
WIOSENNA PROMOCJA  kwiecień - maj - czerwiec 
20% rabatu na kosmetyki Avene, Eris, La Roche, Vichy

BEZPŁATNE  BADANIA 
– ciśnienia krwi 
– stanu skóry

Apteka EW-KO  „GALERIA SZUBRYT”  NOWY SĄCZ,  ul.Tarnowska 169,  od pon.-sob. 8.00 - 20.00,  niedziela 10.00 - 18.00, 
NOWY SĄCZ,  os. Gorzków,  ul. Freislera 4a  od pon.-pt. 8.00 - 20.00,  sob. 8.00 - 15.00
KRYNICA ZDRÓJ,  ul. Kraszewskiego 1,  pon.-pt. 8.00 - 20.00,  sob. 8.00 - 18.00

•• cały asortyment leków na recepty,
•• leki wydawane bez recepty,

•• suplementy diety,
•• leki recepturowe,

•• dermokosmetyki
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Trwa Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Sprawdź, 
kto cię może spisać.  J STR. 8–9

Wybieramy Dobrą Twarz Sądecczyzny J Str. 2

GAZETA BEZPŁATNA
Nr 14 (27) / 2011, 14 kwietnia 2011

PODARUJ MARTYNCE RĄCZKI
- Mamo, czy pan ze Stróż 
kupi Martynce rączki? Tylko 
powiedz mu, żeby były 
zielone, bo ja bardzo 
lubię zielony – mówi 
4-letnia Madzia Gruca. 
Jej 4-miesięczna 
siostra Martynka urodziła 
się bez wykształconych 
rączek. Rodzice apelują 
o wsparcie finansowe, by mogli 
w przyszłości kupić protezy dla 
dziewczynki.
  J STR. 12

Na pięć dni przed katastrofą
Był niezwykle zdyscy-
plinowany. Od najmłod-
szych lat chciał iść do 
wojska i tej drogi, choć 
wiązała się  nieraz z 
codziennym, dwuipół-
godzinnym marszem z 
Koniuszowej do Nowego 
Sącza, trzymał się wy-
trwale. Urwała się nagle, 
tuż przed metą. 8 wrze-
śnia 2010 r. miał bowiem 
przejść na emeryturę. 
Rozmowa ze Stanisła-
wem Gągorem, bratem 
generała Franciszka Gą-
gora, szefa Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskie-
go, który zginął rok temu 
w katastrofi e lotniczej w 
Smoleńsku. 
 J STR. 7

Nie jest łatwo zerwać stosunek o pracę 
KONTROWERSJE.  Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go w Limanowej, Robert Kowalik, pracował mimo wyroku sądo-
wego zakazującego mu przez rok wykonywania zawodu lekarza. 
Doktor tłumaczy, że chciał zerwać kontrakt, ale czekał na pisemne 
oświadczenie Sądu.  J STR. 4

Brak refundacji, brak praktyk?
EDUKACJA.  Z 783 pracodawcami z terenu byłego województwa no-
wosądeckiego Ochotniczy Hufiec Pracy może nie podpisać umów 
o refundację z tytułu zatrudnienia młodocianego pracownika. Dy-
rekcje szkół zawodowych alarmują, że to może skutkować słabą re-
krutacją uczniów, a nawet utratą zatrudniania przez odbywających 
obecnie praktyki.  J STR. 5

Korupcja znowu uderza w Sandecję 
SPORT.  Kolejna afera korupcyjna uderza w dobre imię Sandecji. 
Okazało się, że klub zaufał i zatrudnił osoby, które w przeszłości 
sprzedały mecz w Ekstraklasie. Czy teraz Zarząd podziękuje im za 
współpracę?  J STR. 15

Odnaleźć to, co w życiu ważne 
ROZMOWA. Współczesny człowiek jest coraz bardziej zagubiony, re-
kolekcje mogą stać się punktem zwrotnym w życiu, pomóc odzy-
skać to, co jest naprawdę w życiu ważne – mówi ks. dr Wacław Bar-
naś – rekolekcjonista Centrum Formacyjno–Rekolekcyjnego Diecezji 
Tarnowskiej „Arka” w Gródku n.Dunajcem.  J STR. 13
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Tydzień w kalendarzu

14 KWIETNIA  ( 1994)  – w sprze-
daży ukazał się pierwszy numer „Ty-
godnika Sądeckiego”, wydawane-
go przez spółkę Womad. Ostatecznie 
ukazały się tylko trzy numery pisma, 
ostatni 7 maja tego samego roku.

15 KWIETNIA  ( 1897)  – w Starym 
Sączu urodził się Kazimierz Jarzębiń-
ski, legionista, major pilot WP, podczas 
wojny w Kwaterze Głównej Brytyj-
skich Sił Powietrznych (RAF) oraz pilot 
w słynnym dywizjonie 303 (zm. 1957).

16 KWIETNIA  ( 1896)  – zmarł Mi-
chał Zieleniewski, przez 30 lat (1857–
87) lekarz rządowego cesarsko–
królewskiego Zakładu Zdrojowego 
w Krynicy.

17  KWIETNIA  ( 1894)  – wybuchł 
największy pożar w historii Nowego 
Sącza (patrz zdjęcie obok). 

18 KWIETNIA  ( 1995)  – na cmen-
tarzu w Michalczowej odbył się po-
grzeb Stefana Bednarka, ps. oku-
pacyjny „Mścisław”, „Wojtek”, 
komendanta placówki AK w Łososi-
nie Dolnej „Dolina”. W okresie woj-
ny i okupacji straciło życie sześć osób 
z rodziny Bednarków: ojciec Stefana 
– Jan, siostry – Ludwika i Maria oraz 
bracia – Władysław, Józef i Bolesław.

19 KWIETNIA  ( 1919)  – zmarł Sta-
nisław Potoczek, działacz ruchu lu-
dowego na Sądecczyźnie, długoletni 
wójt Rdziostowa, główny założy-
ciel Związku Stronnictwa Chłopskie-
go – pierwszej na ziemiach polskich 
partii reprezentującej interesy wsi.

(2003)  – zmarł Jerzy Masior 
– lekarz, malarz, poeta, współtwórca 
i prezes Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo–
Wschodnich, przez ponad 30 lat ko-
mandor Yacht Clubu PTTK Oddział 
„Beskid” (ur. 1924).

20 KWIETNIA  ( 1942)  – w Nowym 
Sączu na cmentarzu żydowskim ge-
stapo rozstrzelało około 400 Żydów. 
Do końca okupacji niemieckiej zginę-
ło na tym miejscu ponad 2500 osób, 
głównie narodowości żydowskiej.

H I S T O R I A .  W sądeckiej piekarni Hebenstreita przy obecnej 
ul. Dunajewskiego wybuchł wielki pożar, który zniszczył dużą 
część miasta – m.in. pocztę, domy w rynku, ratusz, jezuicki 

klasztor, gimnazjum, synagogę i młyn. Żywioł szalał w mieście 
blisko dwa tygodnie, w jego wyniku około trzech tysięcy osób 
straciło dach nad głową. 
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MARCELA CHMIELOWSKA , absolwentka I LO 
im. Jana Długosza w Nowym Sączu, a obec-
nie studentka prawa w Krakowskiej Akademii im. 
A. Frycza Modrzewskiego, to kolejna kandydatka 
w konkursie Dobra Twarz Sądecczyzny, który DTS 
organizuje wspólnie z jedną z najstarszych agen-
cji w Polsce, znaną również poza granicami kraju 
– RORES MODELS. Ty również masz szansę wziąć 
w nim udział. Wystarczy uwierzyć w siebie!

Marcela Chmielowska od zawsze marzyła 
o tym, by studiować prawo. W przyszłości 
chce bowiem robić to, co sprawia jej przy-
jemność. Mimo wielu zajęć i teraz nie odma-
wia sobie przyjemności i znajduje czas na re-
laks i hobby. Interesuje się kuchnią włoską 
i polską. Lubi zdrowo się odżywiać i stara się, 
by właśnie tak wyglądały jej posiłki. Lubi też 
zdrowo spędzać wolny czas. Jej hobby to wy-
cieczki górskie. 

– W górach panuje inny klimat, człowiek 
inaczej patrzy na świat oraz docenia dobro-
dziejstwo natury, a to każdemu czasem się 
przyda – mówi Marcela.

Jeśli brakuje czasu na górską wycieczkę, 
chętnie wsiada na rower czy zakłada rolki. 
Chętnie wychodzi też do kina czy teatru. 

Odkąd mieszka w Krakowie, jej kolejną pasją 
stał się modeling. Ma już za sobą wiele pokazów 
mody w prestiżowych miejscach, poznała wiele 
wspaniałych osób z środowiska mody, projek-
tantów, fotografów, inne modelki. Zdopingo-
wana przez koleżanki projektantki wystarto-
wała w castingu do konkursu Miss Polonia Ziemi 
Nowosądeckiej i znalazła się w finale najpięk-
niejszych dziewczyn regionu. Teraz przygoto-
wuje się do majowego finału.

Uważa, że Nowy Sącz jest bardzo pięknym 
miastem, w którym w ostatnich latach wiele 
się zmieniło i polepszyło. Wybudowano wie-
le nowych dróg, zadbano o zieleń, odnowiono 
wiele obiektów kultury i sztuki, co niewątpli-
wie jest zasługą obecnych władz.

O młodych z Sądecczyzny mówi, że są to 
ambitni ludzie, którzy mają swoje pasje i są 
konsekwentni w dążeniu do celu, nie pod-
dają się przeciwnościom. – Są twardziela-
mi – dodaje.

Według niej w Nowym Sączu brakuje jed-
nak miejsc, gdzie mogliby spędzać wolny czas... 
Częściej powinny być organizowane warszta-
ty, na których młodzież mogłaby realizować 
swoje pasje. 

 (URO)

Uwierz  w s ieb ie 
i  z rób  międzynarodową 

kar ierę 
- Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze 
swojej urody i z powodzeniem przebijają się na 
najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy 
i show-biznesu – mówi Zygmunt Fura z RO-
RES MODELS i zachęca do udziału w konkur-
sie. Informuje przy tym, że krakowska agen-
cja otrzymała ostatnio licencje na kwalifikacje 
i nominacje kandydatki z Polski do bardzo pre-
stiżowego konkursu MISS PROGRESS INTERNA-
TIONAL(www.missprogressinternational.com), 
którego finał odbędzie się w pierwszej de-
kadzie września we Włoszech. - Uczestnicz-
ki mają zagwarantowane przygotowanie, dwu-
tygodniowe zgrupowanie na koszt organizatora 
– dodaje Fura. Konkursowi patronuje Unia Eu-
ropejska i Ministerstwo Turystyki Włoch. Aby 
wziąć w nim udział, należy spełniać warun-
ki: minimum 165 cm wzrostu, wiek 18-28 lat, 
znajomość języka angielskiego lub francuskie-
go, hiszpańskiego, włoskiego w stopniu po-
zwalającym na komunikację. Wstępne zgło-
szenie powinno zawierać: informacje o sobie; 
wiek, wzrost, dane kontaktowe, podstawowe 
zdjęcia (w tym portret, profil i sylwetka) i nale-
ży je wysłać na adres e-mailowy: rores@bci.pl  
do końca kwietnia.
- RORES MODELS zapewnia, że w ostatecznej 
kwalifikacji będą brane pod uwagę kandydat-
ki z Nowego Sącza, także  uczestniczki konkur-
su Dobra Twarz Sądecczyzny – mówi Fura. Jeśli 
więc marzysz o karierze modelki, chcesz za-
istnieć w świecie reklamy, wystąpić na scenie, 
zachęcamy do udziału i w naszym konkursie.  
Wyślij zgłoszenie na adres e-mail: rores@bci.pl 
lub redakcja@dts24.pl. Dołącz 4-6 zdjęć wraz 
z podstawowymi danymi o sobie: wiek, wzrost, 
nazwa szkoły, uczelni lub wykonywany zawód. 
Wymagane kryteria w konkursie Dobra Twarz 
Sądecczyzny: wiek 15-26 lat, minimum 170 cm 
wzrostu i oczywiście wiara w siebie! Kandy-
datki do tytułu będziemy prezentować na na-
szych łamach do sierpnia, następnie odbędzie 
się głosowanie internautów, a w październiku 
czeka nas wielka gala mody i urody z laureat-
kami konkursu DTS. 

ULUBIONE: potrawa – spaghetti, napój – woda 
mineralna, książka – „Świat u stóp”, film – „Kwiat 
pustyni”, kraj – Hiszpania, miasto – Rzym, auto-
rytet moralny – Jan Paweł II.

D O B R A  T W A R Z  S Ą D E C C Z Y Z N Y

Prawo i modeling
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Wiosna to doskonały moment by za-

dbać o bramę wjazdową. Właściwie 

zamontowana, z  odpowiednio do-

branym siłownikiem powinna działać 

bez zarzutu w każdych warunkach 

i w każdej sytuacji. Tego na pewno 

oczekuje użytkownik, tym bardziej, 

że brama wjazdowa to niemały wy-

datek. Pamiętajmy jednak, że bra-

ma wyposażona w napęd jest urzą-

dzeniem wymagającym stosowania 

się do warunków eksploatacji. Wy-

starczy kilka drobnych zabiegów, by 

usprawnić działanie bramy. 

PO PIERWSZE – „PRZEGLĄD”

Każdy użytkownik bramy z napędem 

może dokonać wstępnego „przeglą-

du” swojej bramy bez brudzenia rąk. 

Wystarczy sprawdzić czy w otoczeniu 

bramy nie znajdują się zanieczyszczenia 

w postaci kamieni, fragmentów drewna 

czy metalowych elementów. Każda 

przeszkoda znajdująca się w polu ru-

chu bramy może utrudniać jej działa-

nie, a  nawet doprowadzić do awarii. 

Właściciele bram przesuwnych powin-

ni zwrócić również uwagę na elementy 

jezdne bramy, a przede wszystkim na 

szynę jezdną, w której mogły nagroma-

dzić się zanieczyszczenia np. w posta-

ci piasku, liści czy innych pozimowych 

pozostałości. Tego typu zanieczyszcze-

nia mogą przyczyniać się do blokowa-

nia bramy, a nawet przesilenia napędu. 

PO DRUGIE – WIELKIE PORZĄDKI

Utrzymanie w  porządku otoczenia 

bramy to główna zasada jej spraw-

nej pracy. Dlatego warto pamiętać 

o  usuwanie wszelkich zanieczysz-

czeń zarówno z jej otoczenia jak i ze 

wszystkich elementów, w których za-

nieczyszczenia mogą się gromadzić. 

Do tego celu z powodzeniem może-

my użyć sprzętu do mycia samocho-

du. Piasek czy liście zalegające w szy-

nie można usunąć za pomocą miękkiej 

szczotki. Bramę możemy również wy-

czyścić gąbką samochodową co przy 

okazji poprawi jej wygląd.

PO TRZECIE – DZIAŁA 

CZY NIE DZIAŁA?

Warto sprawdzić działanie zabez-

pieczeń stosowanych w  bramach 

automatycznych, czyli listwy bez-

pieczeństwa i  fotokomórki. Żeby 

sprawdzić fotokomórki trzeba uru-

chomić napęd bramy, a  następnie 

przerwać strumień między fotoko-

mórkami. Jeśli brama zatrzyma się, 

nie ma powodu do obaw. Dla pew-

ności fotokomórki można ewentu-

alnie przetrzeć suchą gąbką samo-

chodową. Listwa bezpieczeństwa 

zatrzymuje bramę w przypadku ze-

tknięcia się z  przeszkodą. Aby ją 

sprawdzić uruchamiamy bramę i do-

ciskamy listwę montowaną na czo-

le bramy. 

Nieodłącznym elementem bram wjaz-

dowych z napędem jest nadajnik. Je-

śli zauważamy, że zasięg nadajnika 

zmniejsza się oznacza to, że już czas 

na wymianę baterii. 

Sprawdźmy bramę również pod 

kątem awaryjnego rozlokowania. 

W  każdej sytuacji bez względu na 

otwieranie automatyczne bądź ręcz-

ne, brama powinna działać płyn-

nie i cicho. 

Jeśli będziemy przestrzegać wyżej 

wymienionych zasad eksploatacji bra-

my możemy mieć pewność, że bra-

ma nie zawiedzie nas bez względu 

na aurę.

Więcej na www.wisniowski.pl

Wiosenna konserwacja bramy 
wjazdowej

Sprzątanie posesji po zimie to stały element wiosennych porządków. To również doskonała 
okazja aby zająć się konserwacją bramy wjazdowej, szczególnie dlatego, że nie wymaga to 
dużych nakładów czasu pracy.
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KONTROWERSJE.  Ordynator Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego w Li-
manowej, Robert Kowalik, pracował 
mimo wyroku sądowego zakazujące-
go mu przez rok wykonywania zawo-
du lekarza. Doktor tłumaczy, że chciał 
zerwać kontrakt, ale czekał na pisem-
ne oświadczenie Sądu.

Sprawa pewnie nie wyszłaby na 
jaw i przyczyna nagłego zwolnienia 
doktora nie byłaby wnikliwie roz-
trząsana, gdyby nie incydent, jaki 
miał miejsce w przeddzień złoże-
nia wypowiedzenia Kowalikowi. 
4 kwietnia na SOR trafił 80-latek, 
który spędził na oddziale 6 godzin 
z podejrzeniem wylewu. Jak poin-
formował portal limanowa.in syn 
pacjenta, lekarz dyżurujący, przed 
skierowaniem na oddział miał py-
tać staruszka, czy dobrze się czu-
je, bo chciał go wypuścić do domu. 
W tym dniu dyżur pełnił ordynator 
SOR. Nazajutrz zagadnięty o zacho-
wanie lekarza dyrektor szpitala Da-
riusz Socha odpowiedział krótko, 
że Robert Kowalik już nie pracuje. 
Nie chciał jednak podać przyczy-
ny zwolnienia. Do jej źródeł dotarł 
limanowski portal. Okazuje się, że 
na Robercie Kowaliku ciąży wyrok 
sądowy w sprawie z 5 lutego 2009 
r. Wówczas był on lekarzem dyżur-
nym SOR Szpitala Wojewódzkiego 
w Tarnowie. - Lekarzowi przypi-
sano winę narażenia na niebezpie-
czeństwo utraty życia – mówi To-
masz Kozioł, rzecznik prasowy Sądu 
Okręgowego w Tarnowie. - Po-
czątkowo (w pierwszej instancji – 
przyp. red.) przypisywano także za-
rzut nieumyślnego spowodowania 
śmierci pacjenta. Zebrany materiał 

dowodowy nie pozwolił jednak na 
przypisanie tej winy. Robert Ko-
walik dopuścił się jednak innego 
przestępstwa – fabrykowania do-
kumentacji medycznej. Sąd skazał 
go na rok i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności z warunkowym zawiesze-
niem na 3 lata. Oprócz tego lekarz 
ma zapłacić grzywnę i nawiązkę na 
cele społeczne, a także pokryć kosz-
ty sądowe. Dodatkowo Sąd zakazał 
mu na rok wykonywania zawodu 
lekarza. Wyrok uprawomocnił się 17 
lutego br. Tymczasem jako ordyna-
tor pracował w limanowskim szpi-
talu do 5 kwietnia. 

Jak wyjaśnia Tomasz Kozioł odpis 
wyroku został wysłany m.in. do li-
manowskiego i sądeckiego szpitala 
[Kowalik pracował również SOR w 
Nowym Sączu] 31 marca 2011 roku. 
- Na informację z Sądu, która do-
tarła do nas 4 kwietnia zareagowa-
liśmy niezwłocznie rozwiązując z 
doktorem Kowalikiem umowę w 
dniu następnym – mówi Dariusz 
Socha, prosząc, by nie łączyć spra-
wy zwolnienia z skargą 80-letnie-
go pacjenta. Doktor stracił pracę 
również w sądeckim szpitalu. Do-
skonale wiedział, że nie wolno mu 
pracować od 17 lutego, był bowiem 
na rozprawie, gdy zapadł prawo-
mocny wyrok. Jeśli zostanie mu to 
udowodnione, odpowie ponownie 
przed sądem. 

- Osoba, która nie stosuje się do 
zakazu orzeczonego przez Sąd, pod-
lega odpowiedzialności karnej za 
odrębne przestępstwo – wyjaśnia 
Kozioł. Grozi za to kara do trzech 
lat pozbawienia wolności.

Sprawą ma zająć się Prokura-
tura Rejonowa w Limanowej. We 

wtorek wpłynęło do niej zawiado-
mienia ze Szpitala Powiatowego w 
Limanowej. - Będziemy prowa-
dzić postępowanie pod kątem na-
rażenia pacjenta na utratę życia lub 
zdrowia (sprawa dotyczy 80-lat-
ka, który 6 godzin spędził w SOR 
– przyp. red) oraz niestosowania 
się do wyroku sądowego dotyczą-
cego zakazu wykonywania zawodu 
przez lekarza – mówi portalowi Ja-
nina Tomasik, prokurator rejono-
wy w Limanowej.

Oprócz tego prokuratura spraw-
dzi, czy ze strony szpitala zostały 
spełnione wszystkie wymogi przy 
przyjęciu lekarza do pracy.

Były ordynator tłumaczy, że 
chciał zerwać stosunek o pracę 
w limanowskim szpitalu, jednak 
nie miał pisemnego zaświadcze-
nia z sądu. – Zwróciłem się na-
wet do mojego prawnika z zapy-
taniem, czy mogę nadal pracować 
i dlaczego nie mam jeszcze nicze-
go na piśmie. Od razu zrezygnowa-
łem z pracy w sądeckim szpitalu. 
W limanowskim, czekając na list 
z sądu, chciałem jeszcze do koń-
ca miesiące pozałatwiać wszystkie 
administracyjne sprawy – mówi 
DTS Robert Kowalik, dodając, że 
nie miał świadomości, że popeł-
nia przestępstwo. Tak też ma za-
miar tłumaczyć się w sądzie. – Zda-
ję sobie sprawę, że teraz czeka mnie 
proces za lekceważenie wyroku są-
dowego. Nie jest jednak prosto ze-
rwać stosunek o pracę bez podania 
przyczyny, a ja jeszcze raz powta-
rzam nie miałem dowodu – pi-
sma zaświadczającego, że muszę 
to zrobić.   

(LIN)

Informacje

R E K L A M A

Do wynajęcia plac pod komis 
samochodowy przy ul. Węgierskiej 
w Nowym Sączu. tel. 18/442 95 84

Nowy Sącz - osiedle Milenium, Królowej 
Jadwigi dwupokojowe, słoneczne, ciepłe, 
37 mkw, I piętro, 140 tys. 
Tel. 728-32-66-33

Nowy Sącz - ul. Hubala mieszkanie 
dwupokojowe, 48 m kw. II piętro, 
sloneczne, duży balkon, umeblowane, 
185 tys. (ew.garaż) 
tel. 728-32-66-33

GABLOTY przeszklone 
na ladę 90x90x15 cm oraz gablota 
stojąca obrotowa.Tel.692 457 171

Kupię Toyotę Corollę 
rok 88–97, stan obojętny.
Tel. 514 094 449

OGLOSZENIA DROBNE

LABORATORIUM  ANALITYCZNE
NOWY S CZ ul.LWOWSKA 20 (wej cie od ul.Wa owej)

Punkt Przyjazny Dzieciom
Bezbolesne pobieranie z palca

pon.-pt. godz.7:00 - 17:00
  tel. 18 443 78 94

NOWE PUNKTY POBRA
PRZYCHODNIA  NZOZ MEDEA ul.Szujskiego 6

PRZYCHODNIA NZOZ  REMEDIUM
ul. Poniatowskiego 2, ul. ó kiewskiego 10

pon.-pt. godz. 8:00 - 10:00

BADANIA NA SKIEROWANIE I ODP ATNE
NOWO : oferujemy przesy anie wyników na poczt  e-mail

www.diagmed.info.pl

Kurczęta w ogniu
Na 700 tys. zł oszacowano straty poża-

ru, jaki wybuchł w piątek w nocy w Bielance 
na fermie drobiu. Spaliło się 20 tys. kurcząt, 
a także wyposażenie budynku, w tym kom-
puterowe sterowanie mikroklimatu. Z ży-
wiołem walczyło kilkanaście zastępów straży 
pożarnej. Przyczyny pojawienia się ognia nie 
są jeszcze znane. Nie wyklucza się podpale-
nia. Brane jest też pod uwagę zwarcie insta-
lacji elektrycznej. Sprawę ma wyjaśnić biegły 
z zakresu pożarnictwa.

Portret pamięciowy 
sprawcy napadu

„19–20 lat, 
wzrost 176–178cm, 
sylwetka szczupła, 
cera jasna, twarz 
owalna długa, włosy 
blond krótkie, brwi 
średniej wielkości, 
oczy niebieskie, nos 
średni prosty, usta 

średniej wielkości. Ubrany w kurtkę z kaptu-
rem jasnobeżową” – KPP w Limanowej po-
daje szczegółowy opis i portret pamięciowy 
jednego ze sprawców brutalnego napadu na 
stację benzynową w Limanowej. Przypomnij-
my, że zdarzenie miało miejsce w nocy z 18 
na 19 marca. Dwóch mężczyzn wtargnęło do 
budynku, krzycząc, że to napad. Zaatako-
wali klienta, uderzając go siekierą w głowę. 
Pokrzywdzony przeszedł trepanację czaszki. 
Sprawcy skradli ze stacji… 6 butelek alkoho-
lu. Nadal pozostają na wolności.

Śmierć na drodze
Do śmiertelnego wypadku doszło we wto-

rek o godz. 4.10 w Nowym Sączu na skrzy-
żowaniu ul. Lwowskiej z Prażmowskiego. 
49– letni kierowca audi, kryniczanin, jadąc 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 5

Nie jest łatwo zerwać stosunek o pracę

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!
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Ważny temat

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

R E K L A M A

ul. Prażmowskiego zderzył się z fiatem, któ-
rym kierował 57– letni mieszkaniec Grybowa 
– mężczyzna ten zginął na miejscu. Pasaże-
rowie obu pojazdów, w sumie cztery osoby, 
z ogólnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. 

KFC zaprasza czytelników DTS
Jeśli znasz odpowiedź na pytanie, w ja-

kim mieście otworzono pierwsze KFC w Pol-
sce, masz szansę zdobyć zaproszenie do 
nowo otwartej restauracji przy CH Gołąbkowi-
ce w Nowym Sączu z kuponem upoważniają-
cym do zrealizowania zamówienia na kwotę 20 
zł. Pierwsze pięć osób, które przyjdzie w pią-
tek (15 kwietnia) o godz. 10 do naszej redak-
cji, i prawidłowo odpowie na powyższe pyta-
nie, otrzyma kupon KFC. Dodajmy, że oficjalne 
otwarcie kolejnej sądeckiej galerii odbędzie się 
dziś (14 kwietnia). 

Motoserce
W sobotę (16 kwietnia) w Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu 
od godz. 10 do 15 odbędzie się ogólnopolska 
akcja zbiórki krwi „Motoserce”, którą organi-
zują motocykliści. Jej koordynatorem w No-
wym Sączu jest Klub Motocyklowy Steel Roses 
Mc Poland. Po zakończeniu akcji organizato-
rzy zapraszają na imprezę do Club House Ste-
el Roses Mc w Starym Sączu. Wstęp wolny. 

Tydzień w skrócie

Dokończenie ze str. 4
EDUKACJA.  Z 783 pracodawcami 
z terenu byłego województwa nowo-
sądeckiego Ochotniczy Hufiec Pracy 
może nie podpisać umów o refun-
dację z tytułu zatrudnienia młodo-
cianego pracownika. Dyrekcje szkół 
zawodowych alarmują, że to może 
skutkować słabą rekrutacją uczniów, 
a nawet utratą zatrudniania przez od-
bywających obecnie praktyki. 

OHP w Nowym Sączu wtrzymał pod-
pisywanie umów jeszcze 30 września 
2010 r. Minister finansów przyznał 
bowiem z Funduszu Pracy tylko 170 
mln zł na refundacje kosztów kształ-
cenia młodocianych zatrudnionych, 
podczas gdy potrzeby szacuje się na 
ok. 250 mln zł w skali kraju.

– W tym momencie mamy środ-
ki zabezpieczone na wypłatę zo-
bowiązań zaciągniętych w 2008 
i 2009 r. – informuje DTS Agata 
Fołta, dyrektor Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu. 

Dodaje, że wciąż przyjmowa-
ne są wnioski od pracodawców, ale 
OHP zastrzega w swojej opinii, że je-
śli nie będzie mieć funduszy, umów 
nie będzie podpisywać. 

– Mam nadzieję, że do koń-
ca kwietnia wszystko się jednak 

wyjaśni i znajdą się pieniądze na 
refundacje – mówi Fołta. 

Jeśli będzie inaczej, konse-
kwencje braku refundacji mogą 
być ogromne. „Skutkuje to tym, 
że pracodawcy mogą nie być zain-
teresowani zatrudnieniem naszych 

uczniów jako pracowników młodo-
cianych, a tym samym my nie wie-
my, jak organizować rok szkolny 
i jak zapewnić uczniom praktycz-
ną naukę zawodu? Czy będziemy 
kształcić fryzjerów i cukierników, 
czy nie?” – zwraca się z prośbą o in-
terwencję do senatora Stanisława 
Koguta dyrekcja Zespołu Szkół Za-
wodowych w Bieczu. Podobnej tre-
ści pisma do parlamentarzystów 
z regionu, a także ministrów: finan-
sów i edukacji wystosowali dyrek-
torzy innych zawodówek w regio-
nie, a także Rzemieślnicze Centrum 
Szkolenia Zawodowego przy Cechu 
Rzemiosło Różnych w Nowym Są-
czu czy OHP. 

– Część pracodawców może 
zrezygnować z przyjmowania 
uczniów na praktyki i pojawia się 
wówczas pytanie, czy klasy uczą-
ce praktycznej nauki zawodu mają 
racje bytu – mówi Urszula Gołąb, 
dyrektor Rzemieślniczego Centrum 
Szkolenia Zawodowego. 

– Taka sytuacja na pewno odbije 
się na rekrutacji. Uczniowie mogą 
przestać chcieć się kształcić w kon-
kretnych zawodach, o ile w ogó-
le da im się taką szansę – mówi Ja-
nusz Wójcik, dyrektor ZSZ w Bieczu. 

Lucyna Radwan, kierow-
nik praktyk zawodowych w biec-
kiej szkole, rozwiązanie widziałaby 
w darmowych praktykach. – Mło-
dociani dopiero uczą się zawodu. 
Może lepiej zrezygnować z wypła-
cania im pensji [młodociany otrzy-
muje w ramach umowy o pracę od-
powiednio do lat nauki 150, 160 i 180 
zł miesięcznie – przyp. red.]. Tym 
samym problem refundacji prze-
stałby istnieć. Byłoby to z korzyścią 
dla obu stron. Pracodawca miał-
by pomocnika, a uczeń nabierałby 
doświadczenia – w końcu po to są 
praktyki – uważa Lucyna Radwan. 

Tymczasem, jak informuje nas 
Agata Fołta, już słychać głosy sprze-
ciwu pracodawców zatrudniających 
młodocianych. – Niektórzy uprze-
dzają, że z powodu braku refundacji 
będą zmuszeni ich zwalniać. Choć to 
nie jest łatwe, bo są związani umo-
wą o pracę, a refundacja wcale nie 
jest obowiązkowa – wyjaśnia Fołta.

Na terenie byłego województwa 
nowosądeckiego zatrudnionych 
jest 1722 młodocianych, najczęściej 
w zawodach kucharz małej gastro-
nomii, cukiernik, mechanik samo-
chodowy, fryzjer czy murarz. 

 (KG)

Nie ma refundacji, nie ma praktyk?

FO
T.

 (B
B)
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LUDZKIE  H ISTORIE .  – Mamo, czy 
pan ze Stróż kupi Martynce rączki? Tyl-
ko powiedz mu, żeby były zielone, bo ja 
bardzo lubię zielony – mówi 4–letnia 
Madzia Gruca. Jej 4–miesięczna siostra 
Martynka urodziła się bez wykształco-
nych rączek. Rodzice apelują o wspar-
cie finansowe, by mogli w przyszłości 
kupić protezy dla dziewczynki.

Młode małżeństwo, Paweł i Gabriela 
Grucowie, zwrócili się do senatora 
Stanisława Koguta, do jego Fundacji 
Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym w Stróżach, z prośbą o pomoc 
w trudnej sytuacji, z jaką przyszło im 
się zmierzyć. Ich córeczka ma nie-
wykształcone rączki. O tym, że uro-
dzi z wadą kończyn wiedzieli jeszcze 
w okresie prenatalnym.

– Ponieważ nasza starsza córka 
urodziła się z wadą przewodu po-
karmowego, gdy zaszłam w ciążę 
lekarz skierował mnie na specjali-
styczne badania. To był 12 tydzień. 
Doktor stwierdził podczas USG, że 
dziecko rozwija się prawidłowo, 
ale rączki mu się coś nie podoba-
ją. Już wtedy powiedział, że są za 
małe w dodatku widzi tylko trzy 
palce – opowiada Gabriela Gruca.

Martynka ma już 4 miesiące, jej 
rączki powinny mieć 30 cm, są o 20 
cm krótsze. 

– Lekarze twierdzą, że nie spo-
tkali się jeszcze, by w takich przy-
padkach ręce nie rosły, ale nigdy 

nie będą już proporcjonalne do resz-
ty ciała – mówi mama Martynki. 
Dodaje, że dziewczynka rozwija się 
prawidłowo.

– Jest naprawdę kochanym 
dzieckiem. Zaczyna gaworzyć, 
główkę podnosi już do góry. Tylko, 
gdy patrzę na jej rączki, łzy same 
cisną się do oczu, bo chciałabym, 
żeby była szczęśliwa, żeby z po-
wodu wady rozwoju nie czuła się 
pokrzywdzona. 

Rodziców stara się pocieszyć star-
sza córeczka. 4–letnia Madzia mówi 
mamie, by się nie martwiła, bo Mar-
tynce jeszcze urosną rączki. Zaraz też 
zadaje pytanie: Mamo, jeśli nie, czy 
pan ze Stróż kupi jej rączki? Tylko, 
żeby były zielone, bo ja lubię zielo-
ny kolor. 

Fundacja senatora Koguta już roz-
poczęła zbiórkę pieniędzy na zakup 
protez dla Martynki. 

– Jeszcze trudno powiedzieć, któ-
re rozwiązanie w jej przypadku bę-
dzie najlepsze, czy protezy, czy im-
planty. W grę może wchodzić także 
przeszczep – informuje mama. 

Niemniej to kosztowne rozwią-
zania, a u Gruców się nie przelewa. 
Pani Gabriela nie pracuje, a jej mąż, 
by utrzymać rodzinę, wyjechał na 
roboty za granicę. Za zwykłą prote-
zę trzeba zapłacić 60 tys. zł. Lepsze, 
które pozwalają wykonywać podsta-
wowe czynności, dają możliwość na-
wet dźwigania do kilku kilogramów, 
kosztują ponad 100 tys. zł.

– Nie jesteśmy w stanie uzbierać 
200 tys. zł, nawet gdybyśmy mieli na 
to 14 lat – bo w tym wieku prawdo-
podobnie można już założyć dziec-
ku protezy. Do tego dochodzi spe-
cjalistyczne leczenie, rehabilitacja 
– mówi Gabriela Gruca. – Dlatego 
jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc 
dla Martynki. (KG)

Informacje
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Z i e m i a Œ w i ê t aZ i e m i a Œ w i ê t a
J o r d a n i a , E g i p t

Fa t i m a , L o u r d e s . . .
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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
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PODRÓŻE.  Jedni zostają taterni-
kami, bo miłość do wspinaczek gór-
skich wyssali z mlekiem matki, inni 
przekonują się, że to jest ich sposób 
na życie, gdy po raz pierwszy wejdą 
na szlak. Leszek Cichy, jeden z naj-
sławniejszych polskich himalaistów 
należy do tej drugiej grupy ludzi. Aż 
trudno uwierzyć, że zdobywca Mount 
Everest do 19. roku życia nigdy nie był 
w górach.

Sądeczanie mieli okazję spotkać się 
z alpinistą w MCK „Sokół” w No-
wym Sączu w ramach cyklu „Po-
dróże z filmem”. Bohater spotka-
nia przygotował kilka projekcji, 
a rozpoczął od puszczenia nagrania 
sprzed 31 lat, gdy wraz z Krzysz-
tofem Wielickim jako pierwsi na 
świecie zdobyli zimą (17 lutego 1980 
r.) najwyższy szczyt Ziemi. – Gdy-
by to nie był Everest, to byśmy nie 
wyszli – relacjonowali wówczas 
kierownikowi wyprawy swój wy-
czyn. Pytany dziś, czy powtórzył-
by wyprawę, odpowiada, że ma 
w planach ponowne wyjście na 
Mount Everest, ale już od strony 
Tybetu i nie zimą. Póki co wyjeżdża 

do Maroka, by zdobywać szczy-
ty Atlasu. 

I pomyśleć, że jeden z najsław-
niejszych polskich himalaistów, 
do 19. roku życia nie był w górach. 

– Przed maturą po raz pierw-
szy pojechałem z bratem w Ta-
try – opowiadał dziennikarzom 
przed spotkaniem. – Mieliśmy na-
wet w planach przyjechać najpierw 
do Nowego Sącza i zdobyć Turbacz, 
ale wydał się za niski. Moim pierw-
szym zdobytym szczytem był więc 
Kopieniec Wielki – 1311 m n.p.m. 
Zobaczyłem góry i już wiedziałem, 
że będę się wspinał. 

Żałuje tylko, że tzw. złota era 
zdobywania Himalajów ominęła 
polski alpinizm. – Nie mogliśmy się 
wykazać, bo w PRL nie było szans 
na wyjazd z kraju – mówi Cichy. 
Stąd szukanie innych rozwiązań. 
Skoro pierwsze wyjście na Mount 
Everest nie wchodziło już w grę, 
pozostawało wejście nową dro-
gą albo właśnie zdobycie szczytu 
zimą. – Warto zauważyć, że do tej 
pory na najwyższy szczyt udało się 
wspiąć 3500 osobom, ale zimą tyl-
ko pięciu – dodaje Cichy. (G)

Podaruj Martynce rączki

FO
T.

 (G
)

Gdyby 
to nie był 
Everest…

Ty również możesz pomóc, wpła-
cając pieniądze na konto Fundacji 
Pomocy Osobom niepełnospraw-
nym w Stróżach: 82 12 40 15 58 
1111 0000 0847 0410, z dopiskiem 
Dla Martynki Grucy. 
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Wywiad

R E K L A M A

Nowy S cz ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442 03 48

Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A
tel. 18 443 40 06

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe i alu
• oleje
• akumulatory
•   baga niki samochodowe

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

Był niezwykle zdyscyplinowany. Od 
najmłodszych lat chciał iść do wojska 
i tej drogi, choć wiązała się nieraz z co-
dziennym, dwuipółgodzinnym mar-
szem z Koniuszowej do Nowego Sącza, 
trzymał się wytrwale. Urwała się na-
gle, tuż przed metą. 8 września 2010 
r. miał bowiem przejść na emeryturę. 

Rozmowa ze STANISŁAWEM 
GĄGOREM, bratem generała 
Franciszka Gągora, szefa 
Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, który zginął 
rok temu w katastrofie 
lotniczej w Smoleńsku. 

– Jakim bratem był Franciszek?
– Byłem od niego 10 lat młodszy, 

więc się mną zajmował. Zawsze na 
niego mogłem liczyć. Pamiętam, jak 
w dzieciństwie podkradaliśmy ma-
mie cukier, bo o słodyczach wtedy 
to nawet nikt nie słyszał. Jeździliśmy 
razem na nartach. Franciszek starto-
wał w zawodach w skokach narciar-
skich. Raz udało mu się wygrać narty 
dla naszej szkoły w Koniuszowej. Były 
takie… nowe, że każdemu było żal je 
zakładać. Kiedy więc wypożyczyłem 
je 10 lat później, ze szpanowania wy-
szły nici. Założyłem je i chwalę kole-
gom: „Zobaczcie jakie mam porządne 
narty. Brat je wygrał”. I ledwo wypo-
wiedziałem te słowa, a narty się zła-
mały. Tak były zbutwiałe.
– Chciał Pan być taki jak on?

– Zawsze zazdrościłem mu sa-
modyscypliny. Doskonale wiedział, 
co chce robić w życiu, że pójdzie do 
szkoły oficerskiej. Uparcie do tego 
dążył. Nauka, praca w domu, nauka 
itd. Tak wyglądały jego licealne lata 
[gen. Franciszek Gągor był absol-
wentem I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowym Sączu – przyp. red.]. 
Musiał wstawać wcześnie rano, bo 
z Koniuszowej autobusy do Sącza 
nie kursowały. Najbliższy przysta-
nek był w Łękach. Ale wielokrotnie 
musiał pokonywać trasę do szkoły 

czy z powrotem do domu pieszo, 
a to było 2,5 godziny drogi. Po szkole 
trzeba było pomóc rodzicom. Nigdy 
im nie odmawiał, tylko powtarzał, że 
w przyszłości z gospodarstwem nie 
chce mieć nic wspólnego. Ja o woj-
sku nie marzyłem, jeden w armii 
wystarczy. Poza tym chyba byłem za 
leniwy, w przeciwieństwie do Fran-
ciszka do wielu spraw podchodzi-
łem na luzaka. On wszystko czego 
się podjął, traktował bardzo serio. 
Nie chciał nikogo zawieść. 
– Dlaczego tak ciągnęło go do wojska?

– Myślę, że na taką decyzję duży 
wpływ mieli rodzice. Tata służył 
w armii amerykańskiej. Wiele o tym 
opowiadał. Poza tym nasza rodzina 
jest ogromnie patriotyczna. I chy-
ba to wszystko skupiło się na nim. 
Franciszek potrafił nawet każdy 
zaoszczędzony grosz wydawać na 
czasopisma wojskowe. 
– Kiedy już dostał się do Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu, często bywał w domu?

– Bardzo rzadko. Widywaliśmy 
się od święta. Jego kariera toczyła 
się błyskawicznie. Często wyjeżdżał 
za granicę na kilka miesięcy. Za-
wsze przysyłał rodzicom zdjęcia, ale 
niewiele o swojej pracy opowiadał. 

Wszyscy cieszyliśmy się jego suk-
cesami, ale też żyli w niepewności, 
obawie, co może się mu stać… Gdy 
był w kraju, to czasem ja go odwie-
dziłem w Warszawie. Nigdy nie mógł 
sobie pozwolić na większą swobodę. 
W liceum i na studiach była nauka, 
potem praca – kilkanaście godzin 
dziennie. Widziałem jak wycho-
dził z domu o godz. 6 rano i wracał 
przed północą. 
– W Koniuszowej miał czas odpocząć?

– Czasem udało mu się dłużej 
posiedzieć w rodzinnym domu, ale 
i wtedy nie stronił od pracy. Nie 
obnosił się z tym, jaką pełni funk-
cję, i jak trzeba było pomóc, szedł 
z nami w pole. 
– Kiedy ostatni raz gościł w domu?

– Na pięć dni przed katastrofą. 
Chciał odwiedzić rodziców. Mają już 
swoje lata, są schorowani. Obiecy-
wał, że postara się częściej do nich 
wpadać. Strasznie szanował rodzi-
ców. Nikt nie przypuszczał, że to była 
jego ostatnia wizyta. 
– O czym rozmawialiście?

– Pamiętam, że ogromnie się cie-
szył i chwalił tym, że wojska polskie 
będą maszerować przez Plac Czerwo-
ny 9 maja. Wróciliśmy także do roz-
mów o pomyśle proboszcza i byłego 

dyrektora podstawówki w Koniuszo-
wej, którzy chcieli, by szkoła nosiła 
imię generała. Absolutnie nie chciał się 
zgodzić, twierdził, że jak jest w czyn-
nej służbie, to nie przystoi. Śmiałem 
się i mówiłem, że 8 września kończy 
60 lat i przejdzie na emeryturę – to 
byłby dobry moment na uroczysto-
ści. Wszyscy by się cieszyli i on, i szko-
ła, i kościół – bo na ten czas przypada 
jeszcze Matki Boskiej Siewnej.
– Wójt Korzennej, Leszek Skowron, za-
planował uroczystości nadania imienia 
szkole na 3 września tego roku. 

– I o to mam trochę do niego żal. 
Dlaczego nie uszanował woli i proś-
by rodziny, by odbyły się w dniu uro-
dzin Franciszka? Za życia wszyscy go 
chcieli mieć dla siebie. Nowy Sącz 
również, a tu, z tego co mi donoszą są-
siedzi, odsłania się tablice z nazwiska-
mi prezydentów, a o generale, który 
bezpośrednio z Sądecczyzną był zwią-
zany, zapomniano? Przykre to…
 – Kiedy ogląda Pan i słucha od roku, 
co mówi się w sprawie katastro-
fy smoleńskiej, jakie uczucia Panu 
towarzyszą?

– …
– Krew nie zalewa?

– Nie chciałem tego mówić do-
sadnie, ale tak, krew człowieka chce 

zalać. Nie mam zamiaru uczestni-
czyć w walce o krzyż i innych tego 
typu demonstracjach. Chcę godnie 
uczcić pamięć brata.
– Ma Pan swoje zdanie na temat tego, 
co się wydarzyło 10 kwietnia 2010r.?

– Powiem krótko: Albo czyjaś 
głupota, albo czyjaś robota…

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Na pięć dni przed katastrofą

Wracając z Palmyry, Syria, listopad 1985 r.    FOT. ARCH. RODZINNE GĄGORÓW

Nowy Sącz 10.04.20011
Wystawa na płycie rynku upamięt-
niająca ofiary ubiegłorocznej kata-
strofy lotniczej w Smoleńsku, odsło-
nięta w ratuszu pamiątkowa tablica 
na cześć honorowych obywateli No-
wego Sącza: prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego i ostatniego prezydenta 
na uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-
skiego, uroczysta sesja Rady Miasta 
i msza św. w bazylice św. Małgorzaty 
– tak miasto obchodziło w niedzielę 
rocznicę tragedii z 10 kwietnia 2010 
r. Teraz radni zastanawiają się nad 
nazwaniem ulic Nowego Sącza imie-
niem Kaczyńskiego, Kaczorowskie-
go czy Gągora. Z apelem, by jedna 
z głównych arterii nosiła imię Gene-
rała, wystąpił Zygmunt Berdychow-
ski, radny Sejmiku Małopolskiego. 

Stanisław Gągor   FOT. (LENA)
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Trwa Narodowy Spis Powszechny.   
7 kwietnia spotkali się prawie w komplecie w sądeckim ratuszu na od-
prawie, 8 kwietnia 43 osoby rozpoczęły pracę jako rachmistrzowie Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.  W Nowym 
Sączu do odwiedzenia mają 6596 punktów adresowych. Chcąc ustrzec 
mieszkańców przed oszustami, zgodnie z obietnicą zamieszczamy foto-
grafie* tych, którzy mają upoważnienia, by dokonać spisu.

Warto wiedzieć także, że zanim wpuścimy rachmistrza do naszego 
domu, by mieć pewność, czy nie mamy do czynienia z oszustem, mo-
żemy go wylegitymować. Rachmistrzowie dysponują legitymacjami ze 
zdjęciem, wydanymi przez GUS, podpisanymi przez Dyrektora Urzę-
du Statystycznego. Przy sobie muszą mieć także dowód osobisty. Wia-
rygodność rachmistrza można również sprawdzić, dzwoniąc do biura 
spisowego (w pn. w godz. 9-17, w pozostałe dni w godz. 8-16: 448-66-
73 lub 448- 66-77, 448-66-70, dostępny jest również telefon komórko-
wy 606-668-615 – od 8.00 do 20.00) i weryfikując numer identyfika-
cyjny, zamieszczony na legitymacji, z nazwiskiem rachmistrza. Spis jest 
obowiązkowy. Jeśli więc nie mamy czasu na rozmowę z rachmistrzem, 
możemy umówić się z nim na inny termin albo na rozmowę z ankiete-
rem statystyczny, który telefonicznie dokona spisu. Sami również mo-
żemy się spisać - przez internet (ankiety są dostępne na stronach 
www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl). Samospis rozpoczął się 1 kwietnia 
i potrwa do 16 czerwca. Jak informuje nas dyrektor Wydziału Spraw Oby-
watelskich UM w Nowym Sączu, Dorota Kudlik, sporo osób w ten sposób 
już dopełniło obowiązku. I tym samym zaoszczędziło publiczne pieniądze. 
Bo jak wiadomo rachmistrzowie nie pracują za darmo. Za każdą tzw. peł-
ną ankietę otrzymują 10 zł wynagrodzenia, za niepełną – 3 zł. 

*Nie wszyscy rachmistrzowie wyrazili zgodę na publikację zdjęć. 
Wśród osób, które mogą dokonać spisu są więc również: Anna Bocheń-
ska, Krzysztof Górski, Katarzyna Hopek, Małgorzata Nowogórska, Anna 
Rajca i Urszula Szczecina.

AGNIESZKA BIERCZAK AGNIESZKA POGWIZD-KUREK ALEKSANDRA OLSZOWSKA ANNA KRAJEWSKA-SMAJDOR ANNA OPIŁKA

BARBARA KOŻUCH BARTŁOMIEJ TARGOSZ BEATA JABŁOŃSKA BEATA KLATKA BŁAŻEJ TARGOSZ

DAWID KUDEŁKA DOMINIKA WAJDA GRZEGORZ ZIOBRO IWONA PIOTROWSKA JACEK OCIEPKA

Sądeccy rachmistrzowie podlegają trzem liderom: Wiesławie Ociepce, Rafałowi Tylce i Januszowi Górce
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 Sprawdź, kto cię może spisać

MARCIN WYSOCKI MAREK WOŹNIAK MARTA POŁEĆ MATEUSZ SMOLEŃ MONIKA KOŻUCH

PAWEŁ WIĘCŁAWEK PIOTR SOMCZYŃSKI PIOTR WÓJS TADEUSZ MISYGAR TOMASZ PRZEWORSKI

URSZULA KOTARBA WIKTORIA MAZURKIEWICZ

JAKUB POCIECHA JOANNA STANISZ JUSTYNA HOCHOROWSKA KAMILA KMAK KATARZYNA JANUS

KATARZYNA KACZWIŃSKA KRYSTYNA POGWIZD LUDMIŁA STANEK MAGDALENA WITEK MAŁGORZATA SZLAG

Wiarygodność rachmistrza można również sprawdzić, 
dzwoniąc do biura spisowego (w pn. w godz. 9-17, 
w pozostałe dni w godz. 8-16: 448-66-73 
lub 448- 66-77, 448-66-70, dostępny jest również 
telefon komórkowy 606-668-615 – od 8.00 do 20.00) 
i weryfikując numer identyfikacyjny, zamieszczony 
na legitymacji, z nazwiskiem rachmistrza.
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O 
biecałem w poprzed-
nim felietonie, że je-
śli przeżyję Festiwal 
Kultury Studenckiej, 
to podzielę się wraże-
niami. Przeżyłem. Był 

on dla mnie nieporównanie trudniejszy 
niż „Fafik”, (Festiwal Form Kabareto-
wych), bo i skala przedsięwzięcia więk-
sza, i wsparcie braci studenckiej trochę 
mniejsze niż młodzieży licealnej. Jeszcze 
dwa tygodnie przed imprezą przechodzi-
łem stany przedzawałowe, ponieważ ist-
niała realna groźba, że zainteresowanie 
tą formą aktywności studentów będzie 
tak marne, że nic jeno płacz i zgrzytanie 
zębów. Tymczasem? Tymczasem okazało 
się, że świat jest nieprzewidywalny. Pod-
czas czwartkowych przesłuchań kwa-
lifikacyjnych do Koncertu Finałowego 
zgłosiło się tylu wykonawców, że istnia-
ła obawa, czy Jury zdąży ocenić wszyst-
kich artystów. Krótko mówiąc: zainte-
resowanie było większe niż w ubiegłym 
roku, po raz pierwszy obsadzona zosta-
ła kategoria „teatr”. Okazało się przy 
okazji, że dwie sądeckie uczelnie: WSB–
NLU oraz PWSZ mogą żyć w niezłej sym-
biozie z pożytkiem nie tylko dla samych 
studentów, ale i dla Miasta. Tego rodza-
ju inicjatywa kulturalna to próba oży-
wienia i zintegrowania środowiska lu-
dzi młodych, którego potencjał twórczy 
ma szansę ujrzeć światło dzienne jedynie 
wówczas, kiedy mu się stworzy odpo-
wiednie warunki. Trzydniowe zmagania 
festiwalowe, począwszy od sztuk pla-
stycznych (galeria WSB), a skończywszy 
na prezentacjach scenicznych (MOK), 
uświadomiły, jak wielu młodych ludzi 
szuka swojego miejsca na ziemi, jak pró-
buje rozwinąć skrzydła i dać upust swojej 
twórczej energii. Byłem pod wrażeniem. 
Z przyjemnością oglądałem (i słuchałem) 
takich artystów jak: Kuba Tarasek, Ju-
styna Rams, zespół Fotel, Oleksandr Je-
vsejev z Ukrainy czy Mateusz Bieryt. Dla 
tego ostatniego mam szczególnie dużo 
sympatii, choć wydaje mi się, że inwe-
stuje on w repertuar trochę dla siebie 
niefortunny. Natura zdecydowanie ob-
darzyła go temperamentem jazzowym 
(ewentualnie bluesowym), tymczasem 
niepotrzebnie brnie w klimaty piosenki 
aktorskiej. Być może moja diagnoza nie 

jest do końca słuszna, ale życzliwość każe 
mi się podzielić taką właśnie wątpliwo-
ścią. Piosenka aktorska to zdecydowanie 
poletko Oli Krzyżak, laureatki nagrody 
Grand Prix. Wykonane przez nią utwory 
(zwłaszcza „Taka głupia to ja nie jestem”) 
to przykład prawdziwego, dojrzałego ak-
torstwa, w którym nie ma miejsca na 
przypadek. Wszystko tu było starannie 
przygotowane, wycyzelowane i brawu-
rowo zaśpiewane. O artystach Fokuso-
wych mógłbym mówić długo, ale wów-
czas nie zostałoby miejsca na pewien 
epizod, o którym nie wspomnieć było-
by grzechem. Jak już wcześniej mówi-
łem, organizacja takiego przedsięwzięcia 
jak festiwal do łatwych nie należy, trzeba 
to okupić paromiesięcznym wysiłkiem 
i pomocą wielu ludzi. Ponieważ z tym 
ostatnim nie jest najlepiej, jak dar nie-
bios przyjąłem ofertę studentów z Kra-
kowa (choć sądeczan), którzy z właściwą 

sobie fantazją któregoś dnia mnie nawie-
dzili i oznajmili, że „są już pod bronią” 
i tylko czekają na hasło do walki. Orga-
nizacyjnej. Przez dwa dni pracowali bez 
wytchnienia i to dzięki nim nie musia-
łem martwić się o zabezpieczenie sceny. 
Byli wszystkim: inspicjentami, technika-
mi, tragarzami. I byli w tym profesjonalni. 
Filip Motak, Mateusz Gadzina, Mariusz De-
nenfeld, Bartłomiej Szczepanik, Dawid Bo-
łoz, Dawid Leśniak – ujawniam ich z przy-
jemnością i wdzięcznością, bo wlali we 
mnie krzepiącą świadomość, że są jeszcze 
ludzie młodzi, którym się chce. Byłbym 
niesprawiedliwy, gdybym nie wspomniał 
innych anonimowych bohaterów festiwa-
lu: Joasi Surówki z PWSZ czy Marcina Le-
śniaka i Anety Kroczek z WSB. Pracowa-
li ciężko i – da Bóg – w przyszłym roku oni 
lub ich następcy przejmą po mnie i po Ta-
deuszu Węgrzyńskim tę całą organizacyj-
ną schedę. Najwyższa pora, żeby Fokusa 
zawłaszczyły całkowicie samorządy stu-
denckie obu uczelni. I z tym wyznaniem 
wiary będę czekał na trzeci Festiwal. 

K 
ilka tygodni temu pisa-
łem o wystawie fotogra-
fii Nowego Sącza, jaka 
miała miejsce w podzie-
miach miejskiej bibliote-
ki. Postanowiłem dotrzeć 

do dwóch wspomnianych na niej filmów. 
„Dziurę w ziemi” znalazłem na YouTubie i 
tylko dzięki obrazkom z miasta dobrnąłem 
do końca tego mało chyba udanego dzie-
ła. Nie wiem nawet, czy namawiać do jego 
oglądania – zanim jakiś zdolny internauta 
nie zrobi odpowiedniego montażu poświę-
conego nie bohaterom, ale wyłącznie są-
deckim klimatom. 

Drugi film – którego kadry zdobiły wy-
stawę, ukazał się niedawno w zbiorze do-
kumentów Władysława Ślesickiego, wy-
danym staraniem Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego. Nosi tytuł „Portret ma-
łego miasta”. Żeby nikt się nie obraził: zo-
stał nakręcony w roku 1961 – a wówczas, 
według spisu przeprowadzonego rok wcze-
śniej – nasze miasto liczyło sobie zaled-
wie 34 179 mieszkańców, czyli tyle ile dziś 
Nowy Targ, a nieco tylko więcej niż Boch-
nia i Gorlice. Było też – co podkreśla nieco 
natrętny komentarz – „miastem starym”, 
zamkniętym w dawnej zabudowie. Co wię-
cej - wchodzącym dopiero w kolejną falę 
modernizacji. Ale modernizacji nie naru-
szającej leniwego tempa życia, nie wypie-
rającej form dawnych. 

Nie wiem, czy ktoś tęskni dziś za „ma-
łym Nowym Sączem”. Może ci z Czytel-
ników, którzy przeżyli w nim swoje dzie-
ciństwo, może zresztą rozpoznaliby siebie, 
swoich sąsiadów, kolegów, krewnych w 
niezwykle ciekawych kadrach filmu. Fil-
mu, w którym udało się oddać kontrasto-
we wkraczanie „nowego” – przemysłu, 
nowych bloków, autobusów komunikacji 
miejskiej. Udało się pokazać stan zawiesze-
nia, przejścia od typowego miasteczka po-
wiatowego ku jakimś większym – a wów-
czas nieznanym – przeznaczeniom. 

Z tej drogi nie sposób zawrócić. War-
to wprawdzie postawić pytanie o cenę, jaką 
zapłaciło miasto za przyspieszony rozwój 
lat 70. i 80. Zauważmy, że między rokiem 
1961, w którym rejestrowano obraz, a 1970 
przybyło zaledwie sześć tysięcy miesz-
kańców. W następnej dekadzie: dwadzie-
ścia tysięcy, w kolejnej – siedemnaście. Od 
roku, w którym Nowy Sącz uzyskał status 

województwa (1975) do roku, w którym go 
utracił (1999), ludność miasta niemal się 
podwoiła z 48 do 84 tys. Małe miasto z fil-
mu Ślesickiego przestało istnieć. 

Dzisiejsi sądeczanie muszą poradzić so-
bie z tym nagłym wzrostem, który zaburzył 
naturalne procesy urbanizacyjne i społecz-
ny rozwój miasta. Doganianie ówczesnej 
„eksplozji” demograficznej przez niedo-
rosłe do niej miasto będzie jeszcze przez 
lata wyzwaniem dla władz i lokalnych elit. 
To była szansa, ale też kłopot, którego nie 
sposób się pozbyć. Trzeba mu sprostać. 
Być może warto zainicjować poważną roz-
mowę – z udziałem urbanistów, architek-
tów, socjologów miasta – o tym, co per-
spektywicznie można zrobić z reliktami 
tego wzrostu, jak nie dopuścić do tego, by 
Nowy Sącz po latach rozwoju wszedł w fazę 
„rozpadu”. 

Wiele razy staram się tu powtarzać 
trudną prawdę, że gra o miasto nie jest ni-
gdy z góry wygrana – bo istnieje wie-
le przykładów miast upadłych, przerośnię-
tych wskutek uprzemysłowienia lub jakiejś 
politycznej koniunktury, które potem la-
tami szamocą się ze sobą. Pocieszające jest 
jednak i to, że nie ma też miast skazanych 
na porażkę. Że niemal każde pokolenie sta-
je przed szansą i wyzwaniem odciśnięcia na 
miejskiej przestrzeni własnego piętna, wy-
rażenia własnego stylu. 

Skoro już mówimy o zobowiązaniach 
– wysiłek twórców wspomnianej wysta-
wy zasługuje na zwieńczenie katalogiem, 
a może nawet katalogiem z krążkiem, na 
którym umieszczono by dawne filmy o No-
wym Sączu. Miasto zasługuje z naszej stro-
ny na znacznie czulszą pamięć niż ta, którą 
mu na co dzień okazujemy. Całkiem nowy 
Sącz powinien od czasu do czasu umieć 
złożyć hołd temu sprzed laty. 

Portret małego 
miasta

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Ujeżdżanie 
Pegaza

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Trzydniowe zmagania 
festiwalowe, począwszy od 
sztuk plastycznych (galeria 
WSB), a skończywszy na 
prezentacjach scenicznych 
(MOK), uświadomiły, jak wielu 
młodych ludzi szuka swojego 
miejsca na ziemi, jak próbuje 
rozwinąć skrzydła i dać upust 
swojej twórczej energii. 

Wiele razy staram się tu 
powtarzać trudną prawdę, 
że gra o miasto nie jest nigdy 
z góry wygrana – bo istnieje 
wiele przykładów miast 
upadłych, przerośniętych 
wskutek uprzemysłowienia 
lub jakiejś politycznej 
koniunktury, które potem 
latami szamocą się ze sobą.
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S 
ypnęło nam ostatnio artykuła-
mi prasowymi na temat rosną-
cego bezrobocia. Ze szczególną 
troską ich autorzy podcho-
dzą do statystyk dotyczących 
tego zjawiska wśród młodzie-

ży. O ile jednak kilka jeszcze lat temu za-
stanawiano się nad trudnym startem za-
wodowym dla nastolatków, tak obecnie 
głównym podmiotem troski wszelkich 
władz, publicystów i analityków stali się 
trochę od nich starsi absolwenci wyższych 
uczelni. Do wałkowanego już czas jakiś te-
matu kryzysu szkolnictwa zawodowego, 
kształcącego zbyt mało kompetentnych fa-
chowców w konkretnych i potrzebnych na 
rynku zawodach, doszły biadolenia nad ty-
siącami magistrów z nic niewartymi dy-
plomami. Okazuje się bowiem, nie tylko 
zresztą w naszej, sądeckiej rzeczywisto-
ści, że proza życia codziennego ma się ni-
jak do poezji i romantyzmu młodości. Cza-
su, z jednej strony beztroski i radości życia, 
ale z drugiej budowania swojej przyszłości 
i inwestowania w szczęśliwą resztę żywota. 
Najradośniejszym i najważniejszym młodo-
ści okresem od dawien dawna był czas stu-
diów. Przez lata całe doświadczenie to do-
stępne było tylko dla nielicznych, a ktoś 
szczycący się trzema literami przed nazwi-
skiem, to był gość. Realia zmieniły nam się 
jednak błyskawicznie. Jednym z najdobit-
niejszych przejawów zmian ustrojowych 
okazała się bowiem rewolucja edukacyj-
na, która najpierw przygoniła na niezliczo-
ne uczelnie (głównie nowo powstające), zaś 
następnie „wypluła” z nich już nawet nie 
tysiące, ale wręcz miliony absolwentów.

Sytuacja ta stała się klasycznym przykła-
dem dla powstania tzw. ambiwalentnych 
uczuć. Z jednej bowiem strony nie spo-
sób nie kryć dumy z powodu takiego wzro-
stu średniej wykształcenia w narodzie o ja-
kiej nie śnili ani Piłsudski, ani Gierek, ani 
nawet Wałęsa. Z drugiej zaś trudno nie spy-
tać, co konkretnie pozytywnego z tego wy-
nika? Z sytuacji, kiedy już sam dyplom ni-
czego nie tylko nie załatwia, ale wręcz jako 
glejt zdewaluowany niewiele znaczy. A wy-
drukowanie skrótu „mgr” na wizytówce 
staje się wręcz obciachem. Czy chodzi tyl-
ko o statystykę, czy bardziej o zagospo-
darowanie młodych ludzi bezpośrednio 
przed brutalnym zderzeniem z rzeczywi-
stością? Bo przecież wszyscy widzą, że nie 

chodzi o górnolotne idee dbałości o przy-
szłość narodu.

I tu pojawia się problem najważniej-
szy, powszechnie rozpoznany i nie kon-
trowersyjny. Jest nim struktura kształce-
nia. W tym uczonym zwrocie kryje się zaś 
dysonans pomiędzy ofertą edukacyjną, 
a potrzebami rynku pracy. Oczywiście, są 
powody obiektywne takiego stanu. W dy-
namicznie zmieniającej się rzeczywistości 
trudno z kilkuletnim wyprzedzeniem prze-
widzieć sytuację gospodarczą. To zupełnie 
jak z dylematami dotyczącymi ogrzewa-
nia domów. Przed paru laty wielu ucieka-
ło z gazu na olej opałowy. Dziś bulą krocie, 
a niektórzy przechodzą na węgiel i źródła 
odnawialne. Ale co z tym naszym łupko-
wym gazem? Podobnie z wykształceniem. 
Ogólne tendencje są znane, ale dostosowa-
nie się do nich często wcale nie jest pro-
ste. Ponadto uczelnie wyższe stały się wła-
ściwie normalnymi firmami. Dla studenta 
przez lata całe najważniejszy jest papier, 
a nie wiedza. Dominującą zaś jest zasada 3 
x Z – zakuć, zdać, zapomnieć. Niektórzy 
jeszcze zapijają. Uczelnie–firmy odpłaca-
ją się im podobnie. Dla nich nie jest najważ-
niejsza przyszłość absolwentów, ale pewnie 
jakaś inna zasada. Na przykład 3 x P – przy-
jąć, przemielić, podliczyć. 

Tytuł felietonu, będący powtórzeniem 
nazwy mało znanego zespołu punkowe-
go z lat 80. powstał mi poprzez skojarze-
nie dzisiejszej, dramatycznej wręcz sytuacji 
z coraz bardziej dominującym hasłem spo-
łeczeństwa wiedzy. Świata, w którym do-
minują ci, którzy są fachowcami, którzy 
dysponują umiejętnościami opartymi na 
realnej wiedzy. Oj, chyba musimy trochę 
poczekać, by światem zaczęli rządzić absol-
wenci naszych uczelni. 

Magister z wyciętą 
przysadką mózgową

W 
książce C.S. Le-
wisa zatytu-
łowanej „Listy 
starego diabła 
do młodego” 
doświadczo-

ny demon poucza swojego czarcie-
go czeladnika, że… nie powinien się 
zbytnio koncentrować na kuszeniu lu-
dzi do łamania dziesięciu przykazań, 
bo co prawda wykroczenie takie ścią-
ga na głowę winowajcy groźbę sądu, 
ale też może wzbudzić w człowieku 
żal, skruchę i szczerą ochotę, by wró-
cić do Boga. Żeby zwieść niewinną du-
szę – podżega kusiciel – trzeba „wy-
kraść najlepsze lata człowieka tak, by 
mu upłynęły niepostrzeżenie nawet nie 
w upojeniu grzechem, lecz na ponu-
rym błądzeniu myślami nie wiadomo 
gdzie i w jakim celu, na zaspokajaniu 
zaciekawień tak słabych, że człowiek 
tylko połowicznie zdaje sobie z nich 
sprawę, na bębnieniu palcami po sto-
le i machaniu nogami, na pogwizdy-
waniu melodii, których nie lubi, na 
pogrążaniu się w ciemnym labiryncie 
marzeń, którym brak nawet zmysło-
wości i ambicji uzyskania jakiegoś jej 
posmaku”.

Demon, by przekonać swoje-
go ucznia, zdradza mu dlaczego, choć 
tego rodzaju postępowanie wyglą-
da z pozoru na miałkie, może jednak 
mieć piekielną skuteczność: „Powiesz, 
że to są bardzo małe grzechy. Niewąt-
pliwie, jak wszyscy młodzi kusiciele, 
chciałbyś donosić o sensacyjnych wy-
kroczeniach. Pamiętaj jednak, że liczy 
się tylko to, w jakim stopniu odgro-
dzisz człowieka od Boga. Nie ma zna-
czenia, jak małe są przewinienia, pod 
warunkiem, że łącznym ich efektem 
jest stopniowe odsuwanie człowie-
ka od Światła i pogrążenie go w Nico-
ści. (…) Doprawdy najpewniejszą drogą 
do Piekła jest droga stopniowa — ła-
godna, miękko usłana, bez nagłych za-
krętów, bez kamieni milowych, bez 
drogowskazów”.

Jeżeli wybierasz się przed święta-
mi Wielkiej Nocy do spowiedzi, miej 
w pamięci ten diabelski dialog na 
swój temat. Jako ostrzeżenie. Może ci 
przyjść do głowy i serca zwątpienie: 

czy w ogóle warto się spowiadać? Bo 
znowu te same grzechy. Bo co to daje, 
skoro znowu te same grzechy. Bo 
przecież te grzechy, choć te same, nie 
są znowu takie wielkie. Po co zawra-
cać nimi głowę Bogu i księdzu, i sobie… 
Przypomnij sobie wówczas, co o tym 
myśli diabeł. Jemu właśnie na takim 
podejściu najbardziej zależy. Żeby ci 
zło spowszedniało, żeby było uśred-
nione, ugrzecznione wręcz. Żeby ci 
doskwierało, ale tylko trochę. I żeby ci 
się czasem w tym znużeniu nie udało 
zauważyć, jak tracisz pasję, jak ci wy-
cieka z ciała i serca wszelka namięt-
ność. On Cię chce udusić w tym sosie 
monotonii i nudy.

Dlatego idź do spowiedzi, żeby się 
obudzić. Idź do spowiedzi jak na rand-
kę, jak na konfrontację, jak na potycz-
kę, jak na szafot, jak na egzekucję ko-
morniczą własnego domu albo jak na 
ogłoszenie aktu ułaskawienia. Zrób so-
bie rachunek sumienia nie z grzesz-
ków, ale z tego jak, ci smakuje Twoje 
życie. Coś bardziej w stylu mocnej na-
lewki ze słonecznych winnic Toska-
nii czy bardziej zimny budyń? Niech ci 
ruszy sumienie jakość tego, co robisz, 
a nie ile razy to robisz. Kochasz czy się 
boisz i chowasz po kątach? Marzysz 
czy narzekasz, że już wszystko było? 
Działasz czy wlepiasz przekrwione gały 
w telewizor w oczekiwaniu na kolejny 
serial? Wchodzisz czy wychodzisz? Ru-
szasz się czy nie ruszasz? Zdobywasz, 
ciebie zdobywają czy leżysz jak kro-
wi placek na drodze? Oddychasz głę-
boko, śmiejesz się głośno, klaszczesz 
w dłonie i modlisz z wdzięcznością? 
O to pytaj przed spowiedzią. Niech od-
powiedzi na te pytania oskarżą cię albo 
usprawiedliwią.

Prawdziwe nawrócenie to nie pod-
liczanie swoich występków, lecz 
przemiana myślenia (Ef 4,22–24), 
a walka duchowa to w istocie woj-
na o utrwalenie nowego stanu umy-
słu. Chrześcijanin pasie swoje myśli 
jak pasterz owce. Zna radę świętego 
Pawła: „co jest prawdziwe, co godne, 
co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, 
co zasługuje na uznanie, jeśli jest ja-
kąś cnotą i czynem chwalebnym – to 
miejcie na myśli!” (Flp 4,8). Za każ-
dą więc myśl złą i za lenistwo, za by-
lejakość przeprasza. Potem zaś dosko-
nali się więc w przypominaniu sobie 
dobra, w dostrzeganiu dobra oraz 
w planowaniu dobra na przyszłość. 
Chrześcijanina bardzo motywu-
je i umacnia odkrycie, że prawdziwa 
pokora nigdy nie polega na poniżaniu 
się, lecz tylko i wyłącznie na dobrym 
myśleniu o sobie i innych. I na zacie-
kawieniu każdą kolejną minutą życia.

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Rada na spowiedź 
wielkopostną

Jednym z najdobitniejszych 
przejawów zmian 
ustrojowych okazała się 
rewolucja edukacyjna, która 
najpierw przygoniła na 
niezliczone uczelnie (głównie 
nowo powstające), zaś 
następnie „wypluła” z nich 
już nawet nie tysiące, ale 
wręcz miliony absolwentów.
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

14 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 11–14, 
Filia SBP na Osiedlu Gołąbkowi-
ce, „Głośne czytanie”; X godz. 12, 
Dziecięca Galeria im. Stanisława 
Szafrana Pałacu Młodzieży, wer-
nisaż V Wojewódzkiej Pokonkur-
sowej Wystawy Plastycznej PN. 
„Ogród piękna, dobra i rado-
ści”; do 14 kwietnia : Zaproszenie 
do współtworzenia wystawy pn. 
„Moje spotkania z Janem Paw-
łem II”. Zamiarem organizatorów 
jest przygotowanie wspomnianej 
wystawy, która będzie prezen-
towana w maju br. na sądeckim 
Rynku. Powstanie również gale-
ria, która prezentowana będzie 
na stronach internetowych Urzę-
du Miasta i patronów medialnych 
przedsięwzięcia. 
Więcej na www.nowysacz.pl.

15 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X Sądecki Park 
Etnograficzny, wernisaż wystawy 
fotografii oraz archiwalnych doku-
mentów dotyczących budownictwa 
niemieckiego na Sądecczyźnie pn. 
„Niemieckie zagrody z Gołkowic”.

16 KWIETNIA

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X godz.. 
15.30, Pijalnia Główna, sala kon-
certowa, występ Zespołu Tańca 
Artystycznego „Miniatury”.

17 KWIETNIA, 

r NOWY SĄCZ:  X Niedziela Pal-
mowa w skansenie – msza święta 
w kościele pw. św. św. Piotra i Paw-
ła oraz konkurs tradycyjnych palm, 
warsztaty malowania pisanek i kier-
masz wielkanocny; 

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X godz.16, 
Pijalnia Główna, sala koncertowa, kon-
cert w wykonaniu zespołu Cancito.

18 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X trwają przy-
gotowania do kolejnej XXIX edy-
cji Konkursu Muzyk, Instrumen-
talistów, Śpiewaków Ludowych 
i Drużbów Weselnych – DRU-
ZBACKA organizowanego przez 
MCK SOKÓŁ wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu 
w dniach 12 – 15 maja 2011 r. Zgło-
szenia do 18 kwietnia 2011 r. Więcej 
na www.mcksokol.pl .

19 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 10, SP 
nr 8 przy ul. Batorego, uroczy-
ste otwarcie Szkolnego Placu Zabaw 
„Radosna Szkoła”.

20 KWIETNIA

r KRYNICA – ZDRÓJ:  X sala 
Kina Cyfrowego, spotkanie autor-
skie z Wojciechem Kuczokiem.

WARTO WIEDZIEĆ

r ŚWIATOWY DZ IEŃ KS IĄŻK I
X Salon EMPiK w Nowym Sączu 
zaprasza do wspólnego święto-
wania Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich, który obcho-
dzony jest 23 kwietnia. – W po-
szukiwaniu nowych form promo-
cji Światowego Dnia Książki oraz 
popularyzacji czytelnictwa, w tym 
roku po raz pierwszy chcemy, aby 
to święto trwało nie tylko jeden 
dzień, ale cały tydzień – informu-
ją organizatorzy akcji. W okresie 
od 13 do 23 kwietnia każdy klient, 
który dokona w salonach Em-
pik zakupu dowolnej książki za 
min. 20 zł, otrzyma prezent nie-
spodziankę. Salon EMPiK Nowy 
Sącz Europa mieszczący się w CH 
przy Nawojowskiej 1 przygoto-
wał w tym czasie wiele atrakcji dla 
swoich klientów, między inny-
mi organizuje konkurs na recenzję 
dotyczącą najciekawszej książki 
zakupionej w empiku. Szczegóły 
w salonie. 

REPERTUAR KIN:

ROZDAJEMY BILETY:
r Na jakim prestiżowym festi-
walu „Wujek Boonmee” zyskał 
nagrodę w roku 2010? Specjalnie 

dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie do kina na 
w/w film. Aby zdobyć bilet, na-
leży pojawić się w naszej redak-
cji w poniedziałek, 18 kwietnia, 
i poprawnie odpowiedzieć na za-
dane pytanie. „Wujek Boonmee” 
to tajemnicza i pełna mistycy-
zmu opowieść o człowieku, któ-
ry pragnie spędzić ostatnie dni 
swojego życia wśród bliskich. 
Pewnego dnia niespodziewanie 
ukazuje mu się duch jego zmar-
łej przed laty żony, a następnie 
syna, choć ten przybywa w no-
wej zwierzęcej postaci. W ich 
towarzystwie Boomnee przy-
pomina sobie swoje dawne wcie-
lenia, gromadzą się wokół nie-
go zjawy. Razem z nimi wyruszy 
w ostatnią, mistyczną wyprawę 
przez dżunglę. Jej celem okaże 
się tajemnicza grota na wzgórzu 
– miejsce, przez które prze-
chodzi się na drugą stronę życia 
i gdzie Boonmee narodził się po 
raz pierwszy.

15 – 21 KWIETNIA:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
16.15 (15–21.04) oraz poranki dla 
dzieci 16, 17 kwietnia godz. 11, 
13, Hop (USA, Komedia, fami-
lijny), godz. 18.15, Kolejny rok 
(W. Brytania, komediodramat), 
godz. 17, Peryferie (Rumunia, 
dramat), godz. 20, Poznasz przy-
stojnego bruneta (USA, komedia, 

romans), godz. 19, Miss Kic-
ki oraz Wszystko (sala studyj-
na, Szwecja/Tajwan, obyczajo-
wy oraz Polska komedia), godz. 
20.30, Prawdziwe męstwo (USA, 
dramat, western), godz. 18.15 
(jedyny seans 19.04),Wujek Bo-
onmee, który potrafi przywołać 
poprzednie wcielenia (Tajlandia, 
komediodramat, fantastyka), 
godz. 18, Sucker Punch (USA, 
akcja, fantasy, thriller), godz. 
14.30, 16.30, 18.30 (15–21.04) 
oraz poranki dla dzieci 16, 17.04, 
godz. 12, Rio 3D (USA, animacja, 
familijny), godz. 16, Jak spędzi-
łem koniec lata (Rosja, dramat), 
godz. 20.45, Oczy Julii (Hiszpa-
nia, horror, thriller); X KROKUS: 
godz. 16.15, 18, 20, (15–17.04, od 
18.04–24.04 kino nieczynne) Jan 
Paweł II. Szukałem Was… (Pol-
ska, dokumentalny); 

r GORL ICE:  X WIARUS: (w po-
niedziałki kino nieczynne), godz. 
17, Jan Paweł II. Szukałem Was… 
(Polska, religijny, dokument); 

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X JAWO-
RZYNA: godz. 11, 15.50, Justin 
Bieber: Never say (3D, USA, mu-
zyczny, dokumentalny), godz. 
13.40, 20.10, Poznasz przystoj-
nego bruneta (USA, romans, ko-
media), godz. 18, Sucker Punch 
(3D, USA, akcja, fantastyczny, 
thriller). 

KINGA STUDZIŃSKA

Z RYSZARDEM MIŁK IEM , sądec-
kim artystą malarzem rozmawiamy 
podczas otwarcia wystawy V Między-
narodowego Biennale Pasteli w No-
wym Sączu.

– Może Pan pochwalić się po raz kolejny 
I Nagrodą zdobytą na Biennale. Podczas 
poprzedniej, czwartej edycji imprezy 
otrzymał Pan Nagrodę im. Jerzego Ma-
deyskiego. Co one dla Pana znaczą?

– Wciąż ocieram się o Grand Prix 
[tym razem główna nagroda przy-
padła Markowi Andałowi za ze-
staw prac – przyp. red.], ale to 
w ogóle mnie nie stresuje. Dla mnie 
ważniejsze jest malarstwo. Nagro-
dy oczywiście cieszą, bo dzięki nim 
uświadamiamy sobie, że to, co robi-
my, w jakiś sposób jest zauważalne, 
być może nawet zaczyna być zro-
zumiałe dla większego grona od-
biorców. A ja nie uprawiam prze-
cież łatwego malarstwa. Nie tworzę 
landszaftów, moje obrazy rodzą się 
spontanicznie, bo nie pracuję na 
poziomie ego, a wyższej świado-
mości. Przynajmniej do tego dążę. 
Józef Czapski podkreślał, że nie jest 
ważna technika, formuła malarska, 
ale to, co się chce przekazać. 

– Niemniej Biennale narzuca technikę 
pastelu, w której Pan się chyba dosko-
nale odnalazł.

– Biennale pozwoliło wypły-
nąć tej technice, która daje szero-
kie możliwości ekspresji i dlatego 
też ją stosuję. Obserwuję rozwój tej 
sztuki od wielu lat – z samym Bien-
nale jestem związany od 1994 roku 
– i dostrzegam ogromny postęp ma-
larstwa pastelowego. Na konkurs 
trafiają naprawdę dojrzałe prace, 
artystycznie wartościowe. A warto 
zauważyć, że jeszcze całkiem nie-
dawno technikę pastelu uważano 
za kobiecą i traktowano jako tę niż-
szego rzędu. Do rangi wynieśli ją na 
szczęście na polskim gruncie Wy-
spiański, Witkacy. Mało kto wie, że 
wiele znakomitych pasteli pozosta-
wił po sobie i Picasso. Teraz dzię-
ki takiej imprezie, jak ta w Nowym 
Sączu, rangę pasteli stale się podno-
si. Przyjeżdżający tu malarze mają 
okazję skonfrontować swoje pra-
ce. Z zadowoleniem obserwuję, jak 
przychodzą na drugi, trzeci dzień 
po wernisażu i wpatrują się w obra-
zy kolegów, kontemplują, analizują. 
– „Improwizacje różnotematycz-
ne”, które wystawił Pan do konkursu, 

utrzymane są w podobnej konwencji 
do poprzedniej pracy – „Most w Min-
neapolis” z 2008 r. Nic nowego?

– Obie prace pochodzą z cyklu, 
który cały czas tworzę. Przy mini-
mum środków technicznych wy-
dobywam maksimum ekspresji. To 
w tej chwili mnie fascynuje. Staram 
się eliminować to, co zbyteczne. Sto-
sować skrót, bo obraz łatwo można 
przegadać. A chodzi o to, żeby wie-
dzieć, kiedy go przestać malować. 
– Wystawa V Międzynarodowego Bien-
nale Pasteli odbyła się już w nowym 
miejscu, w Galerii Sztuki Współcze-
snej BWA Sokół. (Dodajmy, że można ją 
oglądać do 15 maja, a Biennale towa-
rzyszą też wystawy: Agaty Rościechy 
– laureatki Grand Prix Biennale z 2008 
roku i Jana Matheusa De Grauw z Rot-
terdamu – jurora dotychczasowych 
edycji Biennale. Prezentowane są rów-
nież prace artystów z Tajlandii). Pana 
zdaniem impreza na tym zyskała czy 
może straciła swój klimat? 

– Absolutnie zyskała. Większa 
przestrzeń, większy rozmach. Sami 
artyści, kiedy z nimi rozmawiałem, 
doceniali zmianę. Moim zdaniem to 
jedna z najlepszych galerii w Polsce. 

(G) 

Obraz łatwo można przegadać 
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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.

Wiara

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

ROZMOWA. Współczesny człowiek 
jest coraz bardziej zagubiony, reko-
lekcje mogą stać się punktem zwrot-
nym w życiu, pomóc odzyskać to, co 
jest naprawdę w życiu ważne – mówi 
ks. dr Wacław Barnaś – rekolekcjo-
nista Centrum Formacyjno–Rekolek-
cyjnego Diecezji Tarnowskiej „Arka” 
w Gródku n.Dunajcem.

– Rekolekcje to z łaciny „zbierać na 
nowo, powtórnie”. Chyba wszyscy 
w codziennym zabieganiu potrzebują 
takiego czasu zebrania na nowo myśli?

– Współczesny człowiek nieste-
ty coraz rzadziej zastanawia się nad 
sprawami naprawdę ważnymi, nad 
którymi ciągle wygrywają sprawy 
pilne. W konsekwencji jest coraz 
bardziej zagubiony i niezadowolo-
ny, traci sens i cel życia.
– Rekolekcje mogą to zmienić?

– Celem rekolekcji jest całościo-
wa rewizja swojego życia duchowe-
go i nawrócenie. Rekolekcje poma-
gają odnaleźć, odzyskać to, co jest 
naprawdę w życiu ważne i posta-
wić na właściwym miej scu w ży-
ciu. Są okazją, by postawić sobie 
pytanie: czy istnieje trwały punkt, 
do którego zakotwiczone jest moje 
życie, i z którego mogę wyruszyć 

w dalszą podróż, z nadzieją, odwa-
gą i zaufaniem? 
– Rekolekcje zwykle kojarzą się z tymi 
parafialnymi, głoszonymi teraz przed 
Wielkanocą.

– Pod względem formy można 
mówić o rekolekcjach otwartych, 
jakimi z zasady są właśnie rekolekcje 

parafialne, oraz o rekolekcjach za-
mkniętych dla określonych grup, 
zarówno duchownych jak i świec-
kich. Rekolekcje odprawiane są 
indywidualnie lub zbiorowo, sa-
modzielne lub pod kierunkiem do-
świadczonego przewodnika. W na-
szym Centrum organizowane są np. 
rekolekcje dla gimnazjalistów, ma-
turzystów, studentów, narzeczo-
nych, przedsiębiorców i pracodaw-
ców, pracowników służby zdrowia, 
nauczycieli, ale też dla małżonków, 
czy dla osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych.
– Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne 
„Arka” zdaje się przeżywa swój rene-
sans. To znaczy, że wbrew obiegowym 
opiniom coraz częściej zatrzymuje-
my się, zauważamy, że „dusza cze-
goś łaknie”?

– Rzeczywiście, w ubiegłym 
roku Centrum gościło ponad 10 
tys. osób, a od początku funkcjo-
nowania ośrodka, czyli od wrze-
śnia 2001 r., około 72 tys. Wpraw-
dzie w świadomości wielu wiernych 
funkcjonuje stereotyp, że rekolekcje 
zamknięte są propozycją dla osób 
duchow nych, ale też coraz wię-
cej osób rozumie, że każdy powi-
nien troszczyć się o rozwój wiary, 

swojego życia duchowego i szukać 
pomocy na tej drodze uświęcenia 
również w takich formach jak re-
kolekcje zamknięte. Dlatego dobrze 
jest przeznaczyć trzy dni w ciągu 
roku na głębszą duchową odnowę.
– Ale do tego „poszukiwania siebie” 
potrzebna jest raczej cisza, milcze-
nie, wsłuchanie się w siebie, a nieko-
niecznie kolejne kazania, konferen-
cje, nauki.

– Pewnie niejedna osoba po-
wie, że przecież w tylu rekolek-
cjach wzięła już udział i tak praw-
dę mówiąc niewiele zmieniły one 
w jej życiu. Wymieniają się tylko 
kaznodzieje, ale mówią właściwie 
o tym samym: o Panu Bogu, o na-
wróceniu. A jednak to nieprawda. 
Słowa, które padają z ambony są 
jak kropla, która drąży skałę. Kro-
pla za kroplą. Wydawałoby się, że 
wszystkie jednakowe, a jednak każ-
da z nich w jakimś stopniu otwiera 
nasze serce dla Boga. 

Wiele wspólnot proponuje 
też właśnie rekolekcje zamknię-
te, w milczeniu. Dla niektórych 
początkowo milczenie wydaje się 
trudne, wręcz niemożliwe, ale ono 
ułatwia stawianie kroków, pro-
wadzi w nieznany świat duszy, 

gdzie człowiek może spotkać sie-
bie, swych najbliższych i… Boga. 
Temu, kto zakosztował prawdziwej 
ciszy, ciężko wracać do rozwrzesz-
czanego świata.
– Spuentujmy, po co zatem 
rekolekcje?

– Dla wielu osób rekolekcje do-
brze przeżyte mogą stać się pew-
nym punk tem zwrotnym w ich 
życiu duchowym, dla wszyst-
kich zaś są okazją, by poczuć się 
bardziej dotkniętym przez Boga, 
by z odnowioną wiarą i ufnością 
podjąć ży ciowe zadania, wśród 
nich to najważ niejsze, dążenie do 
świętości.
– A dlaczego zwłaszcza przed 
Wielkanocą?

– Wielkanoc – Zmartwych-
wstanie Chrystusa jest najważniej-
szym wydarzeniem w historii zba-
wienia. Pascha nadaje ostateczny 
sens naszej egzystencji. Zatem to 
bardzo dobry czas, by przypo-
mnieć sobie i doświadczyć bezin-
teresownej miłości Boga. Okazja, 
by zatrzymać się, uporządkować 
relacje z Bogiem, ale też z dru-
gim człowiekiem i sobą. Nadcho-
dzi wiosna, odradza się przyroda, 
odradzamy się my.  (JOMB)

Odnaleźć to, co w życiu ważne
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Śladem naszych publikacji

Sz anowny Panie Doktorze,
Interesujący i niewątpliwie inspirują-

cy Pański artykuł pt. „Dlaczego Nowy Sącz 
nie ma historii najnowszej” odbieram jednak, 
z pełnym szacunkiem, jako oparty na niewła-
ściwych przesłankach. Podejrzewam, że Pań-
ski niedosyt wiedzy o współczesnym Nowym 
Sączu wynika po prostu z niedoinformowania 
i zaledwie dziesięcioletniego osadzenia w re-
aliach sądeckich, różnicy między spojrzeniem 
„ptoka” a „krzoka”. Rozumiem, że chodzi 
Panu o okres od drugiej połowy XX w. po lata 
ostatnie. W celu pogłębienia znajomości w tej 
materii podpowiadam Panu sięgnięcie do na-
stępujących źródeł, zaczynając od wymienio-
nego w Pańskim artykule „Rocznika Sądec-
kiego”, któremu niesłusznie przypisuje Pan 
„dziwne omijanie trudnej tematyki”.
Oto niektóre tylko przykłady z ostatnich lat:

J. Leśniak, Transformacja gospodar-
cza w Nowym Sączu w latach 1989–2009, 
„Rocznik Sądecki”, t. XXXVIII, 2010;

J. Leśniak, Samorząd Nowego Sącza 
w latach 1989–2009, „Rocznik Sądecki”, 
t. XXXVII, 2009;

S. Rękas, S. Świątek, Akta Komitetu Po-
wiatowego i Wojewódzkiego PZPR w No-
wym Sączu (1949–1990), „Rocznik Sądec-
ki”, t. XXXVII, 2009;

P. Gryźlak, Wybory parlamentarne na 
Sądecczyźnie w 1989 roku, „Rocznik Są-
decki”, t. XXXVI, 2008;

J. Blachura, J. Leśniak, Wyniki wyborów 
(prezydenckich, parlamentarnych i samo-
rządowych) i referendów w Nowym Sączu 
i Sądeckiem w latach 1989–2003, „Rocznik 
Sądecki”, t. XXXII, 2004

Choćby w tym pierwszym opracowaniu do-
wie się Pan, kto pierwszy po upadku komuny 
lub kilka lat wcześniej założył w Nowym Sączu 
kantor wymiany walut, zbudował prosperującą 
świetnie potem fabrykę (lodów, okien dacho-
wych, drzwi garażowych) oraz kiedy i jak spry-
watyzowano flagowe w okresie PRL firmy.

„Rocznik Sądecki”, nastawiony istotnie na 
badania historii miasta i regionu z dalszej per-
spektywy, stara się jednak trzymać rękę na 
pulsie współczesności, publikując opracowa-
nia z różnych dziedzin życia np. o pierwszych 
wyciągach narciarskich w Beskidzie Sądeckim 
(autor Tadeusz Żygłowicz, „Rocznik Sądecki”, 

t. XXXVII, 2009), co z uwagi na specyfikę na-
szego regionu ma chyba swoje znaczenie. 

W każdym „Roczniku”, biorąc pod uwa-
gę recenzje książek (które też przecież odnoszą 
się do współczesności), biogramów, materia-
łów i kalendarium zarzut o omijaniu tematyki 
współczesnej jest nieprawdziwy. Wprost prze-
ciwnie, profesorowie–recenzenci uważają, że 
„Rocznik” dotyka zbyt dużo zagadnień współ-
czesnych w stosunku do problematyki histo-
rycznej z dawnych wieków.
Panie Doktorze,

Bez potrzeby „żmudnego wychwytywa-
nia wzmianek w opasłych rocznikach dzien-
ników”, proszę sięgnąć do „Rocznika Sądec-
kiego”, gdzie pomieszczane są kalendaria 
kolejnych lat: rejestr istotnych wydarzeń z ży-
cia miasta, dzień po dniu, od 1 stycznia do 31 
grudnia. Znajdzie Pan tam wszelkie zmiany 
kadrowe, kluczowe decyzje społeczne i gospo-
darcze, przekształcenia strukturalne, wyniki 
wyborów etc.

Odrębne opracowania dotyczące histo-
rii najnowszej, której – jak Pan mylnie twier-
dzi – Nowy Sącz – nie ma, posiadają powstałe 
w latach dziewięćdziesiątych uczelnie wyższe: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (wydane 
w 2008 r. opracowanie pod redakcją dr. Micha-
ła Zacłony z okazji 10–lecia placówki, czy też 
publikacje ś.p. prof. Andrzeja Bałandy, także na 
łamach (Rocznika”) oraz Wyższa Szkoła Bizne-
su (osobista, obszerna monografia twórcy tej 
uczelni dr. Krzysztofa Pawłowskiego na łamach 
dwóch kolejnych wydań „Almanachu Sądec-
kiego”, to rzeczywiście unikatowa opowieść). 

Swoje książkowe monografie mają sądeckie 
zakłady pracy (Newag – zob. wydaną w 2006 
r. „Od Warsztatów do Newagu”, gdzie Pan 
znajdzie dość sporo interesującej Pana histo-
rii z okresu PRL) i PKS, Orkiestra Reprezenta-
cyjna Straży Granicznej, także ważne sądec-
kie kluby sportowe, od Sandecji po Dunajec 
i Start, szkoły (Akademickie Gimnazjum i Li-
ceum im. Króla Bolesława Chrobrego, Zespół 
Szkół Elektryczno–Mechanicznych im. gen. 
Józefa Kustronia, Zespół Szkół Ekonomicz-
nych im. Oskara Langego, I LO im. Jana Dłu-
gosza, II LO im. Marii Konopnickiej). W tych 
książkach, oprócz sięgania do początków tych 
szkół, a więc historii sprzed 100 lat, nie braku-
je opisów z lat współczesnych.

Kompendium wiedzy o współczesnej są-
deckiej kulturze jest wydana w 2007 r. „Pa-
norama kultury sądeckiej” (J. Leśniak, S. 
Sikora).

O nowosądeckiej „Solidarności” piszą 
kompetentnie Leszek Migrała i Andrzej Szka-
radek (książeczka z 2010 r.). Swego cza-
su o strajku w ratuszu w styczniu 1981 r. pi-
sał w „Roczniku” bezpośredni obserwator 
tego wydarzenia red. Daniel Weimer, a także 
w osobnym wydawnictwie szeroko o sądeckiej 
„Solidarności” Magdalena Kroh.

Kolejna interesująca Pana sprawa: nazwi-
ska sekretarzy partii i wojewodów oraz in-
nych dygnitarzy z okresu PRL, skrótowe, jak 
to w encyklopedii, wizytówki najważniejszych 
nowosądeckich przedsiębiorstw, organizacji 
instytucji odnajdzie Pan w „Encyklopedii Są-
deckiej”, wydanej w 2000 r. Znajdzie tam Pan 
i Lecha Bafię, i Józefa Brożka, i innych towa-
rzyszy, nawet na zdjęciach.

Domyślam się, że Pańskie dywagacje kon-
centrują się wokół potrzeby syntezy najnow-
szych dziejów miasta. To rzeczywiście am-
bitne wyzwanie. Nowy Sącz ma dwie syntezy 
swoich dziejów: ks. Jana Sygańskiego z końca 
XIX wieku i zespołu prof. Feliksa Kiryka, czy-
li „Dzieje miasta Nowego Sącza”, których cezu-
rą końcową jest rok 1990, a więc data graniczna 
transformacji. Synteza przełomu XX i XXI wie-
ku z pewnością byłaby przydatna i ktoś ją kie-
dyś opracuje, ale jak Pan wie, jest to tytaniczna 
praca na lata, wymagająca żmudnych studiów.
Reasumując:

Z przedstawianiem i badaniem historii naj-
nowszej Nowego Sącza nie jest tak źle, jak 
Pan zaznacza w swoim pożytecznym i cieka-
wym artykule. Proszę nie wyważać otwartych 
drzwi, choć przyznam Panu rację, że materia-
łów na interesujące Pana tematy mogłoby być 
więcej, żyją jeszcze świadkowie okresu przeło-
mu i transformacji, źródeł nie brakuje.

Cieszy więc Pańska zapowiedź, że wraz 
„z grupą młodych współpracowników” przy-
mierza się Pan do „rozszyfrowania społecz-
nej i politycznej treści dzisiejszego Nowego 
Sącza i jego niedawnej przeszłości”, co ubo-
gaci wiedzę sądeczan o swoim mieście.

Życzę powodzenia, Panie Doktorze!
Jerzy Leśniak 

„Rocznik Sądecki”

Uroda 
współpracował 
z UB w latach 
1947–1955
HISTORIA.  W ostatnim numerze „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” (z 7 kwietnia 2011 r.) uka-
zał się list Pani Marii Urody – wdowy po Romanie 
Urodzie. Pani Uroda odniosła się w nim do moje-
go artykułu „Żołnierze wyklęci”, opublikowanego 
w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” 3 marca 2011 r. 
Zarzuciła mi – jako autorce artykułu – nierzetel-
ność i kłamstwo, sugerując, że informacje zawar-
te w napisanym przeze mnie tekście są niepraw-
dziwe, nierzetelne i niesprawdzone oraz że godzą 
w jej dobra osobiste, dobre imię jej męża i rodziny. 

W artykule napisałam: „Podejrzewa się, że 
współpracownikiem UB był Uroda. Nie ma jed-
nak przekonywujących dowodów”. Dowody 
jednak są. Poniżej zamieszczam informacje, 
które na temat współpracy R. Urody z UB prze-
kazał mi Dawid Golik – pracownik Oddziałowe-
go Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie:

Według zachowanych w archiwum kra-
kowskiego oddziału IPN dokumentów daw-
nego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Ro-
man Uroda (ur. 28 lipca 1925 r. w Zawadzie 
w pow. nowosądeckim jako s. Karola i Stefa-
nii Migacz) został w czasie wojny wywiezio-
ny do Niemiec, gdzie pracował w l. 1940–1945 
w charakterze robotnika przymusowego. Po 
zakończeniu II wojny światowej powrócił na 
Sądecczyznę i rozpoczął pracę w warsztatach 
kolejowych w Nowym Sączu. Najprawdopo-
dobniej utrzymywał jakieś kontakty z pod-
ziemiem niepodległościowym, gdyż 27 mar-
ca 1947 r. ujawnił się podczas trwania akcji 
amnestyjnej w Powiatowym Urzędzie Bez-
pieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu. 
Wówczas też bezpieka postanowiła zwerbo-
wać go jako tajnego informatora, szantażu-
jąc go posiadaniem tzw. materiałów kom-
promitujących dotyczących jego osoby. Jak 
zapisał referent PUBP w Nowym Sączu Wła-
dysław Waligóra: „Wyżej wymienionego za-
werbowałem na materiałach kompromitują-
cych, ma on możność udzielenia nam pomocy 
w wykrywaniu wrogich organizacji ponie-
waż posiada szeroką znajomość wśród ro-
botników i chłopów na wsi. Zawerbowałem 
go w tym celu, ażeby mieć wiadomości, co się 
dzieje wśród ludności podmiejskiej i robotni-
ków kolejowych. Podczas zaproponowanej 
mu współpracy z organami Bezpieczeństwa 
zgodził się bez wahania. Wypisał zobowiąza-
nie, Życiorys i listę krewnych, ps. wybrał so-
bie «Wojak». Werbunek odbył się w Urzędzie 
w dniu 8.IV.1947 r. o godzinie 16–tej. Następne 
spotkanie wyznaczono na dzień 12.IV.1947 r.”

Pomimo tego, że dokumenty dotyczące pracy 
agenturalnej Romana Urody zachowały się tyl-
ko w formie szczątkowej, dowiedzieć się z nich 
można, że miał on za zadanie informować UB 
„o każdym pojawieniu się bandy w jego gro-
madzie” i że 30 lipca 1951 r. w jego teczce pracy 
znajdowało się „28 doniesień o treści ogólno-
informacyjnej dotyczących przemarszu ban-
dy przez miejscowość zamieszkałą przez infor-
matora oraz ukrywających się bandytów z jego 
miejscowości”. Współpraca Romana Urody 
z UB osłabła po likwidacji Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowców w 1949 r., ale za-
kończona została formalnie dopiero sześć lat 
później, w styczniu 1955 r., kiedy wyelimino-
wano go z sieci agenturalnej bezpieki. 

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Spojrzenie ptoka a krzoka

Szanowny Panie Redaktorze, 
Z pewnością wiedza jaką ma „krzok” 

o ludziach i faktach jest znacznie mniejsza 
od wiedzy „pnioka”. Zwłaszcza jeżeli ze-
stawi się ponad trzydziestoletnie doświad-
czenie zawodowego opisywania Sądecczy-
zny z kilkumiesięczną kwerendą historyka 
i politologa. Nie ośmieliłbym się jednak na-
pisać tekstu, z którym Pan polemizuje, bez 
przewertowania „Roczników”, „Encyklo-
pedii” i „Dziejów Nowego Sącza”. Lektu-
ra wymienionych przez Pana tekstów nie 
zmieniła mojego przekonania, że polity-
ka jest w znacznym stopniu tematem tabu, 
a kwestia dziejów PZPR i solidarnościo-
wego podziemia, jest pomijana szczegól-
nie wyraziście. Od upadku poprzedniego 
ustroju minęło dwadzieścia lat i choć bo-
haterowie wielu wydarzeń z tamtych lat 
żyją, to napisanie tej historii nie powinno 

być dla nich osobistą krzywdą. Dla miesz-
kańców miasta, szczególnie tych młodych, 
wiedza o sobie samym stanowi zaś – bez-
dyskusyjnie – ważny kapitał rozwojowy. 

O tym, że wymyka się on nie tyl-
ko Sądeczanom, świadczy bardzo ciekawa 
książka napisana przez dwóch socjologów 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Ra-
dosława Sojaka i Daniela Wicentego zaty-
tułowana „Zagubiona rzeczywistość”, ze 
znamiennym podtytułem „O społecznym 
konstruowaniu niewiedzy”, pokazują-
ca, jak ze względu na interesy niewielkich 
grup, całe społeczeństwo bywa pozbawiane 
dostępu do istotnych danych i możliwych 
ich interpretacji. Ograniczanie dostępu do 
wiedzy to istotny mechanizm antyrozwo-
jowy – w znaczącym stopniu znamionujący 
obszary peryferyjne, w gospodarce i poli-
tyce których dominują relacje nieformalne. 

Pokazując problem, na jaki natrafi-
łem podczas kwerendy, starałem się prze-
konać, że warto o ostatnim okresie dziejów 
i o współczesnej polityce pisać inaczej. Bar-
dziej analitycznie, bez obszarów objętych 
milczeniem. Ze świadomością, że nic, co było 
istotnym zbiorowym doświadczeniem sąde-
czan, nie może zostać pominięte. Oczywi-
ście spróbuję te postulaty zastosować przede 
wszystkim do siebie i przedstawić w nieodle-
głej przyszłości pierwsze wyniki badań. Mam 
jednak nadzieję, że uda mi się przekonać tak-
że innych do wspomnień, badań i dyskusji na 
ten temat. Chciałbym, by za rok lub dwa bi-
bliografia, którą Pan przedstawił, obejmo-
wała co najmniej drugie tyle tekstów, napi-
sanych przez wielu różniących się poglądami 
i przygotowaniem zawodowym autorów. 
Mam nadzieję, że przynajmniej w tym punk-
cie jesteśmy jednomyślni. Rafał Matyja

Zagubiona rzeczywistość
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Sport

Kolejna afera korupcyjna uderza w do-
bre imię Sandecji. Okazało się, że klub 
zaufał i zatrudnił osoby, które w prze-
szłości sprzedały mecz w Ekstrakla-
sie. Czy teraz Zarząd podziękuje im za 
współpracę?

Do sądu rejonowego we Wrocławiu 
trafił w poniedziałek akt oskarże-
nia dotyczący meczu Cracovii z Za-
głębiem Lubin (sezon 2005/2006). 
Zarzuty postawiono kilkunastu za-
wodnikom, którzy występowa-
li w rywalizujących drużynach. Był 
to mecz, który dał ekipie z Lubi-
na awans do Pucharu UEFA. Wśród 
oskarżonych znaleźli się m.in. pił-
karze, którzy obecnie związani są 
z Sandecją. Wymieniane osoby za-
mieszane w aferę korupcyjną to 
byli zawodnicy, należący do szta-
bu szkoleniowego sądeckiego klu-
bu. Piotr B. znany jest z występów 
w Ekstraklasie, był m.in. napast-
nikiem Cracovii. Do Sandecji tra-
fił jeszcze jako zawodnik. Miał bar-
dzo duży wkład w awans sądeckiego 
klubu do I ligi. Na zapleczu Ekstra-
klasy jego forma nie był już tak do-
bra. Rola rezerwowego mu nie od-
powiadała i w wieku 37 lat zakończył 
sportową karierę. W rundzie jesien-
nej był trenerem czwartoligowych 
rezerw Sandecji. Na początku 2011 
roku został asystentem Mariusza Ku-
rasa w pierwszym zespole. Sławomir 
O. jest wychowankiem Sandecji, grał 
na pozycji bramkarza. Ma na swo-
im koncie występy w Ekstraklasie. 
Reprezentował barwy m.in. Pogoni 

Szczecin, Widzewa Łódź i Craco-
vii Kraków. Po zakończeniu ka-
riery sportowej na początku 2011 
roku wrócił do Nowego Sącza w roli 
trenera bramkarzy. Według donie-
sień prasowych Piotr B. i Sławomir 
O. dobrowolnie poddali się karze. 
W przypadku Piotra B. jest to rok 
i 6 miesięcy więzienia w zawiesze-
niu na 4 lata, przepadek przyjętych 
6 tys. zł łapówki i 10 tys. zł grzyw-
ny, a Sławomira O. – 2 lata więzie-
nia w zawieszeniu na 5 lat, przepa-
dek przyjętych 20 tys. zł łapówki i 15 
tys zł. grzywny.

Informacja zszokowała kibiców 
i działaczy sądeckiego klubu. Zarząd 
Sandecji podkreśla jednak, że klub 
z meczem Cracovia – Zagłębie nie 
ma nic wspólnego. Po upublicznie-
niu korupcyjnej przeszłości Piotra B. 
i Sławomira O. ich przyszłość w San-
decji stoi pod znakiem zapytania.

– Zarząd MKS Sandecja zgłasza 
zdecydowany sprzeciw przeciwko 
mieszaniu naszego klubu w afe-
rę korupcyjną związaną z me-
czem Cracovia – Zagłębie Lubin 
– czytamy w wydanym oświad-
czeniu. – Dzisiejszy tytuł artyku-
łu w dzienniku Gazeta Krakow-
ska/ Polska The Times pod tytułem: 
„Umoczeni w Sandecji” jest moc-
no krzywdzący dla klubu. Sprawa, 
o której wczoraj donosiły media, 
dotyczy wydarzeń sprzed pięciu 
lat, kiedy dwaj nasi pracownicy 
byli zawodnikami Cracovii. Gdy 
trafili do Sandecji nie byli oso-
bami podejrzanymi o jakikolwiek 
czyn korupcyjny. Mamy nadzie-
ję, że Zarząd Klubu zbierze się 
wkrótce w komplecie i podejmie 
decyzję w sprawie wspomnianej 
dwójki sportowców. Na pewno nie 
będziemy wyręczać sądu w jego 

pracach. Nie leży to bowiem w na-
szych kompetencjach.

Sytuację Sandecji kompliku-
je fakt, że jeszcze nie przebrzmia-
ły ostatnie doniesienia o udziale 
w aferze korupcyjnej osób blisko 
związanych z klubem. Ponad dwa 
miesiące temu CBA zatrzymało 
trzy osoby podejrzane o korupcję 
w Sandecji Nowy Sącz. Byli to: 46–
letni Leszek L. były prezes Sandecji 
Nowy Sącz, 43–letni Tomasz S. były 
zawodnik drużyny oraz 49–letni 
Janusz S. zaprzyjaźniony z klubem 
przedsiębiorca. Wszyscy zostali za-
trzymani w swoich mieszkaniach 
w Nowym Sączu. W Prokuraturze 
Apelacyjnej we Wrocławiu męż-
czyźni usłyszeli zarzuty korupcyj-
ne dotyczące wręczania łapówek 
w sezonie 2004/2005. Prokurator 
prowadzący śledztwo zastosował 
wobec byłego prezesa klubu 15 tys. 
zł poręczenia majątkowego i dozór 
policyjny. Były piłkarz jako śro-
dek zapobiegawczy otrzymał po-
ręczenie majątkowe w wysokości 
1,5 tys. zł i dozór policyjny. Wobec 
przedsiębiorcy zastosowano dozór 
policyjny.

Pecha ma również trzecioligowy 
Poprad Muszyna. Najpierw okaza-
ło się, że zatrzymany przez CBA To-
masz S. to obecny trener drużyny 
z Muszyny. Natomiast dwa tygodnie 
temu trzecioligowiec poprosił o po-
moc Sławomira O., który postano-
wił na kilka meczów wrócić na bo-
isko w roli bramkarza.

JACEK BUGAJSKI

Regeneracja 
między 
wulkanami
Jedna z najlepszych biegaczek nar-
ciarskich świata, Justyna Kowalczyk 
postanowiła spędzić obóz regenera-
cyjny na dalekiej Kamczatce. Przez 
dwa tygodnie odpoczywać będzie na 
aktywnym obszarze wulkanicznym, 
w miejscu, gdzie można dostać się 
tylko samolotem.

Kamczatka to 1000–kilometrowy 
półwysep na wschodzie Rosji nazy-
wany lądem ognia i lodu. To bardzo 
aktywny obszar wulkaniczny, zie-
mia tam bulgocze, tryska i wybu-
cha. W regionie jest ponad 200 wul-
kanów – niektóre dawno wygasłe 
i porośnięte trawą, z akwamaryno-
wymi jeziorami w kraterach, inne 
zaliczające się do najbardziej ak-
tywnych na świecie. Mistrzyni po-
chodząca z Kasiny Wielkiej na Kam-
czatce była już rok temu.

– Taki pobyt, właściwie na koń-
cu świata, jest mi bardzo potrzeb-
ny – informuje na swojej oficjalnej 
stronie internetowej Justyna Kowal-
czyk. – Czas, który tam spędziłam 
w ubiegłym roku, i ludzie, którzy 
mnie otaczali, pozwolili mi na-
prawdę się zrelaksować. Odpoczy-
wam przede wszystkim pod wzglę-
dem psychicznym, choć zabiegi 
regenerujące też są znakomite.

Do miejsca obozu Juystyny Ko-
walczyk, można się dostać tylko sa-
molotem. Nie ma żadnego połączenia 
drogowego ani kolejowego z resztą 
świata. Są natomiast znakomite wa-
runki do regeneracji i odpoczynku po 
ciężkim sezonie. (JABU)

Korzym 
strzelił Wiśle
Wychowanek sądeckich klubów 
(Startu i Sandecji), Maciej Korzym 
zdobył gola w jednym z najciekaw-
szych spotkań minionej kolejki 
w Ekstraklasie. Napastnik występu-
jący obecnie w Koronie Kielce umie-
ścił piłkę w siatce w spotkaniu z Wisłą 
Kraków. Biała Gwiazda prowadziła 
już 2–0, ale w 68. minucie Korzym 
uzyskał kontaktowego gola. Kielcza-
nie wyrównali w 90. minucie. Było 
to trzecie trafienie 23–letniego na-
pastnika w tym sezonie na boiskach 
Ekstraklasy. Maciej Korzym w swojej 
karierze występował również w Le-
gii Warszawa, Odrze Wodzisław Ślą-
ski, GKS Bełchatów. (JABU)

KOSZYKÓWKA.  Najlepsza drużyna 
koszykarska naszego regionu zakoń-
czyła udany sezon w II lidze. Niespo-
dziewanie Limblach Limanowa nale-
żał do czołówki tabeli i przy odrobinie 
szczęścia mógł walczyć w play–off 
o awans. Perspektywy przed kolejnym 
sezonem są w tej chwili dla zawodni-
ków i kibiców wielką niewiadomą.

Z końcem kwietnia kończy się umo-
wa z trenerem Limblachu Robertem 
Kalitą. Szkoleniowiec nie chce w tej 
chwili rozmawiać o przyszłości, bo-
wiem żadnych ustaleń między nim 
a klubem jeszcze nie było. – W Li-
manowej jest miła atmosfera i bar-
dzo dobrze się tutaj pracuje – po-
wiedział Robert Kalita. – To miasto 
znam od dziecka i czuję do niego 
spory sentyment. Mieszkam w Kra-
kowie i nie ukrywam, że dojazdy są 
bardzo uciążliwe. Moja przyszłość 
w Limblachu rozstrzygnie się w cią-
gu dwóch miesięcy.

Koszykarze Limblachu Lima-
nowa zajęli 6 miejsce w tabeli. Do 
czołowej czwórki i w konsekwen-
cji prawa gry w play – off zabra-
kło niewiele.

– Zakończony niedawno sezon 
uważam za udany – podsumował 
Robert Kalita. – Na 30 rozegranych 
spotkań wygraliśmy 17, czyli pra-
wie 60 procent. To więcej niż zakła-
daliśmy przed rozpoczęciem sezonu. 
Niewiele brakowało, a awansowali-
byśmy do fazy play off. Wystarczy-
ło wygrać z Unią Tarnów i bylibyśmy 

na 4 miejscu. Mieliśmy dwa poważ-
ne kryzysy formy. W grudniu wyda-
wało się, że faza play–off jest dla nas 
osiągalna. Niestety choroby na po-
czątku roku, które dotknęły druży-
nę miały poważne skutki w odnoszo-
nych rezultatach. Jednak w tej chwili 
to tylko gdybanie. Mieliśmy znako-
mitą końcówkę sezonu zasadniczego. 

Pokonaliśmy dwa zespoły z pierw-
szej „czwórki”: AZS AWF Katowi-
ce i Polonię Przemyśl. Jeśli chodzi 
o Limblach, to takim pozytywnym 
zaskoczeniem była postawa Kuby 
Dudki. Do gry wrócił po półtora-
rocznej przerwie. Znakomicie wpro-
wadził się do zespołu, a jego gra cha-
rakteryzowała się dużą inteligencją. 
Mogłem liczyć na doświadczonych 
zawodników, a przede wszystkim 
na Andrzeja Peciaka i Sebastiana Sa-
lamona. Średnia wieku pierwszej 
piątki przekroczyła 30 lat. Gdy wy-
stępowaliśmy w optymalnym skła-
dzie, mogliśmy pokonać każdą dru-
żynę w lidze. JACEK BUGASJKI

Korupcja znowu uderza w Sandecję
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Niedosyt mimo dobrego wyniku

Punkty dla Limblachu: Andrzej Pe-
ciak 483 (czas gry: 819 minuty), Se-
bastian Salamon 350 (652), Piotr 
Kwandrans 319 (569), Wojciech Ry-
kała 230 (673), Jakub Dudek 220 
(566), Piotr Kindlik 181 (734), Mi-
chał Woźniak 151 (613), Przemysław 
Stecko 126 (603), Przemysław Hor-
wat 67 (301), Jarosław Włodarczyk 
50 (274), Leszek Zając 28 (67), Woj-
ciech Hasior 22 (179).



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   14 kwietnia 201116

Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Piotr Lachowicz

ARTUR BARON WIĘCEK, 
pochodzący z Lima-
nowej reżyser i scena-
rzysta filmowy, pracu-
je nad nowym filmem 
dokumentalnym. Tym 
razem jego bohaterem 
będzie prof. Władysław 
Bartoszewski.

Dlaczego Bartoszewski?
– Bo to jeden 

z największych i naj-
wspanialszych żyją-
cych Polaków. Jego 
biografia to zapis pol-
skiej Historii, obraz 
inteligencji polskiej w jej najszlachet-
niejszej odsłonie oraz piękne, aktyw-
ne, ciekawe i pełne heroizmu życie 
– wyjaśnia DTS Baron Więcek.

Profesor Bartoszewski znany jest 
jako polityk, pisarz, historyk, dzia-
łacz społeczny, autor książek i ar-
tykułów, głównie na temat oku-
pacji niemieckiej. Był więźniem 
Auschwitz, uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim, publikował w „Tygo-
dniku Powszechnym”, był korespon-
dentem Radia Wolna Europa, dwu-
krotnie pełnił funkcję ministra spraw 
zagranicznych.
Dokument „Bartoszewski. Droga” będzie 
pokazywał życie człowieka, który jest 
w nieustannej drodze walcząc o Polskę.

– Formą filmu jest rzeczywi-
ście droga. Bartoszewski, pomimo 

swojego wieku, cią-
gle jest w drodze, ma 
wypełniony po brze-
gi kalendarz, my sta-
ramy się mu towa-
rzyszyć w podróży, 
przy okazji pokazu-
jąc jego podróż przez 
życie. A że to życie 
było i jest trudne lecz 
nie nudne – jak sam 
mówi, to mamy cie-
kawe rozmowy i spo-
tkania – opowiada 
Artur Baron Więcek.

Film powsta-
je w dwóch wersjach 

– kinowej i telewizyjnej. Ma być wy-
emitowany przez TVN w lutym 2012 
roku. Autorami scenariusza są Wi-
told Bereś i Krzysztof Burnetko. To 
już kolejny dowód na zgrany duet Be-
resia z Baronem. Obaj są m.in. auto-
rami dokumentów „Tischner. Życie 
w opowieściach”, „Dowódca Edel-
man”, filmów „Anioł w Krakowie” 
i „Zakochany Anioł”.

Wszystkie filmy Więcka są cie-
płymi, serdecznymi opowieściami, 
co wynika zapewne z filozofii ży-
ciowej reżysera i przekonania, że 
świat ma sens, trzeba myśleć opty-
mistycznie, otwierać się na drugie-
go człowieka, równocześnie mówić 
o życiu z pewnego dystansu, trochę 
w cudzysłowie. (JOMB)

O miejsce w „Bitwie na głosy” 
– muzycznym widowisku na żywo 
emitowanym w TVP2 – trzeba moc-
no walczyć. Przekonała się o tym 
maturzystka z Limanowej Sylwia 
Zelek i aktorka Katarzyna Zielińska.

W sobotnim odcinku telewidzo-
wie najmniej głosów oddali na ze-
spół braci Golców, który wykonał 
piosenkę „Black or White” Micha-
ela Jacksona. Tym samym z progra-
mu odpadła grupa Pawła i Łukasza, 
a wraz z nią Sylwia Zelek – miesz-
kanka Żmiącej, uczennica klasy ma-
turalnej w ZS nr 1 w Limanowej. 19–
latka trafiła do grupy po castingu, 
jaki bracia Łukasz i Paweł Golcowie 
przeprowadzali w swojej rodzinnej 
Milówce. Po zaśpiewaniu piosenki 
„Crazy” dostała kawałek sernika, 
co było znakiem, że dostaje się do 
programu. Wraz z grupą wystąpi-
ła w sześciu odcinkach programu. 
Niestety, na tym występy Golców 
się kończą. Wprawdzie Alicja Wę-
gorzewska twierdziła, że zespół po-
kazał fajny luz, radość wykonania 
i poczucie rytmu, a Wojciech Jagiel-
ski ocenił ich wykonanie jako per-
fekcyjne, jednak o kwalifikacji do 
kolejnego etapu decydują widzo-
wie swoimi sms–ami.

– Nie spodziewaliśmy się, 
że akurat w tym programie od-
padniemy, tym bardziej, że to 
był nasz najlepszy występ. Jury 
także oceniło nas bardzo łaska-
wie. Może nie liczyliśmy na finał, 
ale jednak… No cóż, odpadliśmy 
z klasą, bez płaczu. Szkoda tylko 
naszych wspólnych spotkań, ale 
przecież zobaczymy się jeszcze 
w finale – mówi DTS Sylwia Zelek.

Na tym nie skończyła się nieprzy-
chylność fortuny dla pojawiających 
się w programie reprezentantów 

naszego regionu. Katarzyna Zieliń-
ska w piątej edycji programu zastą-
piła w jury Grażynę Szapołowską. 
Po występie zespołu Nataszy Urbań-
skiej pokazała co naprawdę potrafi! 
Proponując, by tańczący na głowie 
Paweł udzielił jej kilku prywatnych 
lekcji, zaprezentowała swoje umie-
jętności. Stanęła na głowie i to bez 
interwencji ekipy medycznej! Po 
takim popisie już zaczęto szeptać, 
że to zastępstwo jest stałą zamia-
ną, ale… daremnie. Z programu nie 
tylko odpadła grupa Nataszy, ale 
i Kasia Zielińska już nie pojawiła 
się w kolejnej edycji. Grażyna Sza-
połowska w szóstym odcinku po-
dziękowała Kasi za godne zastęp-
stwo i wróciła na swój fotel jurora. 
Jak widać nawet stawanie na gło-
wie nie gwarantuje miejsca w „Bi-
twie na głosy”. (JOMB)

Artur Baron Więcek

Baron w drodze 
z Bartoszewskim
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Daremnie stawali na głowie
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