
PASJA.  Wyrusza w świat z aparatem, by odkrywać nie tyle kraje, co ich mieszkańców. Rozmawia, po-
znaje, spogląda w oczy i robi zdjęcie. Po prostu lubi ludzi. Z bohaterami jego prac można się zaprzyjaź-
nić, choć pewnie nigdy nie będziemy mieli okazji ich spotkać. Limanowski miłośnik fotografi i podróżni-
czej opowiada DTS o swoich wrażeniach z podróży do Indii. Rozmowa z Robertem Widziszem  J STR. 8
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Lekcja człowieczeństwa
Pracownica nagrywała 
komendanta
Cywilna pracownica Straży Miejskiej Marta G. na-
grywała byłego już komendanta Ryszarda Wasiluka. 
Wczoraj przyznała również, że płyty z nagraniami 
wysłała do wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża. Dla-
czego? Była zdesperowana i zaszczuta psychicznie 
przez przełożonego. Odpowiedzi na pytanie o pod-
słuch sądecka opinia publiczna bezskutecznie szu-
kała od kilku dni.  J STR. 3

Gdzie jest akt?
- Nie zdawałem sobie sprawy, że moje odkrycie wy-
woła takie zamieszanie – mówi archiwista Przemy-
sław Stanko. Twierdzi, że natrafił na XIV-wieczną 
kopię aktu lokacyjnego Nowego Sącza. Miejsca jego 
przechowywania nie chce zdradzić. Tymczasem Ro-
bert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu, przyznaje, że o istnieniu dokumen-
tu wie od 1995 r., a znaleźć go można w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie. J STR. 6

Wyrok na receptę
Na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 5 
tys. zł grzywny skazał Sąd Rejonowy w Nowym 
Sączu lekarza Roberta R. za wypisywanie fałszy-
wych recept. Sprawa od dłuższego czasu jest gło-
śna w lokalnym środowisku, a proceder upra-
wiany był na ogromną skalę. Jak obliczono, 
medyk wypisał 1361 fałszywek o wartości blisko 
200 tys. zł. J STR. 4

Niemal dokładnie 99 lat po uruchomieniu na Wólkach 
elektrowni, w Nowym Sączu rozegrano pierwszy 
mecz piłkarski przy sztucznym świetle elektrycznym. 
Wydarzenie to przejdzie na trwałe 
do historii miasta, jednak nie 
zapisze się dobrze w historii 
klubu. Piłkarze Sandecji 
przegrali z Ruchem 
Radzionków. 
J STR. 15
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24 MARCA ( 1893)  – w Ry-
trze urodził się Zygmunt Ma-
lik, major WP, uczestnik I wojny 
światowej i wojny polsko–ra-
dzieckiej. 7 maja 1920 r. dowo-
dzona przez niego kompania jako 
pierwsza weszła do Kijowa. Roz-
strzelany 4 października 1941 r. 
w Oświęcimiu.

25 MARCA ( 1886)  – w Mor-
darce k. Limanowej uroczyście 
otwarto czytelnię, która mieściła 
się w domu kowala Jana Odziom-
ka. Czytelnia czynna była w każ-
dą niedzielę po południu. Książki 
ofiarowało Krakowskie Towarzy-
stwo Oświaty Ludowej.

( 1859)  – w Moszczenicy k. Gor-
lic urodził się Leon Wałęga, bi-
skup tarnowski w latach 1901–
33, znany m.in. z niechętnego 
stanowiska wobec Wincente-
go Witosa, przywódcy ruchu 
ludowego.

( 1976)  – zmarła Maria Ritter, 
malarka, absolwentka m.in. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych oraz uczelni artystycznych 
we Francji i Włoszech. Tworzy-
ła głównie w swoim mieszkaniu 
w sądeckiej kamienicy u zbiegu 
ul. Jagiellońskiej i Rynku, gdzie 
dziś mieści się galeria jej obra-
zów. Urodziła się 11 październi-
ka 1899 r.

( 1990)  – ukazał się ostatni numer 
wychodzącego od 1979 r. tygodni-
ka „Dunajec”. Pismo było organem 
nowosądeckiego Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR, a jego założycie-
lem i redaktorem naczelnym był 
Adam Ogorzałek.

( 1992)  – w 500–lecie odkrycia 
Ameryki przez Kolumba sądecki 

jacht „Dunajec” rozpoczął rejs 
w ramach wielkiej imprezy że-
glarskiej „Grand Regatta Colum-
bus”. Do 29 sierpnia załoga jachtu 
pod dowództwem kapitana Ada-
ma Długosza przebyła ponad 12 
tys. mil, przepływając dwukrot-
nie Atlantyk.

26 MARCA ( 1995)  – pod-
czas mszy w kościele św. Krzy-
ża w Warszawie, transmitowanej 
w programie I Polskiego Ra-
dia, wystąpił Chór im. Jana Paw-
ła II z nowosądeckiej parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. 
Chórem dyrygował jego założyciel 
Stanisław Wolak.

27 MARCA ( 1998)  – w Stróżach 
k. Grybowa została powołana do 
życia Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Inicjatorem 
jej powstania był tamtejszy dzia-
łacz samorządowy i społeczny 
Stanisław Kogut.

28 MARCA ( 1551)  – król Zyg-
munt Stary pozwala Nowemu 
Sączowi na zbudowanie mły-
na na Kamienicy pod murami 
miasta.

29 MARCA ( 1989)  – na sta-
dionie Sandecji rozegrano to-
warzyski mecz międzypaństwo-
wy juniorów młodszych Polska 
– Czechosłowacja. Zadebiutował 
nim w reprezentacji Sławomir Ol-
szewski, dziś trener bramkarzy 
Sandecji.

30 MARCA ( 1944)  – wywie-
szone zostały kolejne niemiec-
kie afisze śmierci. Widniały na 
nich nazwiska 23 osób, a wśród 
nich pięciu sądeczan – Tadeusza 
Ciastonia, Adam Kmiecia, Jó-
zefa Pierzchały, Piotra i Roma-
na Lisów.

Tydzień w kalendarzu

HISTORIA.  747 fotografii z lat 
1945–1989 znalazło się w drugim 
tomie albumu „Okruchy pamię-
ci”. 376 stronicowa książka przed-
stawia zdjęcia w większości nigdy 
wcześniej nie publikowane. Całość 
podzielona jest na 12 tematycznych 
rozdziałów, np.: „Odmienne oblicze 
rynku”, „Lata sławy”, „Po pracy”.

Tom pierwszy ukazał się przed 
dwoma laty. Prezentował foto-
grafie z końca XIX wieku aż do lat 
70. wieku XX. Tom drugi przed-
stawia Limanową od momen-
tu odbudowy miasta po wojnie 
do czasów transformacji, z naci-
skiem na lata 40., 50. i 60. W tej 
części można zobaczyć m.in. bu-
dowę podcieni na limanowskim 
rynku, słynne pochody, czy do-
tąd nieznane zdjęcia papieża Jana 
Pawła II dokonującego rekorona-
cji limanowskiej Piety.

– To materiał o niepowtarzal-
nej wartości dokumentalnej. Dwa 
tomy „Okruchów pamięci” two-
rzą niezwykłą kronikę z ponad 
stuletnią historią miasta. Śledząc 
kolejne fotografie można obser-
wować, jak zmieniało się miasto, 
tradycje, kultura, obyczajowość. 

Wielu limanowian jest zainte-
resowanych przeszłością, mają 
potrzebę pytania o swoją tożsa-
mość, historię. Fotografie prze-
szłości okazały się żywym tema-
tem – twierdzi koordynator prac 
siedmioosobowej redakcji Stani-
sław Ociepka.

Tom pierwszy rozszedł się 
w nakładzie 2 tys. i choć jest za-
potrzebowanie, na razie nie pla-
nuje się dodruku. W trakcie prac 
nad drugą częścią zespołowi re-
dakcyjnemu udało się dotrzeć do 
perełek fotograficznych przedsta-
wiających np. przemarsz wojsk 
okupacyjnych, getto limanow-
skie, obóz jeniecki w Sowlinach. 
Już planowany jest trzeci tom 
albumu – suplement do dwóch 
wcześniejszych części. Znajdzie 
się w nim bogaty wybór około 
500 fotografii, które nie zostały 
zamieszczone we wcześniejszych 
wydawnictwach.

Promocja albumu „Okruchy 
pamięci. Limanowa na now-
szej fotografii” będzie miała 
miejsce w niedzielę, 27 mar-
ca, o godz. 17. w Limanowskim 
Domu Kultury.

(JOMB)

Limanowa na nowszej 
fotografii

 W drodze 
do Siekierczyny 
16 października 
1972 r. 
w limanowskim 
kościele zostali 
przywitani: 
ks. kard. 
Karol Wojtyła, 
metropolita 
krakowski 
i ks. kard. 
Jan Król 
metropolita 
Filadelfii, 
którego ojciec 
pochodził 
z Siekierczyny

R E K L A M A

Zmarła dyrektor „dwójki”
Po długiej i ciężkiej chorobie 

zmarła w poniedziałek (21 marca) 
Ewa Pabisz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowym Sączu 
od 2007 r. Miała 48 lat. Z szko-
łą związana była od 1985 r. W la-
tach 1996–2007 pełniła funkcję 
wicedyrektora. Wczoraj uczniowie, 
grono pedagogiczne, przyjaciele 
i znajomi uczestniczyli w jej ostat-
niej drodze. 

Śmierć w ogniu
86–letni sądeczanin zginął 

w pożarze domu w Nowym Sączu 
przy ul. Juranda. Lekkiemu zacza-
dzeniu uległa natomiast 82–let-
nia kobieta. Udało się ją wyprowa-
dzić z budynku zanim ogień zdążył 
się rozprzestrzenić. Przyczyny jego 
pojawienia się nie są jeszcze zna-
ne. Policja wstępnie wykluczyła 
udział osób trzecich w zdarzeniu, 
które miało miejsce we wtorek, 22 
marca, ok. godz. 3.50.

Logo Nowego Sącza 
nominowane do Kreatur 2010

Kolorowa ręka opatrzona ha-
słem „Nowy Sącz – dobrze wró-
ży”, którą stworzyło Papajastudio 
w Krakowie, została nominowana 
w kategorii kat. identyfikacji wizu-
alnej w Ogólnopolskim Konkursie 
Reklamy Kreatura 2010.

– 30 marca w warszawskim 
Centrum Artystycznym „Fabryka 
Trzciny” okaże się, czy pobije kon-
kurentów na głowę – mówi przed-
stawiciel Papajastudio, informując 
naszych Czytelników o dotych-
czasowym sukcesie logo. „Celem 
konkursu jest uhonorowanie dą-
żenia do doskonałości w polskiej 
sztuce reklamowej – czytamy 
w regulaminie Kreatur. – Jest on 
przeznaczony dla wszystkich stu-
diów filmowych, fotograficznych, 
graficznych, agencji BTL, agencji 
sieciowych i niesieciowych, agen-
cji marketingu zintegrowanego, 
polskich filii międzynarodowych 
agencji reklamowych, agencji in-
teraktywnych oraz klientów dzia-
łających w Polsce”.

Pozbądź się zbędnych 
okularów

Klub Krwiodawców i Sympa-
tyków Krwiodawstwa Stowarzy-
szenia Nowosądecka Wspólnota 
włączył się w akcję „Podaruj in-
nym radość widzenia”. – Dlate-
go proszę wszystkie osoby mają-
ce zbędne okulary o przekazanie 
ich ludziom potrzebującym – ape-
luje koordynator Klubu Krzysz-
tof Klimek. Informuje, że okulary 
można zostawić podczas dyżu-
ru w czwartki od 15. do 17. w sie-
dzibie towarzyszenia w ZNP w No-
wym Sączu ul. Narutowicza 2.

Tydzień w skrócie
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Temat tygodnia

Transport Drogowy
Krajowy i Mi dzynarodowy
Spedycja – Logistyka

Firma nale y do:

S decka Izba Gospodarcza

33-300 Nowy S cz, ul. W gierska 188 
tel. 18 449 08 45, fax 18 547 55 77
spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl

Firma spedycyjno-transportowa FOLPAK Sp. z o.o.
poszukuje pracownika:

DO WIADCZONEGO   SPEDYTORA
Do g ównych zada  osoby zatrudnionej b d  nale a y:
X organizacja przewozów adunkowych
X pozyskiwanie nowych klientów
X obs uga dotychczasowych kontrahentów
X  kontrola jako ci, terminowo  oraz kosztów wykonywania 

us ug transportowych
X  negocjacja cen z klientami i przewo nikami  monitorowanie i obs uga

dokumentacyjna organizowanych transportów
X sporz dzanie raportów i fakturowanie

Wymagania stawiane kandydatowi:
X kilkuletnie (minimum roczne) do wiadczenie na stanowisku zwi zany ze spedycj
X umiej tno ci handlowe i negocjacyjne
X dobra znajomo  j zyka angielskiego lub niemieckiego
X komunikatywno  i umiej tno  pracy w zespole
X znajomo  i kontakty w bran y transportowej
X odporno  na stres
X znajomo  obs ugi komputera i urz dze  biurowych

Firma oferuje:
X bardzo korzystne, stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia prowizyjnego
X du  samodzielno  dzia ania  
X atrakcyjne wyzwania zawodowe
X mo liwo  rozwoju zawodowego / szkolenia
X profesjonalne rodowisko pracy

Forma kontaktu:
Zainteresowanych prosimy o przesy anie CV, listu motywacyjnego 
wraz z referencjami na adres e-mail:

albinaf@folpak.auto.pl
do dnia 15.05.2011 r.

Tylko wybrani kandydaci zostan  
zaproszeni na rozmow  kwalifikacyjn

FOLPAK sp. z o.o.
33-300 Nowy S cz, W gierska 188
centr. tel. 18 449 08 45 
www.folpak.auto.pl
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Afera podsłuchowa w sądeckim Urzę-
dzie Miasta czy raczej personalne roz-
grywki wewnątrz Straży Miejskiej? Od-
powiedzi na to pytanie opinia publiczna 
szukała od kilku dni. Wyjaśnienie przy-
szło wczoraj tuż przed zamknięciem 
tego numeru DTS. Byłego już komen-
danta Straży Miejskiej Ryszarda Wasi-
luka nagrywała zdesperowana cywilna 
pracownica Marta G., która przyznała 
to w swoim oświadczeniu.

Do wczorajszego popołudnia Nowy 
Sącz tonął w domysłach, mówiąc 
o sądeckiej aferze Watergate z wła-
dzami miasta w roli głównej. Snucie 
najbardziej fantastycznych hipotez 
zaczęło się już w momencie odwo-
łania komendanta Ryszarda Wasilu-
ka, czyli ponad miesiąc temu. Wła-
dze miasta nie komentowały dymisji 
podpisanej przez prezydenta Ryszar-
da Nowaka na wniosek jego zastępcy 
Jerzego Gwiżdża. „Utrata zaufania” 
– brzmiał lakoniczny komunikat Ra-
tusza. Dziś wydaje się, że w sądeckiej 
Straży Miejskiej zaufanie było uczu-
ciem mocno deficytowym. Już koń-
cem lutego na magistrackich kory-
tarzach opowiadano sobie historię 
omyłkowego telefonu komendanta 

do wiceprezydenta, w którym Wa-
siluk – nieświadomy, iż rozmawia 
z Jerzym Gwiżdżem – w barwnej for-
mie miał udzielać swojemu podwład-
nemu Jerzemu G. instruktażu, jak 
wytłumaczyć przełożonym działania 
służbowe, na które nie było ich zgo-
dy. Do legendy przeszło już nazwanie 
w rozmowie telefonicznej przez by-
łego komendanta prezydenta i jego 
zastępcy mianem „dwóch łysych” 
– zanim Ryszard Wasiluk zoriento-
wał się, że rozmawia właśnie z Gwiż-
dżem (DTS nr 8/21 z 3 marca). Na tym 
jednak zabawne korytarzowe aneg-
doty się kończą, a zaczyna awantu-
ra, której echo słychać w całej Polsce.

Doniesienia medialne pojawiają-
ce się w końcówce ubiegłego tygo-
dnia mówiły, o zainstalowaniu przez 
władze miasta w gabinecie komen-
danta Straży Miejskiej nielegalnych 
urządzeń podsłuchowych. W jednym 
z portali były radny PO Robert Sobol 
nawoływał nawet do natychmiasto-
wej dymisji prezydenta miasta. Spra-
wa nie zrobiła się jednak politycz-
na, a lodu na głowę Sobola szybko 
przyłożyły regionalne władze Plat-
formy – Andrzej Czerwiński i Zyg-
munt Berdychowski – nazywając 

tamte wypowiedzi „jego prywat-
ną sprawą”.

Sprawą publiczną natomiast stał 
się pozew Ryszard Wasiluka złożo-
ny w sądzie pracy, gdzie zamierzał 
walczyć o przywrócenie na dotych-
czasowe stanowisko i próbował wy-
kazać, iż nie naruszył obowiązków 
służbowych mogących być podstawą 
do jego odwołania. Afera wybuchła, 
kiedy pełnomocnik Urzędu Miasta 
przyniósł do sądu dwie płyty z nagra-
niami rozmów Wasiluka, które mia-
ły go obciążać. Były komendant na-
tychmiast powiadomił prokuraturę 
(ostatecznie sprawą zajmuje się pro-
kuratura w Zakopanem) o popełnie-
niu przestępstwa i nielegalnym pod-
słuchu w swoim gabinecie.

Kto podsłuchiwał i skąd wzięły 
się płyty z nagraniami? Do Ratusza 
przyniósł je listonosz 13 grudnia i 8 
lutego, a jako nadawcy widniały na-
zwiska żony wiceprezydenta i kie-
rowcy prezydenta. Dziś prezydenci 
utrzymują, że już wówczas zachę-
cali komendanta Wasiluka, by udał 
się z tymi nagraniami do prokuratu-
ry, ten jednak zaprzecza, a o istnie-
niu nagrań miał się dowiedzieć do-
piero w sądzie pracy 11 marca.

Tyle było wiadomo oficjalnie. Nie-
oficjalnie komentowano, że Ryszard 
Wasiluk padł raczej ofiarą własnej 
niefrasobliwości i wewnętrznych 
rozgrywek w Straży Miejskiej. Czy 
zatem prezydenci wręczyli odwo-
łanie komendantowi głównie dlate-
go, że nazwał ich łysymi? Prezydent 
Nowak zapewniał, że nie wchodziła 
w grę małostkowa zemsta za złośli-
we epitety, ale zarzuty merytorycz-
ne. Jakie? Chodziło głównie o wspo-
mnianego Jerzego G., strażnika, 
przeciw któremu toczyła się spra-
wa w sądzie. Strażnik, przebywa-
jący na zwolnieniu lekarskim miał 
w tym czasie m.in. wypisywać man-
daty i prowadzić inne czynności służ-
bowe, czego zakazał mu wiceprezy-
dent Gwiżdż. W Polskę, głównie za 
pośrednictwem krajowych mediów, 
poszedł jednak wyraźny przekaz, że 
w Nowym Sączu władze miasta zain-
stalowały podsłuch w gabinecie ko-
mendanta straży miejskiej, by mieć 
na niego haki.

Niespodziewany zwrot akcji na-
stąpił wczoraj w godzinach popołu-
dniowych. Prezydent Ryszard No-
wak zaprezentował dziennikarzom 
oświadczenie cywilnej pracownicy 

Straży Miejskiej Marty G., która 
przyznała się do nagrywania byłe-
go komendanta i wysłania nagrań 
do Ratusza.

„Oświadczam, że płyty z na-
graniami rozmów w pokoju byłe-
go komendanta Ryszarda Wasiluka 
przesłałam do zastępcy prezyden-
ta Jerzego Gwiżdża. Płyty nagrałam 
z własnej woli w desperacji, a po-
wodem takiego działania było co-
dzienne znęcanie się psychiczne 
przez komendanta Ryszarda Wasi-
luka. Szczegóły tej sprawy wyjaśnię 
w najbliższym czasie. Z całego serca 
przepraszam za kłopoty”.

– Spotkałem się z panią Martą 
G. oraz jej mężem – mówił wczo-
raj Ryszard Nowak. – Na jej proś-
bę przeniosłem ją do pracy w in-
nym wydziale. Dlaczego pani G. tak 
długo zwlekała z ujawnieniem, że 
był wobec niej stosowany mobbing 
w pracy? Jak sama przyznała była za-
straszona przez byłego komendanta 
i znajdowała się w kiepskiej formie 
psychicznej. Poza tym przyznała, iż 
nie wierzyła, że jej uwierzymy, co 
tam się działo. Sprawa została skie-
rowana przez nas do prokuratury.

(MICZ)

Pracownica nagrywała komendanta
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Informacje

R E K L A M A

NA WOKANDZIE .  Na rok więzienia 
w zawieszeniu na dwa lata i 5 tys. zł 
grzywny skazał Sąd Rejonowy w No-
wym Sączu lekarza Roberta R. za wy-
pisywanie fałszywych recept. Spra-
wa od dłuższego czasu jest głośna 
w lokalnym środowisku, a proceder 
uprawiany był na ogromną skalę. Jak 
obliczono, medyk wypisał 1361 fał-
szywek o wartości blisko 200 tys. zł.

Jak już informowaliśmy, Robert R. 
w ciągu czterech lat (2004–2008) 
wystawiał bezpłatne recepty na 
pacjentów z uprawnieniami in-
walidy wojennego, posługując się 
pieczątką SPZOZ, w którym był 
zatrudniony, a leki refundowane 

były przez NFZ. Pacjent rekordzista 
– według dokumentacji medycz-
nej – zaliczył u skazanego lekarza 
11 wizyt, których efektem było 312 
recept. Daje to średnią 28 recept 
wypisanych podczas jednej wizy-
ty. Tylko w przypadku tego jed-
nego pacjenta zakwestionowano 
910 leków, które nie zostały wpi-
sane do dokumentacji medycznej. 
Wyrokiem sądu lekarz musi zwró-
cić NFZ całą wspomnianą kwotę 
w ciągu półtora roku od uprawo-
mocnienia się wyroku. Robert R. 
przyznał się do winy i wnioskował 
o wymierzenie kary bez przepro-
wadzania rozprawy. Wyrok jest 
nieprawomocny. (CH)

AKCJA.  „W pewnym mieście wszy-
scy byli zdrowi i szczęśliwi. Każ-
dy z jego mieszkańców, kiedy się 
urodził, dostawał woreczek z Cie-
płym i Puchatym, które miało to do 
siebie, że im więcej rozdawało się 
go innym, tym więcej przybywa-
ło. Dlatego wszyscy obdarowywali 
się swobodnie Ciepłym i Puchatym, 
wiedząc, że nigdy go nie zabrak-
nie” – „Bajką o Ciepłym i Pucha-
tym” Marcin Kałużny, prezes Stowa-
rzyszenia Sursum Corda otworzył na 
sądeckim Rynku wystawę plenerową 
„Dobroczynność – podaj dalej”.

Jest ona pierwszą wspólną inicja-
tywą grupy „Spichlerz dobroci”, 
którą zawiązało siedem stowarzy-
szeń: Fundacja im. dra Jerzego Ma-
siora w Nowym Sączu – wspierająca 
utalentowaną artystycznie mło-
dzież, Fundacja Pomocy Osobom 
z Autyzmem MADA – świadcząca 
pomoc osobom dotkniętym auty-
zmem i ich rodzinom, Stowarzy-
szenie Na Rzecz Badao i Dokumen-
tacji Kultury „A posteriori”, którego 
celem jest stworzenie archiwum 
cyfrowego przemijającej historii 

i kultury naszego miasta i regionu, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspiera-
nia Przedsiębiorczości i Inicjatyw 
Społecznych Stopil – wspierające 
osoby bezrobotne, Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Nie-
pełnosprawnych Ruchowo i Umy-
słowo „Nadzieja” – zajmujące się 
rehabilitacją i opieką nad niepeł-
nosprawnymi dziećmi i młodzieżą, 
Stowarzyszenie „Sursum Corda” 

– pomagające dzieciom przez ra-
towanie ich życia oraz zajmujące 
się organizacją wolontariatu oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Sądeckie hospicjum” – społecz-
nie budujące hospicjum. Organiza-
cje wierzą, że w grupie siła i wspól-
nie zachęcają do dobroczynności.

– Wiemy, jak to robić. Chodzi 
nam jednak o zaangażowanie ca-
łej lokalnej społeczności w pomoc 

niepełnosprawnym, chorym, bez-
robotnym itd. – mówi Andrzej Mu-
zyk prezes Stowarzyszenia Stopil, 
a przedstawicielka „A posterio-
ri” Anna Zemek–Włodek dodaje: 
– Chcemy również, aby sądeczanie 
poznali organizacje działające w re-
gionie, zobaczyli, jak szerokie jest 
spektrum ich aktywności i świado-
mie włączyli się do pomocy. 

A pomagać można na wiele spo-
sobów. Nie tylko wpłacając pienią-
dze na działania stowarzyszeń, ale 
i dzieląc się swoim czasem, wiedzą 
i doświadczeniem. 

– Drugą stroną medalu jest sa-
tysfakcja i radość z dzielenia się do-
brocią. My doświadczamy tego na co 
dzień i chcemy, by to uczucie sta-
ło się udziałem wszystkich – mówi 
Marcin Kałużny.

Podczas wernisażu wolontariu-
sze Sursum Corda i Nadziei rozdawali 
przechodniom symboliczne ciastka. 
Każdy otrzymywał dwa. Jedno miał 
zachować dla siebie, drugim mógł 
podzielić się z kimś bliskim, zgod-
nie z hasłem: „Dobroczynność – po-
daj dalej”. Wystawę na Rynku moż-
na oglądać do 8 kwietnia.  (PEK)

Wyrok na receptę
Auto pilnie kupię!
W biuletynie zamówień publicznych pojawiło się ciekawe ogło-
szenie. Sądecki magistrat poszukuje nowego samochodu na 
potrzeby ratusza. Jakiego? Marka w zasadzie obojętna, pod wa-
runkiem wszak, że auto będzie posiadało kilka drobiazgów. 
Przede wszystkim musi być czarnym sedanem z lusterka-
mi w kolorze nadwozia, posiadać metalizowany lakier i benzy-
nowy silnik o pojemności dwóch litrów z turbodoładowaniem. 
Moc samochodu – o tapicerce w ciemnej tonacji – powinna być 
nie mniejsza niż 200 KM, a skrzynia biegów sześciostopniowa 
i manualna. To w zasadzie wszystko. A teraz – Drodzy Czytel-
nicy – do dzieła! Kto ma na zbyciu taki samochód – fabrycznie 
nowy, rocznik 2011 – niech wysyła swoją ofertę do magistra-
tu. DTS nie posiada auta o wymienionych parametrach, więc do 
przetargu nie staje.

(KCH)

SMS

Bajka o Ciepłym i Puchatym

O tym, że do dobroczynności długo zachęcać nie trzeba, świadczy 
postawa Wincentego Żygadły, który upiekł ciasteczka promujące akcję 
sądeckich organizacji, Wojciecha Krupy z agencji reklamy Apeiron, który 
pomógł przygotować projekt wystawy, oraz Ernesta Bąka z agencji 
ReniArt, który bezinteresownie wykonał wydruki fotogramów  FOT. (PEK) 

Nasz 
ratownik 
w Japonii 
– Tomasz Traciłowski dzia-
ła, koordynuje akcją zespołu 
i czuje się dobrze – mówi Pa-
weł Frątczak, rzecznik praso-
wy komendanta głównego PSP, 
relacjonując pobyt polskiego 
ratownika, sądeczanina, któ-
ry znalazł się w grupie eksper-
tów Unii Europejskiej, działa-
jącej w ramach Mechanizmu 
Wspólnotowego Ochrony Lud-
ności UE (EUCPT), która wyle-
ciała do Japonii. 

Głównym zadaniem grupy 
jest skonsolidowanie oraz sko-
ordynowanie napływającej po-
mocy europejskiej do kraju do-
tkniętego przez trzęsienie ziemi. 
Wraz z grupą ekspertów, na 
miejscu pracuje zespół infor-
matyczno–techniczny oraz ze-
spół CBRN, który odpowiada za 
rozpoznawanie skażeń radiacyj-
nych w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa ekspertom. 

– Z raportów, jakie otrzy-
mujemy, wiem, że na środę 
przygotowywany jest pierw-
szy transport pomocy huma-
nitarnej, 90 ton – mówił nam 
w poniedziałek Paweł Frąt-
czak. – Japończycy gotowi są 
ją przyjąć, ale nie od każdego 
z kraju z osobna, dlatego trze-
ba przeprowadzić skoordyno-
waną akcję. W tym momencie 
największym problemem jest 
dystrybucja. 

Rzecznik nie jest w stanie 
podać więcej szczegółów na te-
mat działań polskiego ratow-
nika. Informuje, że do Polski 
ma wrócić w poniedziałek po 
południu.

Mł. bryg. Tomasz Traciłow-
ski jest starszym wykładowcą 
Szkoły Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, 
na co dzień pracuje w Wydzia-
le Szkolenia Specjalistycznych 
Grup Ratowniczych w Nowym 
Sączu. Jest również oficerem 
łącznikowym Ciężkiej Grupy 
Poszukiwawczo Ratowniczej 
PSP przeznaczonej do dzia-
łań międzynarodowych (cer-
tyfikat INSARAG 2009). Brał 
udział w wielu akcjach ratow-
niczych na terenie kraju oraz 
za granicą, m.in: w 2006 roku 
podczas katastrofy hali MTK, 
2010 r. jako oficer łącznikowy 
niemieckiej grupy THW pod-
czas powodzi w Sandomierzu, 
a także w działaniach ratow-
niczych podczas trzęsień ziemi 
w 2003 r. jako ratownik tech-
niczny w Bam w Iranie oraz 
w 2010 r. jako oficer łączni-
kowy w Port–au–Prince i Pe-
tit Goeve na Haiti. 

Oprac. (G)
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W czerwcu miną trzy lata 
od otwarcia salonu Hondy 
w Nowym Sączu. Pomimo 
kłopotów, wynikających 
z opóźnienia inwestycji przez 
firmę budowlaną, weszliśmy 
na rynek sądecki pełną parą, 
już po pół roku zdobywając 
tytuł: „Najlepszego dealera 
Hondy” w Małopolsce pod 
względem sprzedaży.

Na kolejny sukces też nie 
trzeba było długo czekać. 
W styczniu 2010 r. Atut Car 
odebrał nagrodę „Najlepszego 
serwisu Hondy w Polsce” pod 
względem zadowolenia klien-
ta za 2009 r. Kupujący do-
cenili profesjonalną obsługę 
i doświadczenie załogi firmy. 

Jako jedyni w regionie ma-
łopolskim posiadamy autory-
zację na sprzedaż i obsługę sa-
mochodów i motocykli marki 
HONDA .To dzięki komplek-
sowej obsłudze mamy dziś 
taką pozycję na rynku. Klien-
ta kupującego samochód 
w naszym salonie wyręczamy 

we wszystkim – zaczynając 
od pomocy w pozyskaniu ko-
rzystnego kredytu czy leasin-
gu, a na rejestracji i ubezpie-
czeniu pojazdu kończąc. 

Serwis Hondy świadczy 
ponadto najwyższej jako-
ści usługi blacharsko–lakier-
nicze w przystępnych ce-
nach i dla wszystkich marek, 
w rozliczeniu bezgotówko-
wym. Klientom w tym czasie 
oferuje gratis samochód za-
stępczy. Można też, oczeku-
jąc na samochód, skorzystać 
ze strefy dla klienta, na któ-
rego zawsze tam czeka kawa 
w przyjemnej atmosferze. 
Samochód nie wyjedzie z na-
szego serwisu bez uprzed-
niego umycia – usługa gratis. 

Posiadamy również szero-
ką ofertę oryginalnych części 
i akcesoriów. Na najnowo-
cześniejszej Stacji Kontro-
li Pojazdów oferujemy bieżą-
ce przeglądy bezpieczeństwa 
i sprawności samochodów, 
motocykli oraz przeglądy 
rejestracyjne.

Sukces Hondy w Nowym Sączu
Sądecki serwis 

numer 1 
W  P O L S C E
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– Nie zdawałem sobie sprawy, że 
moje odkrycie wywoła takie zamie-
szanie – mówi Przemysław Stanko, 
wykładowca archiwistyki na Wydzia-
le Historii i Dziedzictwa Kulturowego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. Twierdzi, że natrafił na 
XIV–wieczną kopię aktu lokacyjnego 
Nowego Sącza. Miejsca jego przecho-
wywania nie chce zdradzić. Tymcza-
sem Robert Ślusarek, dyrektor Mu-
zeum Okręgowego w Nowym Sączu, 
przyznaje, że o istnieniu dokumen-
tu wie od 1995r., a znaleźć go można 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie. 

Po publikacji na temat sensacyj-
nego odkrycia Przemysława Stanki 
w „Gazecie Krakowskiej” w mie-
ście zawrzało. Archiwista krytycz-
nie odnosi się do rekonstrukcji aktu 
lokacyjnego, którego oryginał jest 
w depozycie w Muzeum Okręgo-
wym w Nowym Sączu, a jego faksy-
mila – znajduje się od 2007 r. w ra-
tuszu. Opierając się na materiałach 
promocyjnych odtworzonego doku-
mentu wnioskuje, że został on spo-
rządzony w oparciu o kopie z prze-
łomu XVIII i XIX w. 

– Kopia aktu lokacyjnego z XIV 
wieku, na którą natrafiłem, pod-
waża i kwestionuje to, co do tej pory 
było wiadome o dokumencie loka-
cyjnym miasta. XIX–wieczna ko-
pia ma bardzo dużo braków. Mam 
teraz podstawy twierdzić, że do-
kument został interpolowany, czy-
li, krótko mówiąc, ktoś dopuścił się 
jego sfałszowania – dodaje Stanko, 
wyjaśniając, że brakuje w nim kil-
kudziesięciu słów istotnych dla po-
znania początków dziejów Nowego 
Sącza. Na temat ustroju, dochodów, 
uposażenia, prawa. – Tego w tej ko-
pii nie ma, za to są wstawione sło-
wa, które nie pasują już choćby ze 
względów gramatycznych. Oso-
bom, znającym łacinę, wystarczy 
lektura tej kopii, by zorientować 
się, że coś tutaj nie gra – twierdzi 
Stanko. – Nad tą treścią się jeszcze 

nikt nie pochylił, mimo że badania 
nad lokacją Nowego Sącza trwają 
50 lat. To stanowi oś całej sprawy 
i kłopot dla wielu ludzi. 

Zdaniem archiwisty jeśli ktoś 
sporządza rekonstrukcję dokumen-
tu, to przede wszystkim powinien 
mieć oryginał, jeśli nie – to choć 
w miarę wierną kopię. 

– Posługiwanie się kopią zna-
ną od ponad 140 lat jest niepoważ-
ne. Student pierwszego roku wie, 
na czym polega kwerenda i jaki 
jest jej cel. Gdy rzecz dotyczy Polski 
w okresie średniowiecza, nie da się 
prowadzić badań w oparciu o kopie 
z XIX w., bo one są „podrasowane” 
– uważa Stanko. 

Jego zarzuty odpiera Robert Ślu-
sarek. Zastanawia się, jakiego to 

sensacyjnego odkrycia dokonał 
Przemysław Stanko, skoro kopia 
aktu lokacyjnego z XIV w. jest znana 
pracownikom Muzeum i to od 16 lat. 

– Na sygnaturę dokumentu na-
trafiła kustosz Anna Bomba w 1995 
r. i widziała go – informuje Ślusa-
rek. Dodaje przy tym, że kopia znaj-
dowała się w Berlinie, skąd trafiła 

do Archiwum Głównego Akt Daw-
nych w Warszawie. Broniąc pracy 
nad zrekonstruowaniem dokumen-
tu, który zdobi ścianę ratusza, wyja-
śnia, że wzięto pod uwagę wszystkie 
dostępne kopie aktu lokacyjnego.

– Przy dokonywaniu repliki do-
kumentu posługiwaliśmy się nawet 
dokumentami porównawczymi po-
chodzącymi z kancelarii Wacława 
II, które są przechowywane w Cze-
chach. Zarzuty pana Stanki są więc 
bezpodstawne – mówi Ślusarek, do-
dając, że właśnie pisze wyjaśnienie 
w tej sprawie. 

Zwraca też uwagę, że sam Prze-
mysław Stanko recenzował prace 
nad rekonstrukcją aktu. 

– Mam na dowód jego pismo, 
w którym pozytywnie ocenia ba-
dania autora rekonstrukcji. Teraz 
sam sobie strzela gola. Dokument 
sporządzali wybitni fachowcy, 
nie wiem, na jakiej podstawie pan 
Stanko twierdzi, że to fałszywka 
– stwierdza dyrektor Muzeum. 

Nie ma żadnych zastrzeżeń do 
kopii ekspozycyjnej. Podkreśla rów-
nież jej wygląd.

– Zachowana specyfika pisow-
ni, dokument sporządzony na ory-
ginalnym włoskim pergaminie 
i z pieczęcią, do której pan Stan-
ko nie jest się w stanie odnieść, bo 
nie zna oryginalnego aktu lokacyj-
nego, a jedynie transumpt – wyli-
cza dyrektor. 

Tymczasem archiwista przy-
puszcza, że oryginalny akt loka-
cyjny nie spłonął w pożarze ratu-
sza w 1894r. Ponoć był widziany 
w okresie międzywojennym.

– Jeśli pan Stanko widział coś, 
niech powie gdzie – mówi Ślusa-
rek, który zaproponował badaczo-
wi, by zdementował albo udowodnił 
swoje tezy na konferencji prasowej, 
jaką zorganizuje Muzeum. – Niech 
najpierw dokona porównań trans-
umptów i wówczas uznamy jego 
pracę za właściwą – dodaje.

Przemysław Stanko deklaruje, 
że chętnie wytłumaczy się ze słowa 
„fałszywka”, jakie padło w artyku-
le zamieszczonych w „Gazecie Kra-
kowskiej”. – Ja tego tak nie sformu-
łowałem – mówi. Zaprzecza też, że 
kiedykolwiek recenzował pracę nad 
rekonstrukcją aktu. Nigdy oficjalnie 
o to nie został poproszony i nie wi-
dział ostatecznej wersji dokumentu. 

– W życiu nie spotkałem się 
z procederem, by ktoś rekonstru-
ował dokumenty średniowiecz-
ne w oparciu o teksty nowożyt-
ne – dodaje Stanko. – Tym bardziej 
nie recenzowałem tej rekonstruk-
cji, pod czymś takim zawsze się 
podpisuję. Prywatnie, w począt-
kowym etapie prowadzenia prac, 
jeden z współtwórców dokumen-
tu zwrócił się do mnie o konsulta-
cje. Rzecz, o ile sobie przypominam, 
dotyczyła kwestii małych czy wiel-
kich liter. Później mnie w tej spra-
wie nikt o pomoc nie prosił – mówi 
stanowczo. 

Prezydent Ryszard Nowak po-
proszony o komentarz, przyznał, że 
o XIV–wiecznej kopii wie od ponad 
roku. Podkreśla przy tym, że przy 
rekonstrukcji dokumentu bardziej 
zależało mu na… formie niż treści. 

(KG)

ODLICZ 
PODATKI

       RAZEM 
     Z BIUREM 

SUKURS
ul. Batorego 51/25
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 542 66 66
fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl
www.biurosukurs.pl

Historia

R E K L A M A

„Apteka  NA WESTERPLATTE” 
ul.Batalionów Chłopskich 33
33-300 Nowy Sącz
tel.18 533 -15 - 88

„Apteka przy Armii Krajowej”
ul. Armii Krajowej 15
33-300 Nowy Sącz
tel.18 449 - 17 - 11

ELA MED

LEKI – pełny asortyment, gotowe i recepturowe
• suplementy • homeopatyczne • essentiale forte = 23,99 • magnez z witaminą B6  a 50 tabl. = 3,75

U NAS TANIO - SPRAWDŹ !!!
 otwarte - 8.00 - 20.00
 sob.      - 8.00 - 15.00

„ELA-MED” s.c.  Kin-Czopek-Mrozowski Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

Ważniejsze forma czy treść? 

Rekonstrukcja aktu lokacyjnego Nowego Sącza   
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WYDARZENIE.  Strong Man Show 
w wykonaniu Tomasza Kowala, mi-
strza Polski Strongman Elimina-
te Your Opponent 2008, wystąpienie 
Marcina Herra, prezesa zarządu spół-
ki PL. 2012, który opowie o przygo-
towaniach do UEFA 2012 – to głów-
ne z atrakcji, jakie przygotowano na 
Festiwal Biznesu i Sportu w Wyższej 
Szkole Biznesu – NLU w Nowym Są-
czu. Impreza odbędzie się 1 kwietnia. 

To kolejna inicjatywa studen-
tów WSB–NLU. Niedawno rozpo-
czął się pierwszy Festiwal Kultury 
Chińskiej, niebawem druga edy-
cja Fokusa oraz Festiwal Przedsię-
biorczości BOSS. Festiwal Biznesu 
i Sportu wpisuje się więc w kwiet-
niowy maraton imprez uczelni. Nikt 
nie ukrywa, że to próba zwrócenia 
uwagi na szkołę i jej promocja. 

– Niewiele jest tego typu eventów 
w Polsce – jeden w Warszawie, drugi 
w Krakowie i to słabo nagłośnionych 
– mówi Mateusz Pawlik, student za-
rządzania i marketingu w WSB–
NLU, który wraz z kolegami z roku 
Leszkiem Skowronem i Krzyszto-
fem Michalikiem, organizuje zabawę. 
– Chcieliśmy na zakończenie stu-
diów zrobić coś ciekawego.

Powołali studencką organiza-
cję AIM, która ma zrzeszać osoby 

zainteresowane sportem i bizne-
sem, reaktywowali w jej ramach 
również Studencką Ligę Futsalu.

– Sport i biznes to idealne po-
łączenie. Za sportem kryją się 

bowiem duże pieniądze – mówi 
Pawlik. – Naszą ideą jest budowa-
nie relacji na obu płaszczyznach, 
stąd też motto imprezy: „Relacje 
są najważniejsze”.

Na Festiwal Biznesu i Spor-
tu przygotowano cykl wystąpień, 
z których najważniejsze to „Pro-
ces przygotowania Polski do UEFA 
Euro 2012”. Wygłosi je gość specjal-
ny imprezy Marcin Herra. Janusz 
Komurkiewicz, dyrektor marke-
tingu Fakro opowie o „Marketin-
gu sportowym Fakro – alternaty-
wie dla kampanii reklamowych”, 
a Ryszard Miłek – malarz i jedno-
cześnie trener boksu o „Motywacji 
w sportach walki”.

– Konferencji towarzyszyć 
będą także pokazy. Zaprosiliśmy 
między innymi strongmana To-
masza Kowala. Zaczynamy w pią-
tek, 1 kwietnia, o godz. 9. Wstęp 
wolny – zachęca organizator. 

(G)

Informacje
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KULTURA.  Prezentacja spektaklu 
operowego, którego widownia ką-
pie się w basenie termalnym – to 
propozycja opery w Helsinkach 
w ramach European Opera Days. 
– Ponieważ w okolicach Nowego 
Sącza jeszcze nie mamy basenów 
termalnych, musimy zastanowić 
się nad innymi niekonwencjonal-
nymi formami promocji tego ro-
dzaju sztuki – mówi Liliana Olech, 
kierownik działu sztuki profe-
sjonalnej MCK „Sokół” w Nowym 
Sączu. 

„Sokół” przystąpił do organiza-
cji Opera Europa i realizuje unijny 
projekt Młoda Publiczność w Ope-
rze. – Opera Europa to sieć nie-
zwykle prestiżowych teatrów 
i festiwali muzycznych, skupia-
jących dyrektorów, piarowców 
i wszystkie osoby zajmujące się 
operą – wyjaśnia Olech, pomysło-
dawca i koordynator projektu. Są-
decka instytucja znalazła się w ich 
gronie z uwagi na realizowany od 
lat Festiwal i Konkurs Sztuki Wo-
kalnej im. Ady Sari. Teraz następ-
nym krokiem ma być zorganizowa-
nie w 2012 r. European Opera Days.

– Opera jest jedną z najważ-
niejszych, żywych form sztu-
ki europejskiej – twierdzi Lilia-
na Olech. – Niemniej przykładem 
żelaznej kurtyny, jaka istnieje 
w świecie opery jest fakt, że jesz-
cze żadna instytucja w Polsce nie 
podjęła się organizacji najważ-
niejszego dla sieci Opera Euro-
pa weekendu w roku – Europe-
an Opera Days. 

W tych dniach wszystkie te-
atry operowe stoją otworem dla 
publiczności, ze szczególnym 

uwzględnieniem tej młodej wi-
downi, dla której prześcigają się 
w niekonwencjonalnych pomy-
słach na realizację przedstawień. 
I tak dla przykładu opera w Hel-
sinkach proponuje spektakl ope-
rowy w basenach termalnych. 
W okolicach Nowego Sącza jeszcze 
takie nie powstały, więc realizato-
rzy projektu zastanawiają się nad 
innymi formami przyciągnięcia 
młodego widza. Pomysłów poszu-
kują w Rotterdamie, Monachium, 
Londynie, niebawem pojadą do 
Ostrawy, aby i tam podpatrzeć 
formułę imprezy. Plan European 
Opera Days w Nowym Sączu nie 
jest więc jeszcze znany, ale pew-
ne koncepcje już się pojawiły. Być 
może w maju 2012 r. sądeczanie 
będą mieli okazję zobaczyć ope-
rę „Carmen” w 3D – taką próbę 
podjęła Royal Opera House w Lon-
dynie – czy „Czarodziejski flet” 
w wykonaniu imigrantów z Ame-
ryki Południowej i Afryki, którzy 
w życiu nie byli w operze i zgodzi-
li się wystąpić w przedstawieniu. 

– To niezwykły spektakl, który 
obejrzałam w Rotterdamie. Ak-
torzy amatorzy wnieśli do nie-
go muzykę swoich krajów, gdzie 
opera jest kulturowo obca. Są 
więc tu elementy jazzu, reggae, 
popu. Z uwagi na niekonwencjo-
nalne podejście do tematu zasta-
nawiamy się, czy nie zaprosić ich 
do Nowego Sącza – mówi Olech. 

Projekt Młoda Publiczność 
w Operze zakłada także stworze-
nie strony internetowej opartej 
o komiks. Znajdą się w niej m.in. 
gry, dzięki którym młodzi mają 
poznawać świat opery. 

(KG)

Sprostowanie

Redakcja DTS informuje, że w artykule z 9 marca 2011 r. pt. „Szwaczki pil-
nie poszukiwane”, omyłkowo wskazano nazwę zakładu krawieckiego, jako 
„Andrema Produkcja”, podczas gdy chodziło o Spółkę pod firmą A–TEX sp. 
z o.o. Za pomyłkę przepraszamy.

Opera w trójwymiarze Wyższa szkoła festiwali

Mateusz Pawlik FOT. (G)
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Wyrusza w świat z aparatem, by 
odkrywać nie tyle kraje, co ich 
mieszkańców. Rozmawia, pozna-
je, spogląda w oczy i robi zdjęcie. 
Po prostu lubi ludzi. Z bohaterami 
jego prac można się zaprzyjaźnić, 
choć pewnie nigdy nie będziemy 
mieli okazji ich spotkać. Limanow-
ski miłośnik fotografii podróżniczej 
opowiada DTS o swoich wrażeniach 
z podróży do Indii.

Rozmowa z ROBERTEM 
WIDZISZEM

– W przewodnikach można prze-
czytać, że Indie to kraj antynomii 
– z jednej strony kolebka wspaniałej 
cywilizacji, z drugiej – synonim bie-
dy i przeludnienia, kraina cudów na-
tury, ale i królestwo bollywoodzkie-
go kiczu. Zgodzisz się z tym?

– Odpowiem za pomocą fo-
tografii – wystarczy popatrzeć 
na zamieszczoną obok pracę „Taj 
Mahal”. Będąc w Indiach ma-
rzyłem o tym, żeby jednym ka-
drem opowiedzieć o tym, czym są 
obecne Indie. Tylko czy to w ogó-
le możliwe?
– No właśnie – Ciebie przede 
wszystkim interesowali ludzie. Re-
daktor naczelna „Skarbu” – gdzie 
publikowałeś swoje zdjęcia – w arty-
kule, który razem przygotowaliście, 
wspomina, że w czasie wyprawy do 
Indii chodziłeś własnymi ścieżkami 

po to, by wracać z niezwykłymi zdję-
ciami zwyczajnych ludzi.

– To miłe słowa, ale tak na-
prawdę było na odwrót. Robi-
łem zwykłe zdjęcia ludziom ab-
solutnie niezwykłym. W fotografii 
interesuje mnie wspólny mia-
nownik – człowieczeństwo – od-
najdywany w różnych kulturach, 
w różnych społeczeństwach. Szu-
kam też zawsze mocnego spojrze-
nia fotografowanej osoby, to ko-
nieczne, by portret oddziaływał 
na odbiorcę. W Indiach udało mi 
się wejść kilkakrotnie w taki kon-
takt emocjonalny z ludźmi, zrobi-
łem zdjęcia, na jakich mi zależało.
– Wśród spotkań były też te, które 
na zawsze zostawiają ślad. Możesz 
o nich opowiedzieć?

– Poznałem sadhu – hindu-
skiego świętego męża, był bardzo 
sympatyczny. Spotkałem go nad 
świętym jeziorem w Puszkarze. 
Przywędrował tam z Himalajów, 
600 km na piechotkę. Wędrował 
na południe, ponieważ – jak po-
wiedział – w Himalajach jest za 
zimno, by żyć nic nie posiadając. 
Miał 42 lata i bardzo sympatycz-
ne dredy (śmiech). Innym razem 
z aparatem fotograficznym na szyi 
stałem nocą na placu w New Del-
hi. Podszedł do mnie chłopak, na-
stolatek. Powiedział, że jego jedy-
nym marzeniem jest mieć swoje 
własne zdjęcie. Gdy powiedzia-
łem, że przyślę mu z Polski odbit-
kę jego zdjęcia, okazało się, że jest 
bezdomny. Podyktował mi jednak 

adres placu, na którym żyje i za-
pewnił, że fotografia dotrze do 
niego! Nigdy nie chodził do szko-
ły, nie pracuje, rodzice umarli, 
gdy miał kilka lat i razem z bra-
tem żyją na ulicy. Trzeci chłopak, 
który im towarzyszy, został zna-
leziony na ulicy, gdy umarli jego 
rodzice. Tamci go przygarnęli. 
Słowem – w Indiach dzieci adop-
tują dzieci.
– Podobno Indie można tylko kochać 
lub nienawidzić? Jakim uczuciem Ty 
je obdarzasz?

– Wróciłem wstrząśnięty, ale 
powiedzieć, że poznało się Indie 
w ciągu kilku tygodni byłoby po 
prostu nieuczciwie. Indie mają 
jedną trzecią powierzchni Euro-
py i prawie miliard mieszkań-
ców, jest to kraj bardzo zróżni-
cowany pod każdym względem. 
Od dawna czytam o Indiach, po-
dróżowałem po tym kraju, a jed-
nak wciąż mało go znam. Z jednej 
strony na przykład martwi mnie 
bardzo sytuacja chrześcijan w In-
diach czy brak szacunku dla god-
ności człowieka – z drugiej strony 
radość życia, jaką czasem spotyka 
się w oczach Hindusów, mimo za-
trważających warunków, w jakich 
żyją, jest poruszająca. Nie jestem 
więc bezkrytycznie zachwycony 
Indiami, ale też podróż po tym 
kraju była pouczającą lekcją na 
temat współczesnego człowieka. 
Bardzo intensywną lekcją.

(JOMB)
FOTOGRAFIE: ROBERT WIDZISZ

Pasja

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 

Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j  kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe, 

kwalifikacja wst pna, uzupe niaj ca, przyspieszona/,
j  kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy taksówk , 
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j  kierowców przewo cych towary niebezpieczne /ADR/,
j  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA:
j  kierowców /badania wst pne i kontrolne/, 
j  operatorów suwnic,
j  operatorów sprz tu ci kiego,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego.
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A f r y k aA f r y k a
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z a p r a s z a m y

Diecezjalne Biuro PielgrzymkoweDiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

PUNKT KONTAKTOWY:
 tel. 507 142 331

NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
www.pielgrzymki.tarnow.pl

 tel. 507 142 331

8,10 dni

7,10 dni

6,8 dni

10,16 dni

BROJLERY
»ODCHOWANE«
ZAPISY NA KWIECIEN, MAJ

FERMA DROBIU
TEL. 18 443 08 46
KOM.  600 991 994 

503 192 287

MASZ DLA NAS 
CIEKAWĄ INFORMACJĘ
którą chcesz się podzielić 
z innymi – zadzwoń. Nasz 
reporter czeka na telefon: 

18 544 64 40, 18 544 64 41 
albo napisz: 

redakcja@dts24.pl

Lekcja człowieczeństwa
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Biznes

U B E Z P I E C Z E N I A
MAJĄTKOWE, KOMUNIKACYJNE

ŻYCIOWE
OFE

tel. 661-859-357
e-mail: mojachowicz@agentpzu.pl
www.ubezpieczenia-nowysacz.eu

taniej na ubezpieczenie
domu, mieszkania

W KWIETNIU DO 30%

R E K L A M A

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

„Dobry Tygodnik Sądecki” Zadzwoń: 18 544 64 40, 
18 544 64 41 albo napisz: i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!

Rozmowa z JANEM 
FIRSTEM, starszym 
cechu, prezesem Zarządu 
Cechu Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości 
w Nowym Sączu

– Podczas sobotnich uroczystości zwią-
zanych z obchodami patrona rzemiosła 
św. Józefa zauważył Pan, że obok czte-
rech sądeckich firm gigantów rynek pra-
cy wypełniają w 80 procentach drobni 
przedsiębiorcy–rzemieślnicy. Dziś rze-
miosło chyba nie trzyma się za mocno?

– Trudno generalizować, to za-
leży, jak się komu powiodło. Ale 
trzeba szczerze przyznać, że nasta-
ły trudne czasy dla rzemieślników.
– Dla kogo najcięższe? 

– Przede wszystkim dla rzemiosła 
usługowego. Przedsiębiorców wy-
kańczają olbrzymie koszty prowa-
dzenia działalności, głównie ZUS. Do 
tego dochodzi nieuczciwa konkuren-
cja, czarna strefa. Ostatnio nagło-
śniono sprawę taksówkarzy i dowie-
dzieliśmy się, że nawet policja wobec 
nielegalnych działań niezrzeszonych 
jest bezsilna. Takich przykładów 
można podać więcej w każdej bran-
ży. Ocenia się, że 40 procent obrotu 
jest poza ewidencją, poza podatkami. 
A konkurencja w czasach przetargów 
jest ogromna: 27 osób do przetargu 
na pomalowanie pomieszczeń. To się 
w głowie nie mieści. Stworzono takie 
przepisy, że uczciwość niektórym po 
prostu nie popłaca. 
– Cech widzi jakieś rozwiązanie w tej 
sytuacji?

– Od dawna domagamy się no-
welizacji ustawy o rzemiośle, która 

jest mocno przestarzała. Kiedy jed-
nak się za nią zabrano, dziękować 
Bogu, że skończyła się kadencja i jej 
nie uchwalono. Wpadlibyśmy z desz-
czu pod rynnę.
– Jakich zatem zmian w ustawie do-
magają się rzemieślnicy?

– Moim zdaniem wszyscy rze-
mieślnicy powinni obowiązkowo 

przynależeć do jakichś korporacji. 
Każdy z przedsiębiorców powinien 
być zrzeszony, by ktoś również po-
nosił za nich odpowiedzialność. Ko-
lejna sprawa – refundacje. Dziś rze-
mieślnicy nie chcą szkolić uczniów, bo 
nikt nie lubi stwarzać sobie kłopotów. 
A chcąc otrzymać refundację, trzeba na 
przykład zatrudnić ucznia na pół roku. 

To jest nierealne. Uczeń przebywa na 
praktyce dwa, trzy dni w tygodniu. Jak 
budowlaniec ma zachować ciągłość ro-
bót, kiedy praktykant nie jest dyspo-
zycyjny, a do tego jeszcze wymaga, by 
go szkolić, bo niewiele jeszcze umie?
– Uczniów, którzy wybierają szko-
ły zawodowe, chcąc mieć fach w ręku, 
z roku na rok też ubywa…

– Nie jest tragicznie. W naszej 
szkole w Nowym Sączu uczy się 
370 osób, w Muszynie 54. Patrząc 
na inne szkoły zawodowe, można 
powiedzieć, że u nas jest napraw-
dę dobrze. 
– Jakie zawody są najbardziej oblegane?

– Oblegane jest fryzjerstwo, nie 
brakuje kandydatów na kucharzy, 
odradza się też budownictwo. 
– Niemniej sam Pan zauważył, ucznio-
wie mogą mieć problemy ze zdobyciem 
praktyki?

– Dlatego trzeba zmienić prze-
pisy, by rzemieślnicy nie bali się 
przyjmować uczniów. Brak możli-
wości prowadzi także do zamiera-
nia niektórych zawodów. Od lat nikt 
praktycznie nie chce się uczyć ze-
garmistrzostwa. Podobnie jest z ko-
walstwem, metaloplastyką. Zalewa-
ją nas więc produkty chińskie. Ile 
też osób chodzi do szewca, gdy kupi 
buty jednorazowego użytku za 15 zł? 
– Jakie więc korzyści płyną z przynależ-
ności do Cechu? 

– Przede wszystkim pomaga-
my rzemieślnikom w załatwianiu 
papierkowej roboty. Za niską od-
płatnością prowadzimy biuro po-
datkowe, załatwiamy sprawy do-
tyczące refundacji. Biurokracja jest 
ogromna, a samotny rzemieślnik 
nie jest w stanie jej ogarnąć, jeśli 
chce pracować i zarabiać pienią-
dze. Reprezentujemy też tę grupę, 
biorąc udział w spotkaniach, nara-
dach. Mówimy o problemach i sta-
ramy się je rozwiązywać. Choć nasz 
głos jest niestety słabo słyszalny, 
nie tyle na szczeblu lokalnym, ile 
centralnym…

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Rzemieślników niszczy ZUS i nieuczciwa konkurencja 
Wyróżnienia

Postanowieniem Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Są-
czu Honorową Odznaką Izby „Za zasługi w rzemiośle” zostali wyróżnieni: 
Elżbieta Niemiec – pracownik Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu w No-
wym Sączu od 10 lat, Ewa Twardowska – członek Cechu od 13 lat – fry-
zjerstwo – Nowy Sącz, Eugeniusz Łukasik – członek Cechu od 14 lat – me-
chanika pojazdowa – Nowy Sącz, Adam Piszczek – członek Cechu od 13 lat 
– instalatorstwo sanitarne i budownictwo – Berest, Piotr Zabrzeski – czło-
nek Cechu od 14 lat – stolarstwo – Muszyna Złockie.
Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego: Bożena Jawor, Andrzej Ma-
ciaszek, Antoni Poręba.
Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego: Magdalena Januszek – Gródek, ks. 
Andrzej Mulka, Krystyna Krzak, Andrzej Stawiarski.
Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego: Stanisław Stelmach – członek 
Cechu od 46 lat – instalator elektryczny Nowy Sącz, Andrzej Szarata – czło-
nek Cechu od 27 lat – złotnik – Nowy Sącz Przewodniczący Komisji Egza-
minacyjnej Izby, Leszek Szymański – członek Cechu od 46 lat – budownic-
two ogólne – Muszyna – Złockie, Stanisław Węgiel – członek Cechu od 27 lat 
– mechanika pojazdowa – Krynica.
Honorową Odznaką Rzemiosła zostali wyróżnieni: Stanisława Cisowska 
– członek Cechu od 18 lat – Krynica – fryzjerstwo, Andrzej Goławski – czło-
nek Cechu od 22 lat – Nowy Sącz – wyrób szyldów, Marta Kapturkiewicz 
– Kumor – członek Cechu od 18 lat – Biczyce – mechanika pojazdowa, Ka-
zimierz Kiełbasa – członek Cechu od 19 lat – Nowy Sącz – malarstwo i robo-
ty ogólnobudowlane, Eugeniusz Maciuszek – członek Cechu od 17 lat – Stary 
Sącz – mechanika i blacharstwo pojazdowe, Czesław Oleś – członek Cechu 
od 20 lat – Niskowa – blacharstwo pojazdowa.
Statuetkami za zasługi dla rzemiosła nowosądeckiego zostali wyróżnie-
ni: Franciszek Czoch i Wiesław Leśniak. Statuetkami za zasługi dla szkolenia 
w rzemiośle zostali wyróżnieni: Beata Magiera, Jan Olesiak, Janusz Leśniak, 
Łukasz Kania.
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Z
 bliża się wiosna. Nieste-
ty. Wprawdzie tęsknię 
za nią jak każdy normal-
ny człowiek, ale jak uświa-
domię sobie, co mnie wte-
dy czeka, to mi przechodzi. 

Cóż takiego wydarzy się w marcu lub 
w kwietniu, kiedy zejdą śniegi? Kata-
strofa estetyczna się zdarzy. Topnieją-
cy śnieg z każdym dniem obnażał będzie 
naszą niewrażliwość ekologiczną, cał-
kowitą obojętność na to, w jakim środo-
wisku żyjemy. Ponieważ zdarza mi się 
dość często wędrować po Nowym Są-
czu i okolicy, raz po raz natrafiam na ta-
kie miejsca, które przypominają zwy-
czajny śmietnik. Nierzadko w centrum 
miasta. Przed kilku laty odwiedziłem 
Czarnogórę, krainę piękną, ze wspania-
łym morzem, ale najbardziej zapamięta-
łem nie urokliwe okolice Budvy czy Beci-
ci, lecz gigantyczne stosy śmieci walające 
się w miejscach przypadkowych, przy 
skwerach, bulwarach, przy plaży. Mo-
rze zresztą też wyrzucało na brzeg ta-
kie niespodzianki, że lepiej nie wchodzić 
w szczegóły. Wówczas to pomyślałem so-
bie, że fajnie jest mieszkać w krainie nad 
Wisłą, gdzie jest zupełnie inaczej. A po-
tem wakacje się skończyły, wróciłem nad 
Dunajec i zobaczyłem to, czego wcześniej 
z taką ostrością nie zauważałem. Do-
strzegłem brud, na który nikt nie zamie-
rzał reagować, hałdy śmieci nie tylko na 
obrzeżach miasta, ale w okolicach dwor-
ca PKS, na ulicy Kolejowej, przy Grun-
waldzkiej, o przejściu podziemnym na 
ulicy Zielonej nie wspominając, bo tu nie 
tylko brud, ale i smród. Niemal każdy 
kawałek odsłoniętej ziemi, niepokrytej 
jeszcze zieloną trawą odsłaniał prawdzi-
wą estetyczną grozę. Sądeccy Miłośni-
cy Śmieci i Gnoju (całkiem spora grupa) 
szczególnie upodobali sobie brzegi rzek, 
zwłaszcza Kamienicy. Wyrzucają tam, co 
się da: wory śmieci, butelki, gruz, stare 
meble. Zastanawiam się, jak to jest moż-
liwe, że w dwudziestym pierwszym wie-
ku, niemal w środku Europy, zdarza się 
coś podobnego, zastanawiam się, skąd 
w nas tyle przyzwolenia na ten paskudny 
proceder. No i gdzie ta wrażliwość zda-
wałoby się cywilizowanych ludzi? Pró-
ba ucieczki z miasta w rejony nieska-
żone niestety nie uda się. Chcesz, zacny 

Czytelniku, pospacerować po łonie na-
tury między ulicą Grunwaldzką a Po-
rębą, po okalających Nowy Sącz wzgó-
rzach wzdłuż lasu? Nie ryzykuj. Zamiast 
bujnie kwitnącej, odradzającej się natu-
ry, zobaczysz estetyczną nędzę, śmieć na 
śmieciu. Chcesz uciekać jeszcze dalej, na 
przykład nad Jezioro Rożnowskie? Błąd! 
Tam dopiero, na brzegu jeziora zoba-
czysz, na co nas naprawdę stać - praw-
dziwą regionalną apokalipsę. Nie rozu-
miem, dlaczego wobec tego wszystkiego, 
o czym piszę, jesteśmy kompletnie bez-
radni, dlaczego brak narzędzi, które raz 
na zawsze ukróciłyby fatalne praktyki. 
Gdzie jest tzw. prawo śmieciowe, na-
kładające na właścicieli posesji obowią-
zek korzystania z koncesjonowanych 
firm sprzątających miasto. Pytania takie 

można mnożyć, choć i tak najważniej-
sza pretensja musi być adresowana do 
nas samych. Egzekwowanie prawa win-
no być świętą zasadą, bez żadnej tary-
fy ulgowej. Należy karać i to surowo, bo 
nic tak nie wychowuje jak uderzenie po 
kieszeni. A może zróbmy Czarną Mapę 
miejsc szczególnie dotkniętych śmiecio-
wą katastrofą, stwórzmy ranking miejsc 
wyjątkowej ohydy: ulic, posesji, pla-
ców. Niech sądeczanie zobaczą, na co 
nas stać. W akcję przywracania miastu 
właściwego blasku powinny się włączyć 
wszystkie sądeckie media. Niech publi-
kują artykuły, fotografie, niech zawsty-
dzają, niech zrobią powszechną kru-
cjatę przeciwko brudasom, którzy nie 
chcą się ucywilizować. Nie wiem, czy 
to coś da, ale próbować trzeba. Nasze 
miasto po prostu nie zasługuje na takie 
traktowanie.

Z 
aczęliśmy prowadzić parę 
tygodni temu przy Kościół-
ku Kolejowym regularne 
spotkania, podczas których 
młodzież uczy się pod-
staw przedsiębiorczości oraz 

tego, co Biblia mówi o biznesie i zarządza-
niu finansami. Sporo ludzi puściło tę in-
formację mimo uszu, choćby z tego po-
wodu, że już od wielu lat robię w Nowym 
Sączu dziwne rzeczy dla młodzieży, kolejna 
więc inicjatywa nie wywołała żadnego za-
skoczenia. Jednak paru uważniejszych słu-
chaczy ogłoszeń parafialnych przyszło do 
mnie z pytaniem raczej zasadniczym: a cóż 
w ogóle Pismo Święte może twierdzić na 
temat pieniędzy, z wyjątkiem dość oczy-
wistego stwierdzenia, że nie da się służyć 
Bogu i Mamonie (którym się zresztą i tak 
mało kto przejmuje, bo „takie czasy, trze-
ba być realistą” itd.)? Odpowiedź tym-
czasem zwala z nóg. O ile bowiem w Biblii 
znajdziecie mnóstwo porad na temat – dla 
przykładu – modlitwy, o tyle większość 
z nich się po prostu powtarza i jak przyj-
dzie wycisnąć konkrety to ich liczba za-
mknie się w kilkudziesięciu. Powtórzę: Bi-
blia podaje nie więcej, niż sto przepisów 
na dobre spotkanie z Bogiem. Natomiast 
w kwestii pieniędzy Pismo Święte zawie-
ra prawie tysiąc niepowtarzalnych pra-
wideł! Kiedy na początku Wielkiego Postu 
przedstawiałem je szczegółowo na specjal-
nej sesji dla przedsiębiorców i pracodaw-
ców w Gródku nad Dunajcem, to nie mo-
gli się nadziwić jakim cudem zapiski sprzed 
paru tysięcy lat mogą tak precyzyjnie opi-
sywać zasady rządzące współczesnym biz-
nesem. Skoro więc ludzie, którzy rozwijają 
dziś firmy i tworzą miejsca pracy z poko-
rą przyznali, że wiele się mogą nauczyć ze 
Słowa Bożego, to czemu by tej wiedzy nie 
przekazywać młodym? Przecież czym sko-
rupka za młodu nasiąknie…

Tu wszakże pojawiło się parę głosów, 
które zaczęły mi doradzać, że skoro już tra-
fiam do młodzieży – bo na ten rodzaj edu-
kacji z samej wspólnoty Magis, którą u nas 
w parafii prowadzę, zgłosiło się kilkadziesiąt 
osób i wygląda na to, że trzeba będzie zorga-
nizować podobną rzecz na szerszym forum 
– to może powinienem nie tyle do własnej 
przedsiębiorczości i kreatywności zachęcać, 
ale bardziej do odpowiedzialności za kraj. 
Na moje pytanie „czym to się niby różni?” 

otrzymałem odpowiedzi, że na razie uczę 
tych młodych tylko o tym, jak się zatrosz-
czyć o siebie i swoją rodzinę, a trzeba z ich 
talentów skorzystać dla dobra ogółu szer-
szego. Słowem: pchnąć ich w politykę. Od-
powiedziałem wówczas tym paru osobom 
– jak to jezuici w zwyczaju mają – pytaniem 
na pytanie: A wiecie Państwo, gdzie się dziś 
podziewa pani Anna Barycz? Oczywiście 
nikt nie miał pojęcia ani gdzie się podziewa 
pani Anna Barycz, ani kim – u licha– pani 
Anna Barycz w ogóle jest. Musiałem więc 
wyjaśnić. Pani Anna Barycz była pod ko-
niec lat osiemdziesiątych ubiegłego stule-
cia, tuż przed upadkiem komunizmu, jedną 
z gwiazd podziemnego dziennikarstwa. Jako 
fan ówczesnej Officyny Liberałów, lubi-
łem też jej teksty, bo chwaliła z rozsądkiem 
wolny rynek, domagała się prawdziwej go-
spodarczej wolności, popierała panią pre-
mier Margaret Thatcher i pana prezyden-
ta Ronalda Reagana, a chilijskiego dyktatora 
Augusta Pinocheta wręcz hołubiła za sku-
teczne wprowadzenie kapitalizmu. No i co? 
Okazało się, że pani Anna Barycz to w rze-
czywistości… Donald Tusk! Tak. Ten Donald 
Tusk. Poważnie. Ten dzisiejszy Donald Tusk. 
Nie chcę się wdawać w politykę i spory ja-
kieś personalne, które mnie nie interesu-
ją, ale nawet młokos – gdy mu się to i tamto 
wytłumaczy – jak się przyjrzy, to dostrzeże, 
że obecna polityka rządu tyle ma wspólnego 
z wolnym rynkiem i kapitalizmem, co pan 
Wojciech Cejrowski z Robertem Biedroniem 
(celowo nie piszę przez „pan”, bo nie wiem 
czy by sobie życzył).

Gdyby pan Donald Tusk, pseudonim 
Anna Barycz, za młodu zamiast iść w poli-
tykę, zaczął wcielać w życiu i biznesie wol-
nościowe idee, to czy dziś Polska byłaby 
lepsza czy gorsza? Nie wiem. Nie wiem też 
czy jego życie osobiste miałoby inną war-
tość, bo go nie znam. Wiem tylko, że wo-
lałem go bardziej i znacznie bardziej mu 
wierzyłem jako Annie Barycz. Dlatego dziś 
uczę młodych przede wszystkim jak za-
dbać o siebie, swoją rodzinę, rozwój swój 
i najbliższych, jak być wiernym swoim ide-
ałom i wartościom – na całe życie. Polityki 
im nie obrzydzam, bo polityki również po-
trzebujemy, ale chcę, żeby – jeśli już ktoś 
z nich w przyszłości zechce się zabrać za 
rządzenie państwem – pamiętali skąd po-
chodzą, w co wierzą i że ich pierwszą oj-
czyzną jest rodzina. By Ojczyznę wielką 
traktowali z taką samą odpowiedzialno-
ścią jak rodzinę właśnie. Pan Jezus w jednej 
ze swych przypowieści mówi do dobrego 
sługi: „Byłeś wierny w rzeczy małej, te-
raz w nagrodę nad wielkimi cię postawię”. 
Moim zadaniem jako wychowawcy jest na-
uczyć powierzonych mi młodych ludzi co 
to znaczy być wiernym w rzeczach ma-
łych. Jeśli mi się to uda, wówczas już sam 
Bóg postawi ich, gdy dorosną, na wysokich 
stanowiskach.

Co się u licha stało 
z panią Anną Barycz?

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Syflandia

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Niemal każdy kawałek 
odsłoniętej ziemi, 
niepokrytej jeszcze zieloną 
trawą odsłaniał prawdziwą 
estetyczną grozę. Sądeccy 
Miłośnicy Śmieci i Gnoju 
(całkiem spora grupa) 
szczególnie upodobali sobie 
brzegi rzek, zwłaszcza 
Kamienicy. Wyrzucają tam 
co się da: wory śmieci, 
butelki, gruz, stare meble. 
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W  
dyskusjach poli-
tycznych, doty-
czących m.in. nie-
równomiernego 
rozwoju poszcze-
gólnych części Pol-

ski, czy traktujących o różnych proce-
sach europejskich stosowane jest często 
pojęcie „dwóch prędkości”. Skojarzyło 
mi się ono na kanwie komentarzy po ko-
lejnej edycji listy 100 najbogatszych Po-
laków, na której już tradycyjnie wystę-
pują te same cztery sądeckie nazwiska. 
Powtarzalność tego zjawiska w niczym 
nie umniejsza jednak chęci publikatorów 
do serwowania tych samych komunałów 
dotyczących sądeckiej przedsiębiorczo-
ści, zaradności, lokalnego fenomenu biz-
nesowego itp., itd. Swego rodzaju zbitką 
do tychże frazesów jest jednak charakte-
rystyczne dla ostatnich miesięcy nasile-
nie materiałów prasowych dotyczących 
ubożenia sądeczan i wszelkich tego prze-
jawów. Wymienia się wśród nich np. ro-
snące bezrobocie (szczególnie wśród ab-
solwentów wszelkich wyższych uczelni), 
rugowanie tradycyjnych sklepów odzie-
żowych przez wszechobecne „ciucho-
landy”, rosnącą liczbę korzystających 
z wszelakich form pomocy społecznej. 
Generalnie, tworzy się obraz rozszcze-
pienia społecznego wokół nas, pogłębia-
jących się różnic ekonomicznych, ro-
snących liczebnie grup występujących 
na dwóch biegunach drabiny społecznej. 
Mówiąc krótko, mamy obraz Nowego Są-
cza dwóch właśnie prędkości, zamiesz-
kałego przez skrajnie różnie usytuowa-
ne grupy.

W związku z faktem, że o sądeckich 
milionerach jako o poszczególnych oso-
bach, jak i o zjawisku napisano już pra-
wie wszystko, zastanowić się należy 
ogólnikowo chociażby nad tą drugą gru-
pą. Czy rosnąca rzesza młodych bezro-
botnych to wyłącznie efekt załamania 
gospodarczego i kryzysu rynku pracy? 
A może w większej mierze braku wy-
obraźni i odpowiedzialności za siebie sa-
mych zainteresowanych, rozpoczyna-
jących swe dorosłe życie? Albo pewnej 
beztroski i pójścia na skróty odpowie-
dzialnych za edukację, zwłaszcza tę po-
nadgimnazjalną i wyższą? Czy w róż-
nych lumpeksach kupujemy wyłącznie 

z biedy, czy może też z czystej oszczęd-
ności i bogactwa (wyboru)? Czy ko-
rzystanie z „miłosierdzia gminy” jest 
w większości przypadków uzasadnione 
obiektywnymi przyczynami? Czy może 
bywa to też spowodowane coraz po-
wszechniejszym przekonaniem, że nale-
ży nam się wszystko za darmo, a jak ktoś 
daje, to frajerstwem jest nie brać? 

Nie pokuszę się tutaj oczywiście o od-
powiedzi na te pytania i wątpliwości. Pi-
szę o tym jedynie w przekonaniu, że nie 
ma prostych prawd, są za to liczne sloga-
ny i uproszczenia. W rzeczywistości bo-
wiem Nowy Sącz nie jest zdominowany 
przez bogaczy, ani też zamieszkały tyl-
ko przez ludzi biednych i w potrzebie. Bo 
przecież klienci marketów nie dzielą się 
wyłącznie na robiących delikatesowe za-
kupy w Rafie na Węgierskiej i dyskonto-
we w Biedronce naprzeciw. Sądeczanki 
nie dzielą się na te, które kupują mod-
ne kolekcje w krakowskich butikach oraz 
te, których budżet tekstylny realizo-
wany jest w kilogramach taniej odzieży 
zachodniej.

Zastanowić się warto zwłaszcza nad 
tymi z nas, ulokowanymi pośrodku, 
bo tych jest oczywiście najwięcej, lecz 
nie stanowią tak wdzięcznego tema-
tu do opisywania. Nad słynną klasą śred-
nią w sądeckim wydaniu, nad rodzinami 
żyjącymi z niewielkich biznesów lub ze 
stabilnego, w miarę satysfakcjonujące-
go zatrudnienia. Bo przecież stąd głów-
nie biorą się te setki nowych domów, 
ci głównie ludzie nabywają kolejne ty-
siące samochodów, wykupują następ-
ne wczasy, posyłają dzieci do coraz lep-
szych szkół, stanowią główną klientelę 
naszych sklepów, firm, zakładów. Także 
z racji zawodowych wiem, że liczba Są-
deczan dysponujących znaczącymi zaso-
bami jest imponująca. Wiedzą to również 
inni, działający w ubezpieczeniach, fi-
nansach, nieruchomościach, motoryza-
cji, a nawet handlu.

Do lamusa odeszły hasła o równych 
żołądkach i konieczności zaspokaja-
nia potrzeb każdego. Nie przywróci ich, 
jak mam nadzieję, także euro–socja-
lizm. Dlatego, przyjmując za natural-
ne, a nawet pożyteczne zjawisko roz-
warstwienia, wszelacy organizatorzy 
życia publicznego winni stwarzać wa-
runki do nieskrępowanego przemiesz-
czania się wszystkich chętnych i wspi-
nających się po szczeblach tej społecznej 
drabiny w górę. Oczywiście tych wszyst-
kich, dla których nowy, wypasiony tele-
wizor sąsiada nie jest powodem do rów-
nania w górę, a nie do napisania donosu. 
Zaś zaprezentowanie się przez znajomego 
we wspaniałym sprzęcie narciarskim nie 
skutkuje wyłącznie życzeniem „obyś się 
w nim połamał”.

Sącz dwóch 
prędkości

K 
alendarz słusznie mi-
nionej epoki zawierał 
całą gamę „dni hut-
nika”, „spółdziel-
cy”, „działkowca” 
– równie słusznie za-

pomnianych. Teraz mamy ich znacz-
nie mniej, ale zawsze znajdzie się ktoś, 
kto spróbuje nam wpisać do kalenda-
rza jakąś rocznicę czy „dzień ku czci”. 
Tym razem były to jednak – rzadkość 
niezmierna – dwa parlamenty. Polski 
i węgierski. Cztery lata temu przyjęły 
uchwałę ustanawiającą 23 marca dniem 
przyjaźni obu państw i narodów. Przy-
jaźni mającej swoje momenty drama-
tycznej solidarności w roku 1848 czy 
1956, swój wymiar religijny, wpisany 
mocno w historię Sądecczyzny, ale tak-
że liczne nici zwykłych przyjaźni – co 
ma swój językowy, unikalny znacznik 
w słowie „bratanki”. 

Nowy Sącz z kolei jest jedynym zna-
nym mi dużym miastem, w którym 
Węgierska jest ulicą główną – nie jak 
w Krakowie, wciśniętą pod Krzemion-
ki. Nie jak w Warszawie – na mojej ro-
dzinnej Ochocie, wstydliwie ukry-
tą za placem Narutowicza. Sprawdziłem 
na planach miast Polski południowej 
– w Przemyślu jest, ale prawie za ro-
gatkami. W wielu z nich – nie ma na-
wet tyle. To oczywiście nie przypadek. 
Sącz nie tylko leżał na węgierskim szla-
ku, ale też najbliżej węgierskiej, czy-
li dzisiejszej słowackiej, granicy. Dzie-
je obu narodów sprawiają, że różnie 
można liczyć jej trwanie: ale w ponad 
700–letniej historii miasta, tylko ostat-
nie stulecie to okres, w którym połu-
dniowego sąsiada określamy w sen-
sie państwowym jako „Słowację” lub 
„Czechosłowację”. 

Niestety, ulica Węgierska jest dziś 
niemal jedyną pozostałością owych 
związków. Partnerstwo z Kiskunha-
las, inicjatywy Instytutu Europa Kar-
pat, wizyty wielkiego przyjaciela Pol-
ski, ambasadora Ákosa Engelmayera, 
to raczej wyjątki potwierdzające re-
gułę. Sympatię do Węgier wyraża jesz-
cze karta dań starosądeckiej restauracji, 
choć wspomniana przed kilkoma ty-
godniami Tejfölös bableves okazała się 
ostatnio niedostępna. Musieliśmy więc 

z synem zadowolić się namiastką, jaką 
jest placek ziemniaczany z węgierskim 
ponoć gulaszem. Sympatię do Bratan-
ków udało się utwierdzić arcysłodkim 
Gundel Palacsinta (naleśnikiem z orze-
chami i pomarańczową skórką, pola-
nym czekoladą), który na szczęście fi-
gurował nie tylko w karcie, ale także 
uwieńczył nasze zmagania z rodzimym 
plackiem. 

Węgierskie wina pojawiają się – je-
żeli nie liczyć Egri bikavera – rzadko. 
Albo inaczej – bardzo rzadko. Można po 
nie jeździć na Słowację (tak samo jak po 
słodką paprykę z Kalocsy lub Segedynu, 
której u nas sprzedaje się tylko mało aro-
matyczne namiastki), ale tak napraw-
dę duży i satysfakcjonujący wybór poja-
wia się dopiero w Egerze czy Miszkolcu. 
W moim ulubionym sklepie na – nomen 
omen – Węgierskiej jest już malutki ką-
cik, który (trzymam za słowo) ma się 
rozwijać. A marzy mi się dzień, w którym 
przyjezdni z Krakowa, Śląska czy innych 
miast, w drodze z wakacji będą się u nas, 
w Sączu zaopatrywać w węgierskie spe-
cjały do jedzenia i picia.

Niedawno profesor Jacek Purchla 
mówił w krakowskiej telewizji o tym, 
że jego ukochane miasto mogłoby być 
ambasadorem krajów dawnej monar-
chii habsburskiej w Polsce. Zazdrość 
mnie ogarnęła i myśl, że my mogli-
byśmy trochę „poambasadorować” 
Węgrom. Jeśli nie przekonają Czy-
telników węgierskie korzenie świę-
tej Kingi, smak paprykowanej kiełbasy 
czy znakomitych win, to może poru-
szy ich lokalny patriotyzm: Węgierska 
zobowiązuje!

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Węgierska 
zobowiązuje!

Sympatię do Węgier 
wyraża jeszcze karta dań 
starosądeckiej restauracji, 
choć wspomniana przed 
kilkoma tygodniami 
Tejfölös bableves okazała 
się ostatnio niedostępna. 
Musieliśmy więc 
z synem zadowolić się 
namiastką jaką jest placek 
ziemniaczany z węgierskim 
ponoć gulaszem.
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Sąsiedzi

– Andrzej Stasiuk powiedział, że dla 
Polaków Słowacja to „kraj trochę 
marginalny, trochę zapomniany, tro-
chę nieistniejący”. Niby ładnie, ale… 
nie bolą takie słowa?

– Takie ujęcie oceny nas, Sło-
waków, na pewno nie cieszy. Ja-
kieś argumenty Stasiuk musiał 
mieć. Ale nie byłoby najlepiej 
traktować te słowa jako credo, 
według którego wy, Polacy, mie-
libyście się ustosunkowywać do 
nas. Droga do głębszej wiedzy 
o nas musi wynikać z poznawa-
nia samodzielnego.
– Jakimi określeniami mógłby się Pan 
odwzajemnić? Czym jest Polska dla 
Słowaków?

– Nie chciałbym w odpowiedzi 
stosować rewanżu, ale Pani pyta-
nie jest konkretne i jednoznacz-
ne, więc tak będę odpowiadał. 
Poznajemy najbardziej tych Po-
laków, których spotykamy u sie-
bie na Słowacji – dzielnych tu-
rystów, kierowców TIR– ów, 
sprzedawców mięsa, dostawców 
plastikowych okien. To jest wra-
żenie zawężone do mgnienia oka. 
A przecież polski naród tworzą 
i historyczne osobowości, i współ-
cześni uczeni, artyści, sportowcy, 
organizatorzy życia kulturalnego, 
ale też zwyczajni mili i serdeczni 
ludzie. I to wszystko trzeba po-
znać, by nasze widzenie Polaków 
było pełne. I takich też ludzi Po-
lacy mogą odkrywać pośród nas.
– Magda Vášáryová, aktorka i była 
ambasador Słowacji w Warszawie, 
twierdzi, że Polaków i Słowaków łą-
czy to, że „kochamy Tatry i Janosika. 
Recytujemy swoich romantycznych 
poetów“. Tylko tyle?

– Urokliwy koktajl sielskich 
obrazków może by i wystarczył 
w bezkonfliktowym współżyciu. 
Według mnie nas łączy przede 
wszystkim podobieństwo w wie-
lu rzeczach – języku, charakterze, 
a i w niektórych, mniej pięknych 
sprawach, też jesteśmy dość po-
dobni. Myślę, że najlepiej to so-
bie uświadomimy, kiedy w innym 
kraju własną ocenę skonfrontuje-
my z tym, jak nas widzi tamtejsza 
społeczność.
– Czy przypadkiem nie jest tak, że 
poza wyjazdami turystycznymi Pola-
ków na Słowację i zakupami Słowa-
ków w Polsce, nic głębszego w re-
lacjach polsko–słowackich się nie 
dzieje?

– Może dałoby się tak powie-
dzieć. Ale Unia Europejska ze 
swoimi bogatymi dotacjami na 
rozwój współpracy między są-
siadującymi krajami wniosła do 
tego dobrosąsiedzkiego letargu 

nowe życie. Kiedy jesteśmy zmu-
szeni „za pieniądze” współpraco-
wać z Polakami, zauważamy, że 
da się z nimi coś interesującego 
przedsięwziąć, że w tej Polsce da 
się coś zajmującego znaleźć. Sło-
wem – poznajemy was i jesteśmy 
mile zaskoczeni. I tak to naprawdę 
bywa, gdy znajdziemy się po pol-
skiej stronie. Mam nadzieję, że jest 
tak i wzajemnie.
– A może zwyczajnie zbyt wiele nas 
łączy, traktujemy się jak braci po 
sąsiedzku, a takich nie trzeba już 
poznawać?

– To mógłby być mój przy-
padek. Lubię Polaków, ale że-
bym mógł o sobie powiedzieć, 
że jestem polonofil (co by mnie 
bardzo cieszyło), musiałbym was 
jeszcze bardziej poznać. Obiecu-
ję, że przyswoję sobie przynaj-
mniej niektóre okresy z dziejów 
Polski. Osobiście mam dobry kon-
takt z wieloma Polakami i chcę to 
kontynuować. To mnie zmusi do 
dalszego poznawania realiów wa-
szego kraju. Mam na to całą resz-
tę życia…

– Podobno jest Pan zakochany 
w małych ojczyznach, regionalnej li-
teraturze? W jednym z wywiadów 
zwraca Pan uwagę na twórczość lo-
kalnych literatów, których dzieła nie 
znajdą miejsca w historii literatury 
narodowej, ale tworzą kulturowy ko-
loryt miasta czy regionu.

– Nie wiem, jak jest u was w Pol-
sce, ale u nas literatura, którą two-
rzą „miejscowi” pisarze – dla 
najbliższego kręgu – jest mniej po-
ważana, jest ona jakby pewnym de-
spektem. A trzeba ją traktować tak, 
jak i ona sama – nie mając ambicji 
osiągnięcia wysokiego pułapu lite-
ratury ogólnonarodowej, wytwarza 
miejscowy koloryt kulturowy, jest 
znaczącym wkładem w rozwój in-
telektualny regionu. O taką jej re-
habilitację zabiegałem, jako dyrek-
tor regionalnej biblioteki, i próbuję 
też coś zdziałać z obecnej pozycji 
pracownika Słowackiego Instytu-
tu Literackiego Maticy (Macierzy) 
Słowackiej w Martinie.
– To dlatego na Słowacji za Pana 
sprawą ukazują się utwory polskich, 
limanowskich literatów?

– Kiedy wydaliśmy pierw-
szy wspólny zbiorek Limanowa 
– Dolny Kubin, zaskoczyła mnie 
„struktura” polskich literatów 
i poruszanej tematyki. Było tam 
stosunkowo wiele utworów li-
teratury pięknej, jak i literatu-
ry faktu, a autorzy byli i wieko-
wo i warsztatowo dojrzali. Wielu 
miało już wydane książki. Spodo-
bało mi się książkowe wydanie 
esejów Jerzego Bogacza „Anielski 
czas” i cieszę się, że udało mi się 
zainicjować ich książkowe wyda-
nie po słowacku.
– Sam też Pan jest twórcą. Jed-
nak w jednym z wywiadów stwierdza 
Pan: „już właściwie pisać nie potra-
fię. Już jestem chyba za bardzo spe-
kulatywny i rozgadany“.

– Pracuję w wielkim wydaw-
nictwie i w moje ręce do oce-
ny trafia mnóstwo rękopisów. 
Jest wśród nich dużo bardzo do-
brych tekstów, które… nie staną 
się książkami. Ludzi dobrze pi-
szących jest wielu, czytających zaś 
stosunkowo mało. I to mnie odsu-
wa od literackiej twórczości, piszę 

przede wszystkim wtedy, gdy jest 
konieczność – recenzje, miniese-
je, felietony, radiowe adaptacje 
tekstów literackich dla Rozgłośni 
Słowackiej.
– Pana utwory publikowane w pol-
skiej prasie regionalnej pokazują, że 
mentalnie Polacy i Słowacy się nie 
różnią. Mamy te same rozterki natu-
ry filozoficznej, i tak samo nie lubimy 
poniedziałków.

– Ucieszyło mnie, gdy mój 
przyjaciel Zbyszek Sułkowski 
wybrał z mojej książki, przeło-
żył i opublikował minieseje, bo 
najrzadziej zdarza mi się radość 
z napisania czegoś. Te literac-
kie refleksje napisałem głównie 
dla siebie. Cieszę się, że wzbudzi-
ły zainteresowanie polskich czy-
telników, że okazały się im bli-
skie. Możliwe, że przyczyniła się 
do tego ich miniaturowa forma. 
Jak powiedział jeden mój znajo-
my: „Pisać trzeba krótko, bo lu-
dzie nie mają czasu czytać dłu-
gich tekstów”.

Rozmawiała (JOMB)
Tłumaczenie: ZBIGNIEW SUŁKOWSKI

Toto všetko nám treba poznať
ROZMOWA. Słowacja jest tuż za miedzą, tak blisko, że aż wydaje się, iż wszystko o sobie wiemy, 
a tymczasem… O polsko–słowackich relacjach i nie tylko rozmowa z Milanem Gondą.

Najviac poznáme 
tých Poliakov, 
s ktorými sa 
stretávame u nás 
na Slovensku: 
odvážnými turistami, 
kamionistami, 
predávačmi mäsa, 
dodávateľmi 
plastových okien. 
To je okamžitý 
a veľmi zúžený 
dojem z Poliakov 
– mówi Milan Gonda.

Dr Milan Gonda – (ur. 1954 r.) literaturoznawca, pisarz, felietonista, recenzent, autor scenek i opowiadań 
dla radia. Do niedawna dyrektor Oravskiej Kniznicy, od 2009 r. pracownik naukowy Maticy Słowackiej. 
W 2010 r. uhonorowany tytułem „Przyjaciel Miasta Limanowa”. FOT. BOGDAN SKRZEKUT
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

24 MARCA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 10–11, 
Filia SBP na Osiedlu Gołąbkowi-
ce, „Głośne czytanie”; X godz. 
16.30 – 18.30, MCK SOKÓŁ, 
warsztaty architektoniczne dla 
młodzieży; 

r NOWY SĄCZ:  X godz. 18, Ra-
tusz, sala reprezentacyjna, kon-
cert muzyki filmowej w wyko-
naniu kwartetu smyczkowego 
Marlena Quartet z Krakowa;

r KRYNICA – ZDRÓJ:  X godz. 
19, Pijalnia Główna, sala kon-
certowa, koncert Andrzeja 
Cierniewskiego; 

r L IMANOWA: X LDK, elimina-
cje dla powiatu limanowskiego 
do 56. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego.
 
25 MARCA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 16, Od-
dział dla Dzieci SBP, „Leśne 
duszki”– zajęcia literacko – te-
atralne dla dzieci; X godz. 18, 
Mała Galeria, wernisaż wysta-
wy Dominiki Bęc; X godz. 19, 
MCK SOKÓŁ, sala im. Lipińskie-
go, w ramach cyklu Pamiętajcie 
o ogrodach „Nasze fascynacje” 
w wykonaniu Mariana i Bartosza 
Opani (wokal) oraz Aldony Kra-
suckiej (fortepian); 

r NOWY SĄCZ:  X godz. 19, MO-
SiR, gala boksu, walki wieczo-
ru – Jakub Tokarz, Andrzej Soł-
dra, Mateusz Górowski, Jacek 
Chruślicki.

r KRYNICA – ZDRÓJ:  X godz. 
19, Pijalnia Główna, sala koncer-
towa, koncert pt. „Jak za daw-
nych, dobrych lat” w wyk. zespo-
łu Chawira z Krakowa; 

r L IMANOWA: X godz. 18, Bazy-
lika MBB, Jubileusz kobiet – msza 
św. pod przewodnictwem bp. 
Władysława Bobowskiego.
 
26 MARCA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 11, MCK 
SOKÓŁ, VERBA ET VOCES – Muzy-
ka w Krakowie – Muzyka w Ma-
łopolsce, Oratorium Deborah 
– koncert w wyk. Anny Schoeck 
– Deborah (sopran), Jolanty Ko-
walskiej – Jael (sopran), Davi-
da DQ Lee – Barak (alt), Łuka-
sza Dulewicza – Sisera (alt), Jacka 
Ozimkowskiego – Abinoam (bas) 
oraz Chór Kameralny CAPELLI 
CRACOVIENSIS.

r NOWY SĄCZ:  X godz. 19–23, 
Centrum Handlowe EUROPA II, 
wiosenna noc zakupów – rabaty 
nawet do 70%, a ponadto bezpłat-
ne makijaże, manicure i badanie 
stanu skóry.

27 MARCA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 18, MCK 
SOKÓŁ, sala im. Sichrawy, wie-
czór poetycki promujący tomik 
poezji Joanny Babiarz „Tu i Teraz”, 
a także koncert zespołu Ostatnia 
Wieczerza w Karczmie Przezna-
czonej do Rozbiórki; 

r KRYNICA – ZDRÓJ:  X godz. 
14, Pijalnia Główna, sala koncer-
towa, finał V warsztatów „Spo-
tkanie ze sztuką” – koncert 
i kiermasz. 

WARTO WIEDZIEĆ:

r TOMIK „TU I  TERAZ”  X jest 
dziewiątą książką poetycką Jo-
anny Babiarz. Zaistniał dzię-
ki dotacji udzielonej przez Miasto 
Nowy Sącz. W niniejszym tomi-
ku, bardzo osobistym, ukazuje 
nam swój mały świat – Beskid Są-
decki, miasto, w którym mieszka 
i dom – schronienie przed „nie-
przyjaznymi porywami żywiołów 
świata”. 

r OSTATNIA  WIECZERZA 
W KARCZMIE  PRZEZNACZO-
NEJ  DO ROZBIÓRKI  X to gorlic-
ka grupa muzyków, która najle-
piej sprawdza się w repertuarze 
poetyckim, choć nie stron i od ka-
baretu i piosenki turystycznej. 
Spotykają się by grać, czym spra-
wiają przyjemność sobie i nam 
– słuchaczom.

REPERTUAR KIN:

24 MARCA:

r GORL ICE:  X WIARUS: (w po-
niedziałki kino nieczynne) godz. 
17, Podróże Guliwera (USA, kome-
dia), godz. 19, Miłość i inne używ-
ki (USA, komedia obyczajowa);

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X JAWO-
RZYNA: godz. 11, 15.50, Rango 
(USA, przygoda, animacja, dub-
bing), godz. 18, Czarny czwar-
tek. Janek Wiśniewski padł (Pol-
ska, dramat), godz. 13.30, 20, Jak 
zostać królem (Australia, Wielka 
Brytania, dramat historyczny); 

r L IMANOWA: X KLAPS: godz. 
18, Czarny czwartek. Janek Wi-
śniewski padł (Polska, dokumen-
talny), godz. 20, Jeż Jerzy ( Polska, 
animowany, komedia); 

r NOWY SĄCZ:  X KROKUS: godz. 
16, 18.15, 20.30, Wygrany (Polska, 
Szwajcaria, USA, dramat); X SO-
KÓŁ: godz. 18.15, 19.45, 21.15, Jeż 
Jerzy (Polska, animacja, komedia), 
godz. 16.30, Czarny czwartek. Ja-
nek Wiśniewski padł (Polska, dra-
mat), godz. 20.45, Sala samobójców 
(Polska, animacja, thriller), godz. 
17, Italliani (Polska, dramat), godz. 
20.30, Jak zostać królem (Austra-
lia, W. Brytania, dramat historycz-
ny), godz. 14.30, Ocean przygód 3D 
(W. Brytania, przygodowy, familij-
ny), godz. 15.30, 17.15, 19, Jan Paweł 

II. Szukałem Was… (Polska, religij-
ny, dokumentalny), godz. 18, Wiel-
ka cisza (Rekolekcje Filmowe Nie-
obowiązkowe, Niemcy, Szwajcaria, 
dokumentalny). 

25–31 MARCA:

r KRYNICA–ZDRÓJ: X JAWORZYNA: 
godz. 11, 12.50 (do 27.03), Miś Yogi 
3D (Nowa Zelandia, USA, przygo-
da, animacja), godz. 14.30, 18.20 (do 
27.03), Jeż Jerzy (Polska, animacja), 
godz. 16.10, 20 (do 27.03), Władcy 
umysłów (USA, fantastyczno–na-
ukowy, romans, napisy); 

r GORL ICE:  X WIARUS: godz. 17, 
Czarny łabędź (USA, obyczajowy); 

r L IMANOWA: X KLAPS: godz. 
18 (25–26.03), godz. 20 (27–
31.03), Czarny czwartek. Janek 
Wiśniewski padł (Polska, doku-
mentalny), godz. 20 (25–27.03), 
godz. 18 (28–31.03), Och, Karol 2 
(Polska, komedia); 

r NOWY SĄCZ:  X KROKUS: godz. 
16.15, 17.45, 19.15, 21, Los nume-
ros (Polska, komedia kryminal-
na); X SOKÓŁ: godz. 11, 12.45, 14.30 
(27.03), godz. 14.30, Ocean przy-
gód 3D (W. Brytania, przygodo-
wy, familijny, dubbing), godz. 15, 
Czarny czwartek. Janek Wiśniew-
ski padł (Polska, dramat), godz. 
16, 18.15, 20.30 (25–26.03), godz. 
16.15, 18.30, 21 (27–31.03), Wygra-
ny (Polska, Szwajcaria, dramat), 
godz. 16.30, Jan Paweł II. Szuka-
łem Was… (Polska, dokumental-
ny, religijny), godz. 17, Wkraczając 
w pustkę (Francja, Niemcy, Wło-
chy), godz. 17, 18.30, Jeż Jerzy (Pol-
ska, animacja, komedia), godz. 18 
(27–28.03, 30–31.03), Sala samo-
bójców (Polska, animacja, thril-
ler), godz. 18 (Jedyny seans 29.03), 
Pan zemsta (DKF KOT, Korea Połu-
dniowa, thriller), godz. 20, Made in 
Poland (Polska, komediodramat), 
godz. 20.15, Małe grzeszki (Cypr, 
Grecja, Niemcy, komediodramat). 

WARTO OBEJRZEĆ:

r PAN ZEMSTA X (jedyny seans: 
29 marca o godz. 18) – Ryu jest głu-
choniemym chłopakiem, który ma 
bardzo chorą siostrę. Chce jej oddać 
swoją nerkę, badania wykazują jed-
nak, że nie może być dawcą. Ryu zo-
staje zwolniony z fabryki, w której 
pracuje, bo często opuszczał miej-
sce pracy, aby opiekować się chorą 
siostrą. Dostaje odprawę i postana-
wia przeznaczyć ją na sfinansowanie 
przeszczepu. Kontaktuje się z han-
dlarzami organów na czarnym ryn-
ku, jednak ci oszukują go – zabiera-
ją pieniądze i wycinają jego własną 
nerkę. Ryu wkrótce dowiaduje się, 
że szpital ma nerkę dla jego siostry, 
ale trzeba za nią słono zapłacić.

KINGA STUDZIŃSKA

DTS POLECA

Koncert 
papieski
120 artystów wystąpi w kry-
nickim kościele pw. św. An-
toniego Padewskiego w kon-
cercie będącym hołdem dla 
Jana Pawła II – „Santo Sub-
ito”. Koncert zapowiadany 
jako największe artystyczne 
wydarzenie kwietnia w Mało-
polsce będzie muzyczną mo-
dlitwą i składać się będzie 
z ulubionych utworów pa-
pieża. Na całości składać się 
będę światowe kompozycje, 
arie i pieśni maryjne. W kon-
cercie udział wezmą: Orkie-
stra Reprezentacyjna Straży 
Granicznej pod dyrekcją ppłk. 
dr. Stanisława Strączka, so-
liści Agata Marcewicz–Szy-
mańska – sopran, Aleksander 
Ładysz – bas, soliści orkie-
stry: Natalia Zabrzeska–Nieć 
– sopran, chor. Wacław Wa-
cławiak – baryton oraz Chór 
Jana Pawła II z Nowego Są-
cza pod dyrekcja Stanisława 
Wolaka. Koncert poprowadzi 
Wojciech Gąssowski.

3 kwietnia, godz. 16, kościół 
św. Antoniego Padewskiego, 

Krynica ul. Kraszewskiego 72.

ROZDAJEMY BILETY:
Jaki tytuł nosi film nakręcony iPhonem przez Park Chan–wook’a? Specjalnie dla 
naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na film „Pan zemsta”. 
Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji w piątek, 25 marca, 
i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie. 
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Sport

ROZMOWA. Prestiżowy turniej 
w Paryżu może przynieść młodemu 
zawodnikowi z Limanowej przepust-
kę na Mistrzostwa Świata. Jest wielką 
nadzieją karate kyokushin w naszym 
regionie. Sport stawia przed nim spo-
re wymagania, nie przynosi finan-
sowych zysków, ale daje ogromną 
radość.

W najbliższą sobotę (26 marca) 
w Paryżu odbędzie się Turniej Kwa-
lifikacyjny (European Open Kara-
te Championship) do Mistrzostw 
Świata w Karate Kyokushin, któ-
re odbędą się jesienią 2011 roku 
w Japonii. Spośród około 58 zgło-
szeń dokonanych przez kluby eu-
ropejskie, Tokio Honbu weryfikując 
wyniki i osiągnięcia poszczegól-
nych zawodników, wybrało 37 ka-
rateków. Wśród nich jest limano-
wianin Marcin Guzik. W turnieju 
w Paryżu prawo startu w Mistrzo-
stwach Świata wywalczy ośmiu za-
wodników. Marcin Guzik rozpocz-
nie rywalizację od 1/16 finału. Musi 
pokonać dwóch zawodników, aby 
osiągnąć swój cel.
– Jak oceniasz swoje szanse w turnieju 
kwalifikacyjnym?

– Regulamin jest dosyć surowy 
i oparty na zasadzie rywalizacji pu-
charowej – mówi Marcin Guzik. 
– Jedna przegrana przekreśli pla-
ny wyjazdu na Mistrzostwa Świa-
ta w Japonii. Na turnieju w Paryżu 
moim pierwszym rywalem będzie 
Ukrainiec. To bardzo doświadczo-
ny zawodnik, który ma ponad 30 lat. 

Będzie ciężko, ale postaram się wy-
grać. Na pewno łatwo się nie pod-
dam. Mam dopiero 21 lat i w zasadzie 
taki turniej jest dla mnie znakomi-
tą okazją na zdobycie doświadcze-
nia. Wiele zależy od dyspozycji dnia. 
W sporcie wszystko jest możliwe. 
Na turniej jadę z dużymi nadzieja-
mi. Ciężko pracuję na treningach 
pod okiem Zbigniewa Golińskiego.
– Dotychczasowe największe 
osiągnięcia?

– Ubiegły sezon był dla mnie 
bardzo udany. Zdobyłem m.in. 
trzecie miejsce na Mistrzostwach 

Polski w kategorii Open. To samo 
miejsce wywalczyłem na Mistrzo-
stwach Polski juniorów. W grudniu 
zdobyłem Puchar Polski w katego-
rii powyżej 90 kg. Mam nadzieję, że 
obecny rok pod tym względem nie 
będzie gorszy.
– Czy karate może być sposobem na 
dobry zarobek?

– Jeśli chodzi o karate kyoku-
shin, to tylko dodatek do życia. 
W tym sporcie nie ma dużych pie-
niędzy. To jest rodzaj pasji i trenu-
je się wyłącznie dla własnej satys-
fakcji. Mnie ambicji w sporcie nie 

brakuje, dlatego są również wy-
niki. Trzeba dać z siebie wszystko. 
Przed zawodami muszę trenować 
nawet 10 razy w tygodniu. W maju 
będę startował w zawodach w Pa-
dvie w kategorii powyżej 90 kg. Do 
tego czasu muszę stracić na wadze 3 
kg, a to wiąże się z dietą. Czyli wy-
siłek i poświęcenie jak w sporcie za-
wodowym, ale pod względem eko-
nomicznym jest to sport amatorski.
– Warte jest takie poświęcenie skoro 
zyski niewielkie?

– Realizacja własnych pasji nie 
może być nastawiona na zysk. 

W karate kyokushin potrzebny jest 
łut szczęścia. Na przykład jakiś kon-
trakt i walki w K–1 czy Kickboxin-
gu. Tam są pieniądze i można zaro-
bić. Jednak w tej chwili o tym nie 
myślę. Można również prowadzić 
własną sekcję w karate kyokushin 
i traktować to jako swoją pracę. 
Jest jednak jedna zasada: jeśli chce 
się coś osiągnąć jako zawodnik to 
trzeba zapomnieć o pracy szkole-
niowej. Nie można tych dwóch rze-
czy ze sobą połączyć.
– Jaki jest cel Marcina Guzika w kara-
te kyokushin?

– Ponad dziesięć lat temu, gdy 
jako mały chłopiec zapisałem się 
do sekcji karate marzyłem o zdo-
byciu czarnego pasa. W tej chwi-
li mam już brązowy pas. Chciał-
bym w przyszłości zostać Mistrzem 
Polski w kategorii powyżej 90 kg 
lub Open. Mam 21 lat a szczyt for-
my zawodników karate kyokushin 
przypada w wieku od 27 do 30 lat. 
Mam zatem jeszcze sporo czasu, aby 
zrealizować swoje cele i marzenia 
w sporcie.
– W Limanowej jest duże zaintereso-
wanie karate kyokushin?

– Całkiem spore. Po wynikach, 
jakie osiągnąłem w ubiegłym roku, 
zainteresowanie stale rośnie. Nawet 
na skrzynce mailowej limanow-
skiego klubu można zaobserwo-
wać bardzo dużo pytań od mło-
dzieży, która chciałaby rozpocząć 
treningi. Atmosfera w klubie jest 
bardzo dobra.

Rozmawiał JACEK BUGAJSKI

Sandecji teraz bliżej do 
degradacji niż awansu

Kiedy Sandecja prowadzona przez 
Mariusza Kurasa odpali? To pyta-
nie zadają sobie wszyscy sympaty-
cy sądeckiej drużyny. Wielkie piłkar-
skie święto zepsuł wynik konfrontacji 
z Ruchem Radzionków (0–1). Przy-
szłość budzi obawy, bo w grze San-
decji coś się zacięło.

Komplet publiczności obejrzał hi-
storyczny mecz w Nowym Sączu 
przy sztucznym oświetleniu, któ-
rego moc wynosi 1600 luksów. 
Znakomitej atmosfery nie popsu-
ły nawet kiepskie warunki atmos-
feryczne. Na wysokości zadania 
nie stanęli tylko piłkarze gospoda-
rzy. W końcówce spotkania z Ru-
chem Radzionków głośno dopin-
gujących sądeckich kibiców, uciszył 
Paweł Giel. W trzech meczach run-
dy wiosennej drużyna prowadzo-
na przez Mariusza Kurasa zdobyła 

zaledwie jeden punkt. A przecież 
również w spotkaniach sparingo-
wych gra sądeczan nie wyglądała 
najlepiej. Trudno więc w tej sytu-
acji o optymizm.

– Sztuczne światła zostały odpa-
lone, a nasza drużyna nie odpaliła 
– powiedział po meczu z Ruchem 
Radzionków, wyraźnie niezado-
wolony Mariusz Kuras. – Jedyny 
pozytyw to kibice, którzy zapeł-
nili trybuny i stworzyli świetną at-
mosferę. Mieliśmy swoje szanse, 
ale ich nie wykorzystaliśmy. Prze-
graliśmy spotkanie i to jest najgor-
sze co mogło nas spotkać. Nasza gra 
nie jest zła, ale zdobycz punktowa 
pozostawia spory niedosyt. Jeden 
punkt w trzech meczach to zdecy-
dowanie za mało. 

Biorąc pod uwagę końcówkę 
rundy jesiennej, Sandecja nie wy-
grała już w sześciu spotkaniach 
pod rząd. Cztery porażki, dwa re-
misy i zaledwie trzy gole to fatal-
ny bilans. Po 20 kolejkach Sande-
cja traci do miejsca premiowanego 
awansem 13 punktów. Zajmu-
jąc szóste miejsce ma natomiast 

przewagę 10 punktów nad strefą 
spadkową. Seria nieudanych spo-
tkań tworzy w klubie coraz bar-
dziej nerwową sytuację. Mimo to 
Sandecję nadal interesuje miej-
sce w czołówce ligi. Jednak naj-
bliższe mecze są bardzo trudne 
i mogą jeszcze bardziej skompli-
kować sytuację. W 21. kolejce 

Sandecja zagra w Szczecinie. Po-
goń walczy o utrzymanie i na pew-
no będzie wymagającym przeciw-
nikiem. Do tego szykuje się bardzo 
prestiżowy mecz. W Pogoni swo-
je najlepsze lata kariery piłkar-
skiej i trenerskiej spędził Mariusz 
Kuras. Tydzień później Sandecję 
czeka mecz derbowy z Kolejarzem 

Stróże. W takim spotkaniu każdy 
wynik jest możliwy. Utrata pracy 
Mariuszowi Kurasowi na razie nie 
grozi. Niezadowolenie kibiców jest 
coraz większe, ale prezes Sandecji 
Andrzej Danek ma do trenera za-
ufanie. Kilka zwycięstw zapewne 
poprawi nastroje również kibicom.

Sztab szkoleniowy i medycz-
ny robi wszystko, aby do druży-
ny po kontuzji wrócił Mariusz Ma-
kuch. W ostatnich meczach bardzo 
brakowało tego piłkarza na pra-
wej stronie. Być może wystąpi już 
w Szczecinie. Po pauzie za żółte 
kartki do gry wróci Dariusz Ga-
węcki. Sympatycy Sandecji liczą 
również, że formę z rundy jesien-
nej odzyska Serb Petar Borovicanin. 
Jasnym punktem sądeckiej dru-
żyny w wiosennej rywalizacji jest 
natomiast Maciej Kowalczyk. Wy-
walczył miejsce w podstawowym 
składzie i udowodnił, że Sandecja 
będzie miała z niego jeszcze duży 
pożytek. Natomiast w tej chwi-
li największym problemem sąde-
czan jest druga linia.

(JABU)

W drodze na Mistrzostwa Świata

Moc 1600 luksów, a drużyna w dołku
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Arkadiusz Mularczyk

Domaine Martin znajduje się 
w znanym regionie winiarskim 
we Francji - Dolinie Rodanu. 
Charakterystyczną cechą tego 
miejsca są winnice, uprawiane 
tarasowo, położone na bardzo 
wysokich i stromych zboczach. 
Region ten znajduje się na połu-
dnie od Lyonu, miasta, które jest 

kulinarną stolicą Francji i cią-
gnie się aż po Avignon. To króle-
stwo szczepu Syrah, lecz poło-
wę areału czerwonych odmian 
zajmuje Grenache – 55 procent. 
Natomiast z białych odmian naj-
bardziej rozpowszechniana jest 
Clairette i zajmuje 35 procent 
nasadzeń. Domaine Martin Cote 

du Rhone jest winem o bardzo 
dobrej strukturze, w zapachu 
wyczuwalne są dojrzałe czer-
wone owoce (wiśnie) z subtelną 
nutą aromatów ziemistych. De-
likatne, bardzo eleganckie tani-
ny czynią to wino bardzo dobrym 
komponentem dań z czerwone-
go mięsa. Podawać w temp 16-
18 st. Na zdrowie!

DAWID MIGACZ, 
Dom Kawy i Wina w Nowym Sączu

Elegancki smak 

TRINI I SUSANNAH UBIERAJĄ MARZANNĘ 

Znajomi już ochrzcili je Trini i Susannah. Co roku bowiem w pierwszy dzień wiosny Kinga i Kaśka gustow-
nie ubierają Marzannę, a ciuchy dla niej wybierają w jednym z najlepiej ich zdaniem zaopatrzonego se-
condhandu w Wielogłowach. Dla kukły, która ma wygnać zimę, właścicielka zawsze daje specjalne zniżki. 
W tym roku ubranie od stóp do głów Marzanny kosztowało… 10 zł. A efekt? Dość powiedzieć, że gdy roz-
poczęto w poniedziałkowy wieczór ceremoniał palenia lali na wiszącym moście nad Kamienicą w Nowym 
Sączu, niejeden uczestnik, a właściwie uczestniczki były gotowe zedrzeć z niej trampki i nakrycie głowy. 
Płonąca Marzanna obroniła się, w pełnym rynsztunku wpadając do rzeki. I nastała wiosna… (PEK)

Internet prawdę ci powie
Podobno Internet jest dobry na wszystko, a jego możliwości nie 
znają granic. Wystarczy wpisać hasło na temat, jaki chcemy zgłębić 
i wyskakuje nam cała – no, prawie cała – potrzebna wiedza. Pro-
ste? Do pewnego momentu jednak. Pewien prężny polski przedsię-
biorca działający w branży handlowej, zapragnął dokonać w Nowym 
Sączu hurtowych zakupów ziemi pod sieć pawilonów handlowych. 
Co zrobił? Oczywiście „wygooglował” sobie potrzebne dane. Kopie 
mapek czy raczej zdjęć Nowego Sącza zrobionych z kosmosu prze-
słał swojemu człowiekowi działającemu w naszym mieście, strzał-
kami zaznaczając miejsca, które pilnie chciałby zakupić pod swoją 
działalność. A jakie miejsca najbardziej interesowały przedsiębior-
cę? Oto skrócona ich lista: lądowisko dla śmigłowców obok sądec-
kiego szpitala, skwerek pod zamkiem, gdzie stoi siusiający ryce-
rzyk, placyk pomiędzy stacją benzynową a McDonaldsem, parking 
pod bazyliką i boisko treningowe Sandecji. Ten imponujący zestaw 
gruntów biznesmen był gotów kupić natychmiast, bo – według In-
ternetu – były to najatrakcyjniejsze lokalizacje. Jakież więc było 
jego zdziwienie, kiedy okazało się, że wszystkie wspomniane działki 
są nie na sprzedaż na żadnych warunkach. Do kogo zgłaszać rekla-
macje? Internet ich nie przyjmuje.

(KCH)

SMS


