa - to z nim 
pierwszy raz uciekłem z ośrod-
ka. Pojechaliśmy wtedy do jego 
domu. Tam przeżyłem prawdziwy 
szok - nigdy wcześniej nie widzia-
łem nikogo w tak fatalnej sytuacji 
materialnej.

Zobaczyłem jego rodziców, sio-
strę, psa, stół, krzesło i rozklekota-
ny tapczan. I tyle. Szybko stamtąd 
wyszliśmy i pojechaliśmy do moich 
dziadków. Tam znałem teren i wie-
działem, gdzie można „zarobić” 
tak, żeby nie wpaść w ręce policji. 
Ale kolega chciał się popisać i po-
kazać mi, jakim to jest super „do-
liniarzem” (czyli kieszonkowcem) 
i jak szybko „ zabiera łopatę”. No 
i pokazał. Przy pierwszej próbie za-
bierania dostał w nos od właścicie-
la kieszeni, przyjechała policja i zo-
stałem sam.

Babcia i dziadek szybko nauczy-
li się, że jak do drzwi pukali poli-
cjanci i pytali o wnuczka, oni mieli 
mówić, że mnie nie ma i nie będzie, 
ale i tak co rusz byłem konwojowa-
ny z powrotem do ośrodka. Dziś już 
nie jestem w stanie zliczyć ile ucie-
czek zaliczyłem.

Pewnego dnia poznałem Grześ-
ka. On był - i jest do dzisiaj – wła-
mywaczem. Imponował mi bar-
dzo - może z tego względu, że nie 
było dla niego drzwi ani okna nie do 
otworzenia. Mało tego - wszystko, 
co ukradliśmy ze sklepu, nosiliśmy 
do domu Grześka, gdzie jego dwu-
nastoosobowa rodzina czekała, aż 
przyniesiemy jedzenie. To było nie-
wiarygodne. Ja ze sklepu brałem dla 

siebie jakieś papierosy i słodycze, 
a on – czternastolatek - utrzymy-
wał rodzinę z włamań. Jakkolwiek 
to wyglądało, dla mnie był wtedy 
wzorem do naśladowania. Nauczył 
mnie otwierać bardzo trudne za-
bezpieczenia, rozbijać szyby bez 
robienia hałasu i mnóstwa innych 
bardzo przydatnych rzeczy. Razem 
co noc robiliśmy włamania i wyno-
siliśmy ogromne ilości towarów. 
Aż pewnego razu mieliśmy śred-
nio przyjemną przygodę z policją.

Wracaliśmy do domu Grześ-
ka kradzionym samochodem 

wyładowanym łupami, gdy za-
uważyliśmy, że na jego osiedlu 
jest zbyt dużo jak na tę porę sa-
mochodów policyjnych. Postano-
wiliśmy, że cały towar schowamy 
w bezpiecznym miejscu, a samo-
chód odstawimy na przypadko-
wy parking. Tak zrobiliśmy, a na-
stępnego dnia razem z Grześkiem 
i jego braćmi udaliśmy się po ukry-
te w krzakach siatki pełne jedzenia. 
Zanim to wszystko popakowaliśmy 
jak należy, nagle spod ziemi wy-
skoczyli policjanci. Pierwszy raz 
w życiu widziałem ich tak wielu. 

Pamiętam ich krzyk, nas spaniko-
wanych i mój błyskawiczny chory 
pomysł, żeby uciekać. Każdy z nas 
zaczął biec w innym kierunku aż 
nagle usłyszeliśmy strzały. Doda-
ło mi to nienaturalnych sił w nogi. 
Kątem oka zobaczyłem tylko jak 
bracia Grześka są prowadzeni do 
samochodu. W końcu mi też zabra-
kło kondycji i powalony na ziemię 
runąłem jak długi.

Co prawda, żadnych wiel-
kich konsekwencji nie ponio-
słem – no, może poza dobrym 
„oklepaniem” przez policjantów 

i odtransportowaniem mnie z po-
wrotem do ośrodka. Oczywiście 
nie byłbym sobą, gdybym jesz-
cze tego samego dnia stamtąd nie 
uciekł. Grzesiek został, ale ja szyb-
ko znalazłem sobie nowego wspól-
nika, z którym mogłem się wła-
mywać. Bardzo lubiłem to robić 
– chodziło o adrenalinę i tym ra-
zem też o pieniądze. Dlatego kra-
dliśmy to, co można było łatwo 
i szybko sprzedać – najczęściej pa-
pierosy, karty telefoniczne i bi-
lety – wszystko, co mogliśmy 
znaleźć w kioskach. Tłumaczyli-
śmy sobie, że dla nas to była roz-
rywka – połączenie przyjemnego 
z pożytecznym.

Wtedy mieszkałem w domu z oj-
cem i rodzeństwem, czasem noco-
wałem u dziadków, a bywało, że 
spałem też gdzie popadnie – w piw-
nicach, ruderach – to było takie 
beztroskie życie. Ale w końcu po-
czułem, że musze się gdzieś prze-
nieść. Chciałem poznać coś nowe-
go, coś innego, inne miasta, innych 
ludzi. Więc wybrałem się „gdzieś”. 
Byłem w Jaśle, Sanoku, Tarnowie, 
Krakowie, Katowicach. Parę mie-
sięcy plątałem się po kraju żyjąc 
z kradzieży. Nikogo nie potrzebo-
wałem zabierać ze sobą. Mówiłem 
sobie: „Poradzę sobie sam, nie mu-
sze mieć nikogo do pomocy, bo jej 
nie potrzebuję”. 

Kradłem co tylko mogłem żeby 
przetrwać. Raz było lepiej, raz go-
rzej. Dużo widziałem, poznawałem 
mnóstwo ludzi, ale czegoś mi bra-
kowało i w końcu odechciało mi się 
tych wojaży. Po ośmiu miesiącach 
wróciłem do domu. 

„Dom”, to dla mnie było miejsce, 
w którym się urodziłem i w którym 
trochę mieszkałem. Ojciec nie był 
zbytnio zainteresowany, gdzie się 
podziewałem. Nawet o nic nie py-
tał – jak byłem, to byłem, a jak mnie 
nie było, to mnie nie było. I tyle. 
Dopiero w 1994 r. mama przyje-
chała na parę dni do Polski i ustali-
ła z dziadkiem, że pojadę do niej do 
Włoch. Nie mogłem się doczekać, 
z trudem siedziałem na miejscu, 
bo wiedziałem, że to mogło zmie-
nić całe moje życie.

Ale trzy dni przed wyjazdem 
do drzwi dziadków zapukała po-
licja. A ja czułem się u nich na tyle 
bezpiecznie, że niewiele myśląc 
sam otworzyłem drzwi. Kajdan-
ki, szybkie przeszukanie i areszt. 
Gdy mnie zabierali zdążyłem jesz-
cze szepnąć do ucha babci, że zro-
bię wszystko, żeby wrócić na czas 
przed wyjazdem.

cdn
Opracowanie (BRU)

To było beztroskie życie
Więzienny pamiętnik, część 2
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KONKURS

Dobre anioły 
istnieją wszędzie

Zakończyła się IV edycja Wojewódzkiego Konkursu 
plastycznego i literackiego realizowanego w ramach cyklu 

„Pod skrzydłami Anioła” w której udział wzięło ponad 400 osób.

– Konkurs odbywa się w dwóch 
kategoriach: literackiej i pla-
stycznej, a motywem przewod-
nim jest anioł i anielskie spra-
wy. W przyszłym roku chcemy 
go poszerzyć o jeszcze jedną dzie-
dzinę sztuki i nazwać ją „aniel-
ską nutką”, w której uczestnicy 
będą mogli zaprezentować swo-
je umiejętności wokalne i mu-
zyczne – mówi Milena Małecka 
– Rogal, dyrektor Pałacu Młodzie-
ży w Nowym Sączu, organizator 
przedsięwzięcia.

– Konkursy, które mamy 
w swojej ofercie zmierzają ku 
temu, aby w tym wielkim, roz-
krzyczanym i nastawionym na 
konsumpcję świecie zatrzymy-
wać dzieci tam, gdzie można je 
wzmocnić, a przecież sztuka jest 
czymś co uwrażliwia – doda-
je Halina Wiśniowska, inspektor 
szkolny z Wydziału Edukacji Urzę-
du Miasta. – Dobre anioły istnie-
ją wszędzie i obojętnie w czym się 
skrywają, można je łatwo rozpo-
znać. Wykonane przez uczestni-
ków konkursu kartki świąteczne 
i napisana przez nie poezja, są 
właśnie tymi aniołami, tylko wi-
dzianymi inaczej. Chciałabym, 
aby anioł dalej kojarzył się z do-
brym duszkiem. 

Pomysłodawcą i koordynato-
rem projektu jest Anna Skierska: 
– W zamierzeniu konkursu cho-
dziło o to, aby dzieci i młodzież 
zwróciły uwagę, że w okresie 
świąt Bożego Narodzenia można 
nie tylko wysyłać smsy, ale sa-
memu przygotować kartkę i wy-
słać ją razem z życzeniami. 

Jury nagrodziło i wyróżniło 70 
prac, których autorami są dzieci 
niepełnosprawne, przedszkolaki, 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz liceum. Rozstrzy-
gnięcie konkursu „Pod skrzydła-
mi Anioła” odbyło się w firmie 
Wiśniowski.

(KS)

ZWYCIĘZCY KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”: ZWYCIĘZCY KONKURSU LITERACKIEGO:

Klasy I – III:
  I –  Krysia Kuzar 

(SP w Świdniku)
 II –  Konrad Lizoń 

(SP w Świdniku)
III –  Patryk Hebda 

(SP w Świdniku)

Klasy IV – VI:
  I – Katarzyna Wilczek (NS)
 II –  Alicja Butscher 

(SP nr 2 w NS)
III – Paulina Skierska (NS)

Gimnazjum:
  I –  Krystian Wojtarowicz 

(ZS nr 4 w NS)
  II –  Kinga Mordarska 

(ZS w Przybyszowej)
III –  Patrycja Czaja 

(ZS nr 4 w NS)

Liceum:
  I –  Piotr Kłodnicki 

(LO im. Curie 
w Starym Sączu)

  II – Kinga Kunz (I LO w NS)
III –  Izabela Smoleń 

(LO w Piekarach)

Dzieci niepełnosprawne:
  I – Magdalena Gurgul („MADA”)
 II –  Krzysztof Ociepka („Promyk” w Gostwicy)
III – Anna Kunicka (SP Stronie)

Dzieci przedszkolne:
  I – Aldona Pogwizd (SP nr 2 w Przyszowej)
 II – Julia Wilczek (Pałac Młodzieży w NS)
III –  Cezary Rosiński (Niepubliczne przedszko-

le „Wesołe Skrzaty” w NS)

Klasy I – III:
  I – Ewelina Dąbrowska (Łukowica)
 II – Agnieszka Plata (SP nr 2 w Przyszowej)
III – Karolina Prokop (Pałac Młodzieży w NS) 
oraz Krzysztof Dutka (SP w Roztoce)

Klasy IV – VI:
  I – Agnieszka Kantor (SP w Jadamwoli)
 II – Katarzyna Hebda (SP nr 1 w Przyszowej)
III – Joanna Batko (SP nr 7 Nowy Sącz)

Gimnazjum:
  I – Justyna Szczypuła ( nr 2 w NS)
 II – Paweł Jaworski (Pałac Młodzieży w NS)
III – Aneta Piaskowy (nr 2 w NS)

Liceum:
I – Ewelina Kotlarska (I LO w NS)
II – Marzena Hołysz
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

9 grudnia
NOWY SĄCZ:  OGÓLNOPOLSKA 
KONFERNECJA, BWA SOKÓŁ; 
godz. 14, otwarcie konferen-
cji Granice Sztuki Współczesnej 
– wokół twórczości Władysła-
wa Hasiora (sala multimedialna); 
godz. 17, otwarcie wystawy re-
trospektywnej prac Władysława 
Hasiora, odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej (sala I piętra); godz. 
18, pokaz filmów (TVP War-
szawa); godz. 10, eliminacje do 
ogólnopolskiego Konkursu Pol-
skiej Poezji Religijnej „Pierścień 
św. Kingi”, Pałac Młodzieży; 
godz. 10–11, Filia SBP na Osiedlu 
Gołąbkowice, „Głośne czytanie”; 
godz. 9, 12, sala widowisko-
wa MOK, „Zemsta” – spektakl 
w wykonaniu Teatru Robotni-
czego im. Bolesława Barbac-
kiego; godz. 15.30, Oddział dla 
Dzieci SBP, „Z bajką przez okrą-
gły roczek” – spotkania z bajką 
dla przedszkolaków.

10 grudnia
NOWY SĄCZ:  OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA, BWA SOKÓŁ; 
sala multimedialna, godz. 9.30, 
14, konferencja Granice Sztuki 
Współczesnej – wokół twórczo-
ści Władysława Hasiora; godz. 
17, Aleje Wolności, Alarm ekolo-
giczny i Żarliwe sztandary – ak-
cje plenerowe; godz. 16, Oddział 
dla Dzieci SBP, „Leśne dusz-
ki” – zajęcia literacko–teatralne 
dla dzieci; godz. 18, zabytkowe 
piwnice SBP, wernisaż wysta-
wy fotografii „Miasto, Miasta, 
Miasteczka”.

13 grudnia
NOWY SĄCZ:  godz. 16–17, Fi-
lia SBP na osiedlu Wólki, „Głośne 
czytanie”.

14 grudnia
KRYNICA–ZDRÓJ:  godz. 19, Pi-
jalnia Główna, sala koncertowa, 
koncert zespołu „Stare Dobre 
Małżeństwo”.

15 grudnia
NOWY SĄCZ:  godz. 9–10, Filia 
SBP na osiedlu Millenium, „Gło-
śne czytanie”.

16 grudnia
NOWY SĄCZ:  godz. 9, 12, MOK, 
sala widowiskowa, „Zemsta” 
– spektakl w wykonaniu Te-
atru Robotniczego im. Bolesława 
Barbackiego.

Warto wiedzieć:
*  PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ 
KONFERENCJ I  W NOWYM SĄ-
CZU:  9 grudnia, BLOK I, godz. 
14.15, Twórczość Władysława 
Hasiora na tle tendencji rozwo-
jowych sztuki XX wieku – obra-
dy poprowadzi Barbara Szczyp-
ka – Gwiazda, godz. 14.40, 
Hasior jako prekursor i twórca 

własnej wersji pop–artu (popro-
wadzi Bożena Kowalska); godz. 
15.05, Wczesna twórczość Ha-
siora a nowe tendencje w rzeź-
bie lat 60. (poprowadzi Romu-
ald Krzysztof Bochyński), godz. 
15.30, Twórczość Władysława 
Hasiora w latach 60. na tle arty-
stycznych eksperymentów neo-
awangardy (poprowadzi Magda-
lena Moskalewicz); 10 grudnia, 
BLOK II, godz. 9.45, Insceniza-
cje z Hasiorem w tle (poprowa-
dzi Bernadeta Stano), godz. 10, 
O różnych kontekstach sztuki 
Władysława Hasiora – w świecie 
sztuki współczesnej i kulturze 
prowincji (poprowadzi Mieczy-
sław Szewczuk); BLOK III, Rzeź-
ba w przestrzeni publicznej; 
godz. 11, Obiekt w przestrzeni. 
Pomniki i rzeźbiarskie realizacje 
plenerowe Władysława Hasio-
ra (poprowadzi Katarzyna Chru-
dzimska – Uhera, godz. 11.25, 
Zapomniane organy. Ptaki i ta-
kie tam. Recepcja dzieł pomni-
kowych Hasiora po 1989 roku 
(poprowadzi Kazimierz S. Ożóg); 
BLOK IV, Sacrum – Profanum 
– Kicz, godz. 14, „Asamblage 

kiczu” – technika wykorzystania 
kiczu jako pretekst do polemiki 
z pretensjonalnością, standary-
zowaniem i kalkami myślowymi 
na temat wiary w sztuce Włady-
sława Hasiora (poprowadzi Ka-
rolina Rajna); godz. 14.25, Kohe-
let i archetyp kobiecy – bóstwa 
chtonicznego. Z hasiorowej ma-
gii (poprowadzi Anna Wojcie-
chowska – Żurek), godz. 14.50, 
Sacrum – profanum (poprowadzi 
Leszek Mądzik), BLOK V, Nowe 
media (fotografia) w twórczości 
Władysława Hasiora, godz. 15.15, 
Hasior i Fotografia (poprowadzi 
Andrzej Matynia, Urszula Latu-
szewska – Dubowska).

REPERTUAR KIN:
9 grudnia
NOWY SĄCZ:  SOKÓŁ: godz. 19, 
Harry Potter i insygnia śmier-
ci (W. Brytania, przygodowy); 
godz. 16, 19.15, Śniadanie do łóż-
ka (Polska, komedia roman-
tyczna); godz. 15, 17, Zaplątania 
3D (USA, film familijny, dub-
bing, b/o.); godz. 17.30, Ilu-
zjonista (Francja, W. Brytania, 

animowany); godz. 16.45, 20.15, 
Historie świąteczne (W drodze 
do domu) (Norwegia 2010, ko-
mediodramat, sala studyjna); 
godz. 18.30, Kobiety bez męż-
czyzn (Austria, Francja, dramat); 
GRAND OFF 2010: nagrodzo-
ne filmy krótkometrażowe (sala 
studyjna): godz. 21, Paranormal 
Activity 2 (USA, horror); KRO-
KUS: godz. 16.15, Zemsta futrza-
ków (USA, familijny, komedia); 
godz. 18, Amerykanin (USA, 
dramat, thriller); godz. 20, Chloe 
(USA, Kanada, dramat, thriller); 

GORL ICE:  WIARUS: godz. godz. 
17, Zemsta futrzaków (USA, ko-
media familijna, b/o.); godz. 
19, Aż po grób (USA, czarna 
komedia); 

KRYNICA – ZDRÓJ:  JAWORZY-
NA: godz. 13, Harry Potter i in-
sygnia śmierci (USA, W. Bryta-
nia, familijny, dubbing); godz. 
11, 16, 18, Zaplątani (USA, fami-
lijny, komedia, przygoda); godz. 
20, Śniadanie do łóżka (Polska, 
komedia romantyczna); 

L IMANOWA: KLAPS: godz. 16.30, 
18 (3–4.12, 6, 8.12), godz. 12, 
18.30 (5.12), godz. 15.30, 18.30 
(7.12), Zakochany wilczek 3D 
(USA, Indie, animacja, przygo-
da); godz. 20, Red (USA, Kanada, 
komedia, akcja).

10–15 grudnia
NOWY SĄCZ:  KROKUS: godz. 
15.30, Mysi Agenci (USA, dub-
bing, familijny); godz. 19, Zły 
porucznik (USA, dramat sensa-
cyjny); godz. 21.15, Ostatni eg-
zorcyzm (USA, horror); SOKÓŁ: 
godz. 17, 20.45, Harry Potter 
i insygnia śmierci (Wierlka Bry-
tania, przygodowy); godz. 16, 
Śniadanie do łóżka (Polska, ko-
media romantyczna); godz. 15, 
Zaplątani 3D (USA, familijny, 
komedia, dubbing, b/o.); godz. 
11.15, 13.15, 15.15 (11–12.12), Mia 
i Migusie (sala studyjna, Fran-
cja, Włochy, animowany); godz. 
15, (10, 14–15.12), Święty Mikołaj 
(Finlandia, familijny, dubbing, 
sala studyjna); godz. 21, Para-
normal Activity 2 (USA, horror); 
godz. 17.30, Wyjście przez sklep 
z pamiątkami (USA, paradoku-
ment), godz. 19.15 (jedyny seans 
14.12), Liban–DKF KOT (Izrael, 
Niemcy, dramat wojenny); godz. 
20.15 (10–13, 15–16.12), Chloe 
(USA, Kanada, dramat, thriller); 
godz. 17, Sekret jej oczu (sala 
studyjna, Argentyna, horror).

POLECAMY: 
ZŁY PORUCZNIK:  Spustoszo-
ny przez huragan Katrinę, Nowy 
Orlean to miejsce pracy Teren-
ce’a McDonagha, sierżanta poli-
cji, tytułowego bohatera nowego 
filmu Wernera Herzoga. Postać 
wykreowana przez Nicholasa 

Cage’a nadużywa narkotyków 
i alkoholu, traci pieniądze na ha-
zard, zadaje się z prostytutkami, 
a w swojej pracy często przekra-
cza kompetencje zwykłego gliny. 
6 miesięcy po awansie na sta-
nowisko porucznika podejmu-
je dochodzenie w sprawie mor-
derstwa dokonanego na rodzinie 
emigrantów z Afryki. Czy oso-
biste problemy pozwolą mu do-
kończyć śledztwo?

WYSTAWY:
NOWY SĄCZ:  Mała Galeria, XVIII 
Mały Festiwal Form Artystycz-
nych, wystawa malarstwa Jacka 
Dłużewskiego; Akademicka Ga-
leria Sztuki WSB–NLU, wysta-
wa poplenerowa pn. „Na Granicy 
– Where borders meet”; Gale-
ria SOKÓŁ, wystawa pn. „100 lat 
kina w SOKOLE”; Galeria SO-
KÓŁ, wystawa ARTE–Fakty; 
pon.–pt., godz. 8–15, zabytko-
we piwnice Sądeckiej Bibliote-
ki Publicznej, wystawa fotogra-
fii „Miasto, Miasta, Miasteczka”; 
Galeria BWA SOKÓŁ, wysta-
wa Władysław Hasior–powrót; 
śr.–nd., Galeria Dawna Synago-
ga, Sądecczyzna na styku kultur 
i religii – wystawa stanowiąca 
podsumowanie projektu Jar-
mark Kultur, poświęconego róż-
norodności kulturowej dawnej 
i dzisiejszej SądecczyznyWysta-
wa Sztuki Cerkiewnej ilustrują-
ca dorobek kultury łemkowskiej, 
m.in. nieprezentowane dotąd 
zabytki; wt.–nd., Galeria Ma-
rii Ritter, Szopki bożonarodze-
niowe – pokonkursowa wysta-
wa szopek bożonarodzeniowych 
wykonanych przez dzieci z tere-
nu Sądecczyzny; wt.–nd., Dom 
Gotycki, Malarstwo Agaty Ro-
ściechy – wystawa prac laure-
atki Biennale Pasteli 2008; pn.–
pt., Sądecki Park Etnograficzny, 
Miasteczko Galicyjskie, Jak po-
wstaje skansen–wystawa prezen-
tująca historię Sądeckiego Parku 
Etnograficznego, Skansenowskie 
Impresje–Dawna wieś i miasto; 

L IMANOWA: godz. 9–14 (pon.–
pt.), 10–13 (sob.–nd.) Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej, 
wystawa „40 twórców na 40–le-
cie Muzeum”; Miejska Galeria 
Sztuki, „Od początku”–wystawa 
prac rysunku i malarstwa Marty 
Sobczak–Piętoń; 

GORL ICE:  Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów, wystawa 
malarstwa Franciszka Maślusz-
czaka i Bartosza Ślusarskiego; 
Dom Polsko – Słowacki, wystawa 
pn. Pocztówka Orawy ze zbioru 
Leszka Wojtasiewicza; 

KRYNICA–ZDRÓJ:  wt.–nd., Mu-
zeum Nikifora, Za ścianą świata–
wystawa malarstwa Władysławy 
Iwańskiej.

KINGA STUDZIŃSKA

„Porucznik” – w rolach głównych Nicolas Cage i Eva Mendes. 
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Sport

JACEK BUGAJSKI

Stworzył w Nowym Sączu druży-
nę, która osiągała najlepsze wyniki 
w 100–letniej historii klubu. San-
decja od półtora roku jest rewela-
cją zaplecza Ekstraklasy. To jednak 
nie wystarczyło, aby trener Dariusz 
Wójtowicz utrzymał pracę w sądec-
kiej drużynie. Dlaczego umowa ze 
szkoleniowcem została rozwiązana?

Po zakończeniu rundy jesiennej 
nastroje w Sandecji były umiar-
kowane. Wysoka pozycja w tabe-
li dawała podstawy do optymi-
zmu. Niestety gorsza końcówka 
rundy znacznie zmniejszyła szansę 
na awans do Ekstraklasy (10 punk-
tów straty do wicelidera). Decyzja 
o rozwiązaniu umowy z trenerem 
Sandecji, Dariuszem Wójtowiczem 
odbiła się echem w ogólnopolskich 
mediach. Zgodnie uznano tą wiado-
mość za duże zaskoczenie. W ciągu 
zaledwie półtora roku zbudował on 
przecież w Nowym Sączu drużynę, 
która w zeszłym sezonie była o krok 
od awansu.

– Zarząd wysoko ocenił dotych-
czasowy dorobek szkoleniowca 
– głosił komunikat wydany przez 
Dariusza Grzyba, rzecznika pra-
sowego sądeckiego klubu. – Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym sezonie 
Sandecja zakończyła rozgrywki na 
trzecim miejscu w I lidze. Obec-
nie, po rundzie jesiennej klub zaj-
muje miejsce w czołówce tabeli, 
mając dalej szanse na awans do 
Ekstraklasy.

– Trener Dariusz Wójtowicz wy-
konał kawał dobrej pracy w San-
decji. Był obdarzony zaufaniem 
Zarządu i go nie zawiódł. Cieszył 
się ponadto szacunkiem kibiców 
– przyznał również prezes klubu 
Andrzej Danek.

Wsłuchując się w słowa sądec-
kich działaczy trudno uwierzyć, że 
mówią o szkoleniowcu, który wła-
śnie stracił pracę w Sandecji (ofi-
cjalnie straci ją od 2 stycznia 2011 
r.). Oficjalnie też rozwiązanie umo-
wy nastąpiło za porozumieniem 
stron, tuż po powrocie Dariusza 
Wójtowicza ze stażu trenerskiego 
w Hamburgu.

– Zaproponowałem Zarządo-
wi koncepcję długofalowej pra-
cy z drużyną – powiedział Da-
riusz Wójtowicz. – Było to związane 

m.in. z określonymi ruchami per-
sonalnymi. W rundzie wiosen-
nej obecnego sezonu proponowa-
łem iść w kierunku budowy silnej 
drużyny, z myślą o kolejnych la-
tach. Potrzebowaliśmy świeżej 
krwi, nowych zawodników, któ-
rzy mogliby się ogrywać. Oczy-
wiście, jeśli nadarzyłaby się real-
na szansa walki o Ekstraklasę to 
robilibyśmy wszystko, aby osią-
gnąć ten cel. Zarząd klubu jednak 
nie widział możliwości współpracy 
ze mną w dłuższej perspektywie. 
Miałem umowę do końca czerw-
ca, ale ustaliliśmy o jej wcześniej-
szym rozwiązaniu. Zarząd doszedł 
do wniosku, że ma inny pomysł na 

drużynę i chyba moje odejście też 
w pewnym sensie było im na rękę. 
Nie palimy jednak za sobą mo-
stów. Rozstajemy się w przyjaznej 
atmosferze.

Między szkoleniowcem a Zarzą-
dem zaiskrzyło już na początku 
tego sezonu. Po zwycięskim meczu 
czwartej kolejki z Pogonią Szczecin, 
Wójtowicz stwierdził, że jest goto-
wy rozstać się z klubem. Tajemniczo 
mówił o niedociągnięciach organi-
zacyjnych w Sandecji. Nie zgadzał 
się z polityką klubu i postanowił 
podać się do dyspozycji Zarządu. 
Wówczas napięta sytuacja została 
zażegnana. Obie strony stwierdziły, 
że doszły do porozumienia. Kolejne 

bardzo dobre wyniki drużyny cał-
kowicie złagodziły sytuację.

– Wówczas sygnalizowałem, że 
nie zgadzam się ze wszystkimi decy-
zjami, jakie podejmowane są w klu-
bie – powiedział były już trener San-
decji. – Nie wszystkie elementy są na 
wysokim poziomie organizacyjnym. 
W każdym razie nie były adekwatne 
do celów jakie stawiano przed San-
decją. Nie było zbyt dużej reakcji po 
moich uwagach. Nie mogę jednak 
powiedzieć, że współpraca z Zarzą-
dem źle się układała. W wielu spra-
wach osiągnęliśmy nić porozumie-
nia. Niestety nie we wszystkich. 
Generalnie pobyt w Sandecji będę 
wspominał bardzo miło. I kto wie? 
Kiedyś może znowu będę pracował 
z sądecką drużyną. Nie dziwię się, że 
Zarząd klubu ma marzenia wywal-
czenia Ekstraklasy. Myślę jednak, że 
działacze są świadomi, że do tej naj-
wyższej klasy rozgrywkowej jeszcze 
nam trochę brakuje. Drużyna jest 
systematycznie budowana i życzę 
Sandecji wszystkiego najlepszego.

Na ile Wójtowiczowi mogły za-
szkodzić decyzje personalne przy 
ustalaniu wyjściowego składu San-
decji? W ciągu sezonu sporo się 

mówiło o konflikcie trenera z Ra-
fałem Berlińskim i pod koniec se-
zonu z Petarem Borovicaninem. 
Kibice na forach internetowych 
często krytykowali szkoleniowca 
za – ich zdaniem – napięte kontak-
ty z piłkarzami.

– Nie chcę komentować poja-
wiających się w internecie plotek 
– powiedział Dariusz Wójtowicz. 
– Na forach internetowych często 
można przeczytać dziwne historie 
i komentarze. Zawsze przy usta-
laniu składu pojawiają się różne 
opinie. Czasami zawodnicy, któ-
rzy nie grają w pierwszej jedenast-
ce czują pewien niedosyt. Powsta-
ją też plotki o konfliktach trenera 
z konkretnymi piłkarzami. Decyzja 
o rozwiązaniu umowy z Sandecją, 
nie jest także podyktowana propo-
zycją z innego klubu. Obecnie nie 
mam żadnych ofert pracy. Nie pro-
wadzę rozmów z innym klubem na 
temat objęcia funkcji trenera.

Wkrótce po upublicznieniu de-
cyzji o rozwiązaniu umowy, na tre-
nerskiej giełdzie pojawiło się wiele 
nazwisk jako następców Wójtowi-
cza. Spekulowano, że nowym szko-
leniowcem będzie obcokrajowiec ze 
Słowacji. Zarząd klubu szybko zde-
mentował te doniesienia. Wśród 
kandydatów nieoficjalnie wymie-
niało się wiele nazwisk, m.in. Ra-
fał Ulatowski (ostatnio Cracovia), 
Dariusz Kubicki (ostatnio Dolcan 
Ząbki), Ryszard Tarasiewicz (ostat-
nio Śląsk Wrocław), czy Jarosław 
Araszkiewicz (Wisła Płock).

Nie palimy 
za sobą mostów
DARIUSZ WÓJTOWICZ stracił pracę nazajutrz po hucznych urodzinach prezesa.

DARIUSZ WÓJTOWICZ:
Urodzony: 23 sierpnia 1965 
w Gdańsku.
W Sandecji od czerwca 2009 roku.
Kariera zawodnicza: Lechia 
Gdańsk, Wisła Kraków, Pogoń 
Szczecin, Polonia Warszawa, ASV 
Schrems (Austria).

Kariera trenerska: 

Wisła Kraków (drużyny młodzieżo-
we i juniorzy), trener młodzieżo-
wej kadry Polski w różnych kate-
goriach wiekowych, Wisły Kraków 
(ekstraklasa, II trener), ŁKS Łódź, 
Kmity Zabierzów i Kolejarza Stróże 
(dyrektor sportowy).

Pod jego wodzą Sandecja w I lidze odniosła 
25 zwycięstw, 13 remisów i 13 porażek. 
Groźna była zwłaszcza na własnym boisku, 
gdzie w 25 spotkaniach przegrała tylko 
dwa razy, a szesnastokrotnie schodziła 
z boiska w roli zwycięzcy. 
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JOLANTA BUGAJSKA

– Młodzi ludzie marzą o szkole aktor-
skiej, Tobie udało się spełnić sen?

– Tak, to było spełnione marzenie. 
Do szkoły dostałam się za trzecim ra-
zem. Już sama droga, starania o przy-
jęcie były ciekawe. Przecież droga 
może być czymś ciekawszym niż sam 
efekt. Jak napisał poeta, którego na-
zwiska nie pamiętam: „Nie droga się 
kończy tylko podróżnicy, nie cel się 
oddala a kolejność przybliżeń”. Zda-
wałam do szkół w Łodzi, Wrocła-
wiu, Krakowie. Łodzi nie traktowa-
łam zbyt serio, więc kiedy usłyszałam 
słowa „jesteś przyjęta”, właściwie nie 
do końca wiedziałam, co czuję. Sta-
łam tak przez chwilę trzymając słu-
chawkę w dłoni i zastanawiałam się 
czy to, co usłyszałam jest prawdą! I co 
teraz będzie?
– A przez trzy lata, zanim dostałaś się do 
„filmówki”…

– Studiowałam teatrologię na UJ. 
To właściwie była poczekalnia. Gdy 
za pierwszym razem się nie dostałam 
na studia aktorskie, wybrałam ten 
kierunek, bo wydawał mi się najbar-
dziej pokrewny temu, co chcę ro-
bić. Teoria zresztą zawsze jest przy-
datna. Statystowałam też w Teatrze 
KTO, to było bardzo pozytywne do-
świadczenie. Nigdy nie zapomnę 
spektaklu Jerzego Zonia „Sprzedam 
dom, w którym już nie mogę miesz-
kać”. W określonym momencie mu-
zycznym, wraz z drugą dziewczy-
ną, wchodziłyśmy na scenę, ubrane 
w sukienki ślubne, trzymając wędki, 
na których były zawieszone małe su-
kieneczki ślubne, podświetlane ża-
rówkami. Ilekroć graliśmy ten spek-
takl, za każdym razem drżałam. To 
były emocje, których brakowało mi 
podczas czytania lektur na teatrolo-
gii. W konsekwencji z teatrologii po 
drugim roku mnie wyrzucono. Mia-
łam egzamin z historii teatru pol-
skiego – przy trzecim, komisyjnym 
podejściu nie zdałam. Teraz mogą 
o tym lekko mówić, ale wtedy kosz-
towało mnie to trochę emocji. Jed-
nak los chciał, że właśnie wtedy do-
stałam się do Łodzi.
– O samych egzaminach wstępnych 
do szkół aktorskich krążą mity, które 

mówią, że trzeba np. zagrać zsiadłe mle-
ko. Jak to było w Twoim przypadku?

– W czasie egzaminu z zadania 
aktorskiego mieliśmy wyobrazić so-
bie, że wchodzimy do pokoju ho-
telowego, o którym jesteśmy świę-
cie przekonani, że jest nasz, a po 
chwili widzimy, że to pokój kogoś 
innego. Trzeba było taką sytuację 
odegrać. Kolega dał mi przed egza-
minem klucz, życząc, żeby otwierał 
on drzwi do szkoły. Podczas egza-
minu był obecny Janusz Gajos, nasz 
przyszły opiekun roku. Odegrałam 
scenkę. Po etiudzie Gajos zauwa-
żył, że zamknęłam drzwi na klucz, 
a wchodząc otworzyłam je bez uży-
cia klucza. Bez sensu było tłumacze-
nie się z tej niekonsekwencji. Od-
powiedziałam więc: „rzeczywiście, 
kluczowa sprawa”.
– Kluczowa sprawa okazała się prze-
pustką do wymarzonej szkoły. 
Same studia były oczarowaniem czy 
rozczarowaniem?

– 22 osoby na roku, kryjące się pod 
jakimiś maskami, próbujące znaleźć 
swoją formę, co oczywiście rodziło 
konflikty. Zajęcia są od rana do wie-
czora, po zajęciach próby w teatrze 

studyjnym. Do tego konfronta-
cja z całym „wielkim światem”. To 
oczywiście ciemne strony. A jasne 
– kontakty z pedagogami, reżysera-
mi, operatorami, aktorami, zwłasz-
cza praca z Januszem Gajosem. 
– Teraz mówisz o sobie „bezrobotny 
aktor”? 

– Szukam pracy, jestem bezro-
botną aktorką, jeżdżę na castingi od 
miasta do miasta. Muszę przebijać 
się w sekretariatach, żeby móc po-
rozmawiać z dyrektorami teatrów. 
W ogóle mam wrażenie, że dyrek-
torzy stali się przedsiębiorcami. Mam 
wrażenie, że teatr zaniemówił.
– Co masz na myśli?

– Teatr, jako instytucja, coś co 
miało wzbudzać emocje, przesta-
je ludzi obchodzić. Liczy się ściąga-
nie publiczności, tworzenie teatrów 
półprywatnych, skomercjalizowa-
nych, które żyją tylko marketin-
giem. Zakończyłam szkołę dyplomem 
„Zmierzch” w reżyserii Mariusza 
Grzegorzka, grałam do momentu, 
gdy mogłam sobie na to pozwolić 
ze względu na zaawansowaną ciążę. 
Ostatni spektakl zagrałam w stycz-
niu i od tego momentu nie byłam 

na scenie. Dziwne uczucie, braku-
je mi tego grania. Ale równocześnie 
chciałabym występować w czymś, co 
nie jest zbanalizowane. Chciałabym, 
żeby reżyserzy byli wrażliwi na ak-
tora, na to, jakim jest człowiekiem, 
a nie tylko na to, co potrafi. Aby łą-
czyli swoje wyobrażenia z rzeczywi-
stością, jaką niesie aktor.
– Takim reżyserem jest chyba Jan Jakub 
Kolski, u którego zagrałaś w filmie „Afo-
nia i pszczoły”?

– Na pierwszym roku brałam 
udział w warsztacie reżyserskim 
i tak spotkałam Kolskiego. Zapowie-
dział, że będzie robił fabułę i chciał-
by zaprosić mnie do pracy. Ponow-
nie zobaczył mnie na drugim roku, 
gdy miałam włosy na 12 milimetrów. 
„Trzeba iść za tym, co proponuje ak-
tor”– skwitował. To właśnie reżyser, 
który pozostawia przestrzeń akto-
rowi. Była na przykład scena obia-
du, którą ciągle powtarzaliśmy. Kol-
ski w przerwie nagrywał i pokazał mi 
później, że zależało mu właśnie na ta-
kiej naturalności, na takim geście, na 
takim spojrzeniu. Nie mogłam nicze-
go grać, udawać! Miałam po prostu 
być Anielką! A równocześnie tworzy 

rzeczywistość w filmach, która jest 
bardzo przemyślana. Zwraca uwa-
gę na każdy szczegół. W świecie Jana 
Jakuba Kolskiego nie ma miejsca na 
fałsz i banał. Dlatego też oczekuje 
od aktorów wielkiej otwartości ser-
ca na rolę, która zostaje im powie-
rzona. Jest uważny i czujny i potra-
fi zadbać o aktorów. Praca na planie 
z Kolskim to było niepowtarzalne 
i zarazem magiczne doświadczenie. 
A do tego jeszcze wspaniałe plenery 
w Kotlinie Kłodzkiej na wiosnę wśród 
pól rzepaku.
– Widać, że energia Cię rozpiera. Nie-
dawno zorganizowałaś w Limanowej 
Filmowirówkę.

– Pomysł na przegląd filmów 
krótkometrażowych – fabularnych 
i dokumentalnych już od dawna cho-
dził mi po głowie. Teraz przyszedł na 
to odpowiedni moment, bo na ra-
zie jestem w Limanowej, wychowu-
ję dziecko. Dobrze było pokazać fil-
my, których pewnie widzowie by nie 
zobaczyli. Można było obejrzeć fil-
my cenionych reżyserów m.in. Ju-
lii Kolberger, Piotra Kielara, Kata-
rzyny Klimkiewicz, Jakuba Czekaja, 
Andrzeja Wojciechowskiego. Sala ka-
meralna Limanowskiego Domu Kul-
tury doskonale się do tego nadawała. 
Impreza się udała, zaproszeni goście 
byli zadowoleni. Na maj planowa-
na jest druga edycja Fimowirówki. 
Jest pomysł, by tym razem prze-
gląd połączyć z cyklem warsztatów 
literacko–aktorsko–reżyserskich. 

Szczęśliwie pomyliłam 
pokoje hotelowe

ROZMOWA Z ZOSIĄ ZOŃ – młodą aktorką, absolwentką 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
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Zosia Zoń

Ur. 4 maja 1985 r. w Limanowej. 
Absolwentka I LO w Limanowej. 
Studentka teatrologii na UJ. Ab-
solwentka Wydziału Aktorskiego 
PWSFTviT w Łodzi. Zagrała w fil-
mach: „Afonia i pszczoły”, „Drza-
zgi”, filmach dyplomowych: „Pod 
światło” w reż. Paul Hendley, Vena 
Cava” w reż. Mariko Saga, etiu-
dach filmowych: „Zeszłego lata” 
(reż. Piotr Kolski) „Akwarium” 
(reż. Matej Bobrik) oraz w spekta-
klu dyplomowym „Zmierzch” (reż. 
Mariusz Grzegorzek). Jest szczęśli-
wą mamą półrocznej Zuzi.

KOBIETA


