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Niech Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
będą dla Was czasem
radości i nadziei,
Dobrych Świąt!
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REKLAMA

Na święta i kanonizację
Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk specjalne wydanie DTS, z mnóstwem wielkanocnych akcentów, ale również
w znacznej części poświęcone zbliżającej się kanonizacji Jana
Pawła II. Jesteśmy przekonani, że ten wyjątkowy numer naszego
tygodnia na długo pozostanie w Waszej pamięci. Dobrej lektury!
REKLAMA

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz

Z okazji cwi¦t Wielkanocnych wszystkim naszym
Klientom i Kontrahentom skÏadamy
najlepsze Ăyczenia zdrowia, radoäci,
wewn¸trznego spokoju oraz samych sukcesów.

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1; Godziny otwarcia: pon. - piątek; 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Z DRUGIEJ STRONY
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WYŁOWIONE Z SIECI

Mecz o życie
piłkarza
Siedem lat temu był najdroższym
piłkarzem sprzedanym z polskiej ligi
i – prawdopodobnie – najdroższym
piłkarzem w historii sądeckiego futbolu. Dziś, jak podają ogólnopolskie
media, Dawid Janczyk walczy z nałogiem alkoholowym. Od dwóch lat
nie gra w piłkę, a ostatnio przestał
się nawet pokazywać na treningach
rezerw Legii Warszawa.
Legia chce pomóc Dawidowi
Janczykowi wyleczyć nałóg. „ Czeka go najważniejszy mecz – mówi
trener rezerw warszawskiego klubu
o piłkarzu, który miał być gwiazdą
reprezentacji Polski ” – pisała kilka dni temu gazeta.pl.
Kiedy latem 2007 r. przechodził z Legii Warszawa do CSKA Moskwa wydawało się, że złapał Pana
Boga za nogi. W 2006 r. jeszcze
jako nastolatek zdobył z Legią mistrzostwo Polski, a rok później informacja o transferze do Rosji za
2,9 mln euro (ok. 16 mln zł) zastała go podczas Mistrzostw Świata
U–20 w Kanadzie, gdzie strzelił trzy
gole. Potem było już tylko gorzej.
W CSKA kariery nie zrobił, błąkał się jako zawodnik wypożyczony głównie po klubach belgijskich,
aż słuch po nim zaginął na dłużej.

Niedawno odnalazł się w Warszawie. Legia, która zarobiła przed
laty na jego transferze ogromne
pieniądze, zaopiekowała się sądeczaninem, pozwalając na treningi z drużyną rezerw. Janczyk miał
w krótkim czasie zgubić 7 zbędnych
kilogramów.
Teraz Legia chce, by piłkarz trafił do ośrodka zamkniętego, w którym wyleczy nałóg.

– Na pewno go nie skreślamy.
Musi się leczyć i my jako klub chcemy w tym pomóc. Czeka go najważniejszy mecz – powiedział trener rezerw Legii Jacek Magiera w rozmowie
z gazeta.pl. Na początku kwietnia Magiera sugerował, że jeśli Janczyk nadal będzie tak mocno pracował, to jest
szansa, że zgłosi go do zespołu rezerw,
który występuje w trzeciej lidze – relacjonuje „Wyborcza”.

– Poprawił każdy element. Nie
stracił atutów, dobrze się zastawia, łatwo dochodzi do sytuacji
strzeleckich. Co ważne – częściej
się uśmiecha. Widzi sens w tym,
co robi. Wszystko zależy od niego
– chwalił Janczyka trener w „Przeglądzie Sportowym”.
We wtorek serwis weszło.com
poinformował jednak, że piłkarz
od kilku dni przestał pojawiać
REKLAMA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

się w klubie, a jego telefon nie
odpowiada.
Potwierdziliśmy te informacje. Wczoraj z Janczykiem spotkali się Magiera i Leśnodorski. Prezes
nie chciał rozmawiać o spotkaniu,
władzom najbardziej jednak zależy, by namówić piłkarza na terapię w ośrodku zamkniętym – pisze gazeta.pl.
(MICZ)
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R O Z M OWA N A W I E L K A N O C .
– Z Jana Pawła II emanowała – ludzie
mówią świętość – a mnie się wydaje
obecność Boga w człowieku. Do niego lgnęły tłumy nie dlatego, że był
papieżem. W nim tkwiła moc Bożej
obecności – mówi w rozmowie z DTS
o. JÓZEF POLAK SJ, proboszcz parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu,
wieloletni dyrektor polskiej sekcji Radia Watykańskiego
– „Nie lękajcie się”, to były pierwsze
słowa, jakie wypowiedział Zmartwychwstały Chrystus do swoich uczniów.
Dziś, kiedy nasza wiara zdaje się być
coraz słabsza, potrzebujemy takiego
zapewnienia chyba jeszcze mocniej?
– Nie powiedziałbym, że nasza wiara jest coraz słabsza. Wiara
jest wystawiona teraz na mocniejszą próbę. Wielu z nas było wychowywanych w klimacie: „Bój się
Boga”. Dziś trzeba powiedzieć odwrotnie: „Nie bój się Boga”. Nie bój
się do Boga przyjść ze wszystkim,
co dla ciebie jest trudne. Nie bój się,
że Bóg cię odrzuci. Nie bój się, jeżeli
czujesz się przytłoczony sprawami,
które wydają ci się nie do udźwignięcia. To jest właśnie istota Świąt
Wielkanocnych.
– Wchodzimy właśnie w Triduum
Paschalne…
– Dlatego powiedzenie: Nie bój
się Boga, jest tak ważne. Oto mamy
Wielki Czwartek. Stajemy w zadziwieniu, że On jest na wyciągnięcie ręki. Wręcz można powiedzieć
na wyciągnięcie języka. Bo przecież, kiedy przyjmujemy komunię
świętą, przyjmujemy żywego Boga.
A cóż człowiekowi może się lepszego
przytrafić niż kontakt z żywym Bogiem? Przed wiekami ludzie przeciskali się do Niego, próbując dotknąć
choćby rąbka Jego szaty. My mamy
to szczęście, że Bóg został z nami
i jest tuż obok. To ogromna tajemnica, którą niestety próbuje się przysłonić, zepchnąć do stwierdzenia,
że spowiedź nie jest nam potrzebna – bo przecież zachowujemy się
w porządku – że komunia to już za
duża pobożność. Bóg jest na wyciągnięcie ręki i tę tajemnicę przeżywamy w Wielki Czwartek.
Wielki Piątek z kolei stawia nas
przed tajemnicą krzyża. Pokazuje, że cierpienie może mieć zbawczy wymiar. Nieraz cierpienie przytłacza człowieka do tego stopnia,
że zawęża mu horyzont. Zmysły

Nie bój się Boga!

nie dostrzegają niczego poza bólem. Tymczasem nawet to, co najbardziej boli, może zbliżyć do Boga.
Człowiek dostrzega, że sam nie daje
rady. Otwiera się więc na Boga. Ponadto we własnym cierpieniu, kiedy się je ofiaruje za innych, można
znaleźć niezwykle głęboki sens. Rozmawiałem kiedyś z 40–letnią kobietą, matką czwórki dzieci. Wiedziała, że jej śmierć to kwestia kilku dni.
Zapytałem: „Ofiaruje pani?”. Łzy
pociekły po policzkach, ale z pełną
świadomością powiedziała: „Tak”.
Była pogodzona.
– Wiele czasu nieraz musi upłynąć, nim
pogodzimy się z cierpieniem swoim czy
bliskiej osoby. W pierwszym odruchu
przecież wyrzucamy Bogu: „Dlaczego
to robisz?”.
– Jest taka przypowieść jednego
z chrześcijańskich autorów. Opowiada o człowieku, który był bardzo blisko Boga. Szedł z Jezusem
prawie ramię w ramię. Przy brzegu morza można było zobaczyć ich
równe ślady. Tak im dobrze razem
było. W pewnym momencie świat
się dla tego człowieka zawalił. Miał
pretensje do Boga. Gdy się oglądał za siebie, widział już tylko jeden
ślad. Potem, gdy ponownie dane mu
było spotkać się z Bogiem, wyrzucił
mu: „Gdzie byłeś, kiedy cię najbardziej potrzebowałem?”. Jezus wówczas kazał spojrzeć mu na ślad: „Widzisz, że on jest głębszy. Ja Cię wtedy
niosłem”. Jeśli więc cierpisz, popatrz
dookoła. Czy nie ma ani jednego
znaku, że On cię teraz właśnie niesie? To jest właśnie tajemnica krzyża.
– A tajemnica Wielkiej Nocy?

– Tu posłużę się pewnym wspomnieniem. Jako uczeń, a dorastałem we Wrocławiu, uczestniczyłem
w ważnym kulturalnym wydarzeniu
miasta. Dla Panoramy Racławickiej
zbudowano rotundę. Pamiętam jej
otwarcie i pierwsze towarzyszące mi
wrażenie, kiedy z półmroku wyszedłem na rozjaśnioną przestrzeń Panoramy. To jest obraz, który można
oglądać dookoła. Ale co było najbardziej zaskakujące i zadziwiające?
Trudno się było zorientować, między tym, co było namalowane, a tym
co rzeczywiste. Namalowane wcześniej brzozy puszczające pierwsze
listki dopełniały żywe brzozy. Trzeba było się dobrze wpatrzeć, by odróżnić rzeczywistość przygotowaną
plastycznie, od tej, gdzie zaczynał się
obraz. Tajemnica Wielkiej Nocy jest
właśnie przechodzeniem z ciemnego pomieszczenia do miejsca, z którego roztacza się panorama. Zupełnie szerszy horyzont. Świadomość,
że moje życie się nie kończy. Wchodzę natomiast w jego inną perspektywę. Perspektywę zupełnie innego obrazu.
Żyjemy w przestrzeni wiary, więc
nie możemy tego dotknąć. Choć nieliczni tego doświadczyli. Niektórzy święci mieli wizje nieba. Choćby święta Teresa z Ávili, która żyła
później w wielkim zadziwieniu i tęsknocie. W ten sposób to opisywała: „Przed życiem czuję, nie przed
śmiercią trwogę. Bo takie światy widzę tam, przed sobą, że mi ten ziemski – wieczystą żałobą. I tym umieram, że umrzeć nie mogę”.
– Z drugiej jednak strony lęk przed
śmiercią jest jednym z napędów życia
człowieka…
– Tak na pewno było w plemionach pierwotnych. Ale czy tak jest
teraz? Ktoś, kto wierzy, jak święty Paweł, wytęża siły dla tego,
co przed nim. Biegnie do mety, którą jednak nie jest grób, a spotkanie
z Chrystusem. Oczywiście, że pojawia się wymiar bojaźni. Bardzo
ludzki, bo wynika z poczucia przestrzeni własnych słabości. Oto ja,
ksiądz jezuita, stanę przed sądem
i odpowiem, czy bardziej kochałem, czy schlebiałem sobie? Jeśli

w szczerości serca zadajemy sobie
te pytania, wiemy już, czego możemy żałować. I po to jest sakrament
spowiedzi, po to jest możliwość
zadośćuczynienia póki żyjemy.
Bóg nie oczekuje od nas cudów,
On te cuda sam robi. Od nas oczekuje otwartości serca.
– Przywołał ojciec świętych, którzy dotknęli nieba. Zaraz po Wielkanocy będziemy przeżywać kolejną, szczególnie
dla nas, Polaków, ważną uroczystość
– kanonizację Jana Pawła II. Wierzymy,
że w pełni dotknął nieba…
– Myślę , że papież nieba dotykał
już na ziemi.
– Był ojciec blisko papieża, widział więc
więcej.
– Dane mi było przez 11 lat pracować w Radiu Watykańskim. Nawet jeśli mały wycinek, to trochę
z tego widziałem. Andreas Englisch,
korespondent watykański niemieckich mediów, zaczął zbierać, jeszcze za życia papieża, różne historie
z jego pontyfikatu. Wieści w środowisku dziennikarskim szybko
się roznoszą, więc rzecznik Stolicy Apostolskiej zawezwał Adreasa
do siebie, mówiąc, że papież nie życzy sobie, by takie rzeczy publikował. Autor obiecał, że nie zrobi tego
za życia Jana Pawła II. Po śmierci
papieża ukazała się książka „Uzdrowiciel”. Szybko przetłumaczona,
wyszła w Polsce, gdy byłem dyrektorem Wydawnictwa WAM. Niezwykłe historie ludzi z różnych
stron świata. Zadziwiające, jak ta,
gdy podczas jednej z pielgrzymek
Jan Paweł II łamie protokół dyplomatyczny, wypatruje oczami kogoś
wśród tłumu. Jest. Znalazł dziecko,
dotyka je. Uroczystość toczy się dalej. Niby nic się nie stało. Tymczasem później rodzice tego dziecka
opowiadają, że syn był terminalnie
chory. Gdy wrócili z nim do domu,
chłopiec zwrócił się do matki, by
dała mu jeść. Był zdrów. Książka
naprawdę inspiruje.
Sam też odbyłem kilka ciekawych
rozmów–świadectw. Jeden z polskich księży, przełożony zakonu,
opowiadał mi, jak wysyłał swoich
zakonników na misje. Nie był jednak
w stanie dostać się na audiencję, by

papież udzielił im błogosławieństwa
przed podróżą. W końcu, kazał zakonnikom ustawić się w korytarzu,
tak, by Jan Paweł II, przechodząc
do Auli Pawła VI, mógł ich pobłogosławić. Papież przywitał się z każdym z nich, tylko jednemu nie podał
ręki. Dotknął za to jego głowy. Okazało się, że ten ksiądz od lat cierpiał
na niewytłumaczalne bóle głowy.
Lekarze rozkładali ręce. Jeden gest.
Bóle minęły.
– Święty za życia.
– Z Jana Pawła II emanowała – ludzie mówią świętość – a mnie się
wydaje obecność Boga w człowieku. Do niego lgnęły tłumy nie dlatego, że był papieżem. W nim tkwiła
moc Bożej obecności. Przecież to nie
komórki ciała przyciągały.
– Wiele razy miał ojciec możliwość spotkać się z papieżem?
– Bardzo rzadko. Kiedy obejmowałem polską sekcję Radia Watykańskiego, papież chciał poznać
tego młodzika i zaprosił na niedzielny obiad. To był czas, kiedy
mogłem z nim nieformalnie porozmawiać. Jestem jednak ogromnie
wdzięczny, że w chwilach dla mnie
ważnych, jak na przykład ostatnie
śluby zakonne, kiedy poprosiłem,
mogłem liczyć na koncelebrowanie
mszy w prywatnej kaplicy i chwilę rozmowy.
– Czuje ojciec dziś jego obecność?
– Po jego śmierci miałem okazję pracować jeszcze w Watykanie
w czasach Benedykta XVI, a teraz
śledzę wiosnę Kościoła, którą wnosi
Franciszek. Wiem, że bez tych 27 lat
pontyfikatu trudno byłoby na Stolicy Piotrowej o szlachetną mądrość
Benedykta XVI i radosną otwartość Franciszka. Jan Paweł II przez
lata to przygotowywał. Dziś w trudnych sprawach owszem, zwracam
się do niego. Kiedy już zupełnie nie
wiem, co zrobić, proszę o wstawiennictwo. I spokój przychodzi. Są obszary życia, w których pośrednictwo
Jana Pawła II jest niezwykłe. Wiernych namawiam, by zwracali się
do niego w kwestiach małżeńskich,
rodzicielskich, potomstwa, którego
nie mogą się doczekać. Znam rodziny, które uprosiły sobie u Jana Pawła II upragnione dziecko, choć lekarze nie dawali nadziei.
– 27 kwietnia będzie ojciec w Rzymie?
– Nie. Jestem proboszczem, będę
z moimi parafianami.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

REKLAMA

Nadziei, pokoju, radości i wszelkich łask płynących
z Wielkiego Tygodnia, Paschalnego Triduum
i od pustego Pańskiego grobu …
Wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzą
Jerzy Wituszyński

Ryszard Nowak

Przewodniczący
Rady Miasta Nowego Sącza

Prezydent
Miasta Nowego Sącza

Kartkę narysował Zenon Remi

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.
Jan Paweł II
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Bal wielkiej nadziei
L U D Z K I E S P R AW Y. Sądecki ZUS
uznał, że Katarzyna Konar, cierpiąca na porażenie mózgowe, może
pracować. Teraz w oparciu o opinię biegłych, decyzję podtrzymał Sąd
Rejonowy. Katarzyna Konar nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
Zamierza walczyć o swoje w Sądzie
Apelacyjnym w Krakowie.
Historię 37–letniej kobiety opisywaliśmy już na naszych łamach.
Jej sprawa nabrała nawet ogólnopolskiego wymiaru. Śledzą ją krajowe stacje telewizyjne. Oddział
ZUS w Nowym Sączu pozbawił ją
bowiem renty, którą otrzymywała od 20 lat, twierdząc, że „nie jest
całkowicie niezdolna do pracy”.
Katarzyna Konar cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Przeszła
kilka operacji. Dzięki rehabilitacji i własnej determinacji nauczyła się chodzić. Chciała zacząć funkcjonować, jak zdrowi ludzie. Poszła
do pracy. Po kilku miesiącach kręgosłup zaczął odmawiać jej posłuszeństwa. Ból nie pozwalał na normalne
życie. By nie zaprzepaścić lat ciężkiej
rehabilitacji, zrezygnowała z pracy.
Niestety – jak twierdzi – pokazała,
że potrafi i teraz ZUS ją ukarał, nie
przyznając z powrotem renty. I choć
od decyzji, odwołała się do sądu, niewiele to dało. Nadal pozostaje praktycznie bez środków do życia. Sąd
Rejonowy w Nowym Sączu 18 marca podtrzymał bowiem decyzję ZUS.
– Nie wiem, jak długo wytrzymam, tak żyjąc. Ale nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Nie
zamierzam się poddać, odwołałam
się od postanowienia sądu – mówi
DTS Katarzyna Konar.
Opinie biegłych, którzy ją dotychczas badali, skonfrontowała

Bilety można nabyć w komitecie organizacyjnym,
pod nr tel. 666 493 907; 609 130 267 oraz w hotelu Litwiński
w Tęgoborzy, nr tel. 18 440 90 25.
Katarzynie Konar można pomóc również, wpłacając dowolną kwotę na specjalne konto: Stowarzyszenie Sursum Corda Łącki Bank
Spółdzielczy 26 8805 0009 0018 7596 2000 0080 z dopiskiem/
tytułem „Katarzyna Konar”. W przypadku wpłat z zagranicy należy
podać dodatkowo kod swift: POLUPLPR, zaś przed numerem powyższego rachunku wpisać: PL

już z opinią krajowego konsultanta
do spraw ortopedii i traumatologii
narządu ruchu.
– Profesor, po wnikliwym przebadaniu mnie, uznał, że wymagam
stałej rehabilitacji i opieki drugiej
osoby – mówi Katarzyna Konar. Ma
nadzieję, że biegli sądowi wezmą
pod uwagę opinię lekarza, który jest
przecież, a przynajmniej powinien
być, autorytetem w ich dziedzinie.
– W przeciwnym razie już całkiem
zwątpię we wszelką sprawiedliwość – dodaje kobieta.
Przyznaje, że sytuacja zaczyna ją
przerastać. Sprawa w sądzie może
ciągnąć się rok albo dłużej, a ona
do tego czasu musi przeżyć za 500 zł
miesięcznie. Pieniędzy nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby.
Na rehabilitację nie zostaje więc nic.
– Już wiem, że trudno liczyć
w moim przypadku na wpłaty
z jednego procenta. Przegrywam
z dziećmi. Choć dziś moja bezradność jest równa dziecięcej – rozkłada ręce pani Katarzyna.
Szansę, że uda jej się zdobyć fundusze na dalsze leczenie, upatruje
w balu charytatywnym, któremu
patronuje Stowarzyszenie Sursum
Corda w Nowym Sączu, którego
jest podopieczną. Ruszyła właśnie
sprzedaż biletów, z których cały
dochód zasili konto Katarzyny Konar. Bal odbędzie się 16 maja (piątek) w hotelu Litwiński w Tęgoborzy (koszt – 100 zł/osobę).
– Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy już wsparli mnie, pomagając przygotować imprezę,
oraz tym wszystkim którzy chcą mi
pomóc. Ten bal to dla mnie wielka
szansa i wielka nadzieja – zaprasza Katarzyna Konar.
(KG)

Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz dobre
czy złe informacje,
o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?
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REKLAMA

Z okazji ĝwiąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze Īyczenia
duĪo zdrowia, radoĞci, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów
skáadają
Dyrekcja i Pracownicy Maáopolskiego OĞrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczê wszelkich ³ask Bo¿ych
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
w imieniu swoim i pracowników
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
w Nowym S¹czu
Piotr Polek
Prezes Zarz¹du Spó³ki
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Były zarządca parkingów
Kołem zamachowym
dłużny miastu dwa miliony gospodarki jest konsumpcja
KO N T R OW E R S J E . Kasowali za parkingi, a nie przekazali
pieniędzy miastu. Taki jest finał współpracy między Miejskim Zarządem Dróg, a spółką
„PGP” Magiera i Wspólnicy.
Dług wobec Urzędu Miasta obciąża hipotekę nieruchomości należącej do firmy
PHU „Magiera” i Wspólnicy,
Spółka Jawna. To firma, która
do ubiegłego roku prowadziła w mieście strefy płatnego
parkowania.
Działka wraz z zabudowaniami leży na terenie miejscowości Biecz. Jej wartość
szacunkowa waha się od 2,85
do 3 mln zł. Obok sądeckiego
magistratu w księdze figurują
jeszcze inni wierzyciele.
Dominik Bońkowski, radca prawny Miejskiego Zarządu Dróg wyjaśnia: – Zadłużenie spółki „PGP” Magiera
i Wspólnicy wobec MZD wynosi 1 milion 861 tysięcy 711
złotych tytułem należności
głównej, to kwota bez odsetek ustawowych oraz
kosztów procesu. Zadłużenie jest równe kwocie nie
przekazanych przychodów
REKLAMA

generowanych przez Strefę Płatnego Parkowania
i nie zostało pomniejszone o umowne wynagrodzenie dla tej spółki z przychodu uzyskanego z eksploatacji
Strefy w stosunku 549 złotych od każdego 1000 złotych przychodu. Zadłużenie
to wynika z umowy o zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w Nowym Sączu.
Miasto Nowy Sącz wystąpiło o zapłatę całości kwoty
odpowiadającej osiąganym
przychodom, odmawiając zapłaty na rzecz Spółki
umówionego wynagrodzenia
z uwagi na fakt niewykonania zobowiązania wzajemnego. Wynik postępowania
sądowego, mimo istniejącego sporu, okazał się pomyślny dla Miasta Nowego Sącza.
Na podstawie wydanych
orzeczeń sądowych w celu
zabezpieczenia roszczeń
miasto uzyskało wpis hipotek przymusowych na czterech nieruchomościach należących do spółki oraz jednej
nieruchomości budynkowej
stanowiącej własność wspólnika spółki.

W chwili obecnej Nowy
Sącz prowadzi postępowanie egzekucyjne z majątku
spółki.
– Z uwagi na znaczną
wartość nieruchomości, które stanowią jedną całość gospodarczą – nieruchomości
mają charakter przemysłowy
i wykorzystywane są do prowadzonej działalności gospodarczej, istnieje realna
szansa wyegzekwowania całej kwoty zadłużenia, mimo
tego, iż w egzekucji uczestniczą również inni wierzyciele tej Spółki – twierdzi prawnik MZD.
Toczące się postępowania egzekucyjne są na etapie przed dokonaniem opisu
i oszacowania przedmiotowych nieruchomości.
Robert Magiera nie
chce komentować sprawy. Twierdzi, że nie potrafi podać wysokości roszczeń
ze strony miasta, bo sprawa
nadal jest w sądzie, a część
długu ma zostać ustalona polubownie. – To bardzo skomplikowana sprawa – zastrzega jedynie.
(TISS)

B I Z N E S / P O L I T Y K A . Na zaproszenie Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej Oddział
w Limanowej w debacie poświęconej zagadnieniom gospodarczym wziął udział Jarosław Gowin, lider partii Polska
Razem.
W spotkaniu w WSB–NLU
w Nowym Sączu uczestniczyli również przedstawiciele nowosądeckiego biznesu: Ryszard Florek, prezes
Fakro, Roman Kluska, twórca spółki giełdowej Optimus.
– Polsce potrzebne
są świeże idee oraz systemy

zarządzania, które będą
ułatwiały funkcjonowanie kraju. Polityka to walka,
w której liczy się nie siła argumentu, lecz argument siły
– mówił Gowin. – Mamy bogate państwo – niestety tylko administracyjnie (symbolem tego są pałace ZUS)
i biednych obywateli z ich
skromnymi emeryturami.
Dlatego po pierwsze promuję wprowadzenie limitu ograniczającego ingerencję państwa w gospodarkę
i wskazanie limitu wydatków
publicznych, które nie mogłyby przekraczać 35 % PKB.
Po drugie koniecznością jest

wprowadzenie zakazu zadłużania się poprzez zakaz
utrzymywania deficytu budżetowego. Kołem zamachowym gospodarki jest
konsumpcja. Więc jeśli Polacy zarabiają średnio 4 razy
mniej niż w Europie Zachodniej, kraj nie będzie się rozwijać, a ludzie nie będą kupować drogich polskich
produktów. Ale jeśli ograniczylibyśmy stopień wydatków publicznych do 35 %,
to rocznie, moglibyśmy uzyskać 160 miliardów oszczędności z tytułu funkcjonowania państwa. Gdy polityka
staje się funkcją partyjnych
doktryn, to grupy reprezentujące te partie roszczą sobie pretensje do rządów absolutnych. W rezultacie życie
społeczne jest mierzone miarą nieomylności partii rządzącej. Taki stan jest z reguły
szkodliwy dla społeczeństwa.
Podczas spotkania swoją kandydaturę do Europarlamentu przedstawił również Jan
Puchała – starosta limanowski.
MONIKA TURSKA
Więcej na ten temat
przeczytasz na dts24.pl
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Historia znaleziona
U mistrza Jana
na kościelnym strychu
Dokumenty zachowane są w doskonałym stanie. Przechowywane były w metalowym pojemniku.
– Już po pierwszym rzucie oka
byłem nimi zachwycony, chociaż
jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z ich rangi i znaczenia – mówi
o swoich pierwszych spostrzeżeniach Janusz Cabak, sekretarz gminy
Nawojowa, któremu temat partyzantki jest bardzo bliski. Jego dziadek walczył ramię w ramię z księdzem Władysławem Gurgaczem,
kapelanem żołnierzy wyklętych.
– Podejrzewałem, sądząc po nazwiskach i pseudonimach wspomnianych w papierach, że to materiały dotyczące działalności
Józefa Stadnickiego, najstarszego z synów hrabiego Adama Stadnickiego. Józef chorował na Heinego–Medinę, ale nie przeszkodziło
mu to w prowadzeniu działalności

konspiracyjnej. Używał pseudonimów „Kazimierz”, „Madej”, „Kozub” – wyjaśnia Cabak.
Na terenie gminy Nawojowa i Łabowa utworzył placówkę ZWZ–AK
pod kryptonimem „Narcyz”, której był komendantem. Jednocześnie kierował komórką wywiadu
w Komendzie Obwodu AK. Według bibliografii poruszał się na jednokonnym wózku, którym objeżdżał posterunki leśne. Stadnicki
był też komendantem organizacji o kryptonimie „Tarcza”, która zajmowała się m.in. organizacją zaopatrzenia sanitarnego dla
Limanowszczyzny i terenu Gorlic,
Nowego Targu i Sądecczyzny. Przy
okazji warto raz jeszcze podkreślić,
że w działalność podziemną zaangażowani byli też inni członkowie
rodu Andrzej (pseudonim „Jędrek”)
i Stefania (pseudonim „Stefa”). Dokumenty z kościoła dotyczą dzielności z lat 1943–1945.
Równie entuzjastycznie o znalezisku mówił też wójt gminy Stanisław Kiełbasa: – W dokumentach
są konkretne nazwiska, informacje na temat racji żywnościowych,
zalecenia, jak prowadzić szkolenia,
jak maszerować nocą, jak atakować

straże, jak atakować kolej. Przedstawiciele IPN już obfotografowali
wszystko, a jest tego naprawdę dużo
i wszystko wskazuje, że dokumenty
mają ogromną wartość historyczną.
Podekscytowanie dokumentami
podziela również dr Marek Lasota,
dyrektor krakowskiego Oddziału
IPN. – Działalność Józefa Stadnickiego i „Narcyza” jest już bardzo
dobrze opisana. Tym niemniej archiwum obwodu znalezione w Nawojowej jest rzeczywiście wyjątkowe i nie ukrywam, że będziemy
czynić starania, rozmawiać z proboszczem i władzami gminy, by
dokumenty przejąć.
Sam proboszcz rangę znaleziska
bagatelizuje i nie chce się na ten temat wypowiadać. Zabronił nam nawet cytować swoich wypowiedzi.
A nawojowscy urzędnicy już zastanawiają się, czy na bazie pamiątek
z kościoła nie utworzyć Izby Pamięci. Podobna Izba działa już na przykład w Piwnicznej. Tam władze
apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich pamiątek
po „żołnierzach wyklętych” i innych świadectw historii z okresu
drugiej wojny światowej.
(TISS)

– Bo żeby się czegoś nauczyć jako
kucharz, trzeba zmieniać miejsca pracy – mówi Jan Tabak, który
w branży działa od 50 lat. – U ministra, w jego restauracji, nauczyłem się przyrządzać dziczyznę, we
Włoszech sosy do makaronów itd.
Po powrocie do Polski, założył
zakład doskonalenia zawodowego
w gastronomii „U mistrza Jana”.
Spod jego skrzydeł wyszły setki kucharzy, kelnerów. Był nauczycielem zawodu i egzaminatorem, ale
sądeczanom dał się poznać przede
wszystkim ze znakomitych wyrobów
garmażeryjnych i kuchni staropolskiej, w której do dziś się specjalizuje.
– Ile to wesel, chrztów, komunii
przygotowywałem, trudno zliczyć
– wspomina Jan Tabak.
Dziś już gotuje i robi wędliny tylko dla rodziny i przyjaciół.
– Zdrowie już nie takie. Kucharz
to ciężki zawód, nawet moim synom odradzałem, by szli w moje
ślady – mówi 68–latek. Ale innych chętnie nadal uczy. – Jeśli tylko ktoś chce poznać tajniki
kuchni, jestem gotowy dzielić się

FOT. ARCH.

O D K R YC I E . Podczas prac porządkowych na strychu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej znaleziono archiwa z okresu
działalności partyzanckiego oddziału
„Narcyz”. Według Marka Lasoty, dyrektora IPN z Krakowa, jest to archiwum obwodu.

K U C H N I A . Zawodu uczył się jeszcze
w Nowosądeckich Zakładach Gastronomicznych, a szlify zdobywał przez
pięć lat na Zachodzie. Był kucharzem
ministra zdrowia w Austrii, pracował
dla wielu wiedeńskich restauracji,
później także włoskich i francuskich.

Jan Tabak
doświadczeniem – dodaje i załącza
swój numer telefonu 507–956–527.
Naszym Czytelnikom zdradza
przepis na wielkanocną roladę z indyka w miodzie i z bakaliami.
Mistrz Jan przyznaje, że najlepiej czuje się w staropolskiej kuchni. Twierdzi, że swą prostotą i smakiem nie ma ona sobie równych.
Przepisy czerpie z książki kucharskiej, która liczy sobie już pięć wieków – pochodzi z 1513 r.
– Szynki, kiełbasy przyrządzane po staropolsku można mrozić i po wyciągnięciu z zamrażalki zachowują swój smak i zapach,
bo są wędzone – nie ma w nich grama chemii – zapewnia pan Jan.

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Kamieŷ nie taki pospolity
JuǏ w prehistorycznych czasach doceniono jego zalety uǏytkowe,
póǍniej takǏe walory estetyczne. Z biegiem lat, czųowiek poznajČc
nowe techniki, zepchnČų go jednak na dalszy tor. Ba, traktowaų
nawet z pogardČ, jako surowiec pospolity, a wiħc gorszego
gatunku. DziƑ znów kamieŷ wraca do ųask. A ryterska Įrma Era
Kamienia przeƑciga siħ w pomysųach nad jego zastosowaniem.
Do swojej bogatej oferty wprowadza teraz gabiony.
– W obecnych czasach czųowiek ma potrzebħ ucieczki od zgieųku
cywilizacji. CiČgnie go do natury. Nie kaǏdy jednak moǏe pozwoliđ
sobie na Ǐycie w górach, wiħc chođ namiastkħ tej natury chce
przenieƑđ w swoje najbliǏsze otoczenie – do domu, ogrodu. Z tego
teǏ powodu kamieŷ, jako naturalny surowiec przeǏywa swój
renesans – mówi Jan Tomasiak, wspóųwųaƑciciel Įrmy Era Kamienia
w Rytrze.
W swojej ofercie przedsiħbiorstwo, które w tym roku obchodzi
swoje 10–lecie, ma kominki, schody, elewacje. Wszystko oczywiƑcie
robione z kamienia, sprowadzanego z róǏnych zakČtków Ƒwiata.
Ostatnio Era Kamienia do sprzedaǏy wprowadziųa teǏ gabiony,
które cieszČ siħ coraz wiħkszČ popularnoƑciČ i zastosowaniem.
– Gabion to stalowa konstrukcja wypeųniona kamieniami – wyjaƑnia
Jan Tomasiak. – _wietnie sprawdza siħ jako ogrodzenie. Jest ųatwy
w montaǏu, a przy tym ekologiczny – wymienia praktyczne zalety.
Przede wszystkim jednak takie ogrodzenie wyglČda estetycznie,
a jego oryginalnoƑđ zaleǏy od kreatywnoƑci zamawiajČcego.
Z kamieni w stalowej konstrukcji mogČ bowiem powstađ prawdziwe
dzieųa sztuki. Wraz z powrotem do ųask tego surowca, odǏyųa
przecieǏ sztuka tworzenia mozaik, czyli kamiennych obrazów.
Ale gabiony to nie tylko ogrodzenia. Era Kamienia prezentuje
równieǏ niezwykle ciekawe konstrukcje grillów ogrodowych czy
wrħcz caųych aranǏacji maųej architektury.
– ZaletČ gabionów jest równieǏ to, Ǐe moǏna je szybko zdemontowađ
i przenieƑđ, dopasowujČc do nowych aranǏacji – dodaje Tomasiak.
Kamieŷ cechuje bowiem dųugotrwaųoƑđ. Gabionowe ogrodzenia,
kominki, klomby, dajČ wiħc pewnoƑđ, Ǐe otoczenie naszego domu
czy wnħtrza zyska naturalny i oryginalny wyglČd, ale teǏ – gwarancjħ
na dųugie lata. To produkt, w który warto zainwestowađ.

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948
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W czasach, gdy mięsa w mięsie jest
niewielki procent, ludzie tęsknią za
prawdziwym smakiem wędlin. Dobrze więc dziś mieć za przyjaciół takie osoby jak Jan Tabak.
(EAT)

Przepis na wielkanocnego
indyka w miodzie
i z bakaliami
Składniki:
- indyk – 4 kg
- olej – 10 dag
- masło – 10 dag
- miód – 20 dag
- gałka muszkatołowa do
smaku
- imbir świeży – 10 dag
- czosnek
- wegeta do smaku
- pieprz do smaku
- cytryna
- sól
Nadzienie:
- morela suszona – 10 dag
- rodzynki – 5 dag
- śliwy suszone – 10 dag
- orzechy włoskie – 10 dag
Sposób przyrządzenia:
Oddzielić kości od mięsa. Mięso lekko ubić pałką, następnie natrzeć
przyprawami, zwinąć i włożyć do
lodówki na 6-12 godz. Bakalie namoczyć w gorącej wodzie. Po namoczeniu podrobić w paski. Mięso
z indyka rozłożyć, nałożyć bakalie,
dodać miód, a następnie zwinąć i
osznurować. Włożyć do nagrzanego piekarnika (180-190 stop.). Piec
2-3 godz., polewając sosem.

Na czas kontroli Mo–BRUK zamiera
N A WO K A N D Z I E . Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Nowego Sącza,
że na terenie firmy Mo–BRUK w Korzennej dochodzi do łamania przepisów. Jednak marszałek nie dopuszcza
WIOŚ do dyskusji nad przedłużeniem
wygasającego w czerwcu pozwolenia
na działalność spółki, zajmującej się
odzyskiem toksycznych odpadów.
23 i 26 listopada 2011 roku stwierdzono, że w wyniku nieprawidłowo prowadzonego procesu odzysku
odpadów wystąpiła znacząca emisja amoniaku, potwierdzona wynikami pomiarów przeprowadzonych przez przedstawicieli Straży
Pożarnej z Nowego Sącza. Prezes
spółki Mo–Bruk Józef Mokrzycki
w obu przypadkach odmówił podpisania protokołu kontroli, jak również przyjęcia grzywny w postaci mandatu karnego, wobec czego
sprawę skierowano do sądu. Wydano również zarządzenia pokontrolne. Ponieważ Mokrzycki nie zgodził
się z ich treścią, sprawa trafiła najpierw do WSA, który przyznał rację WIOŚ, a następnie, po zaskarżeniu wyroku przez Mo–BRUK,
sprawę rozpatrywał NSA w Warszawie, który oddalił skargę zakładu.
– Natomiast Sąd Rejonowy w Nowym Sącz tak długo procedował,

że dopuścił do przedawnienia tego
wykroczenia z listopada 2011 roku
– wyjaśnia Ewa Gondek, szefowa
sądeckiej delegatury.
Kontrole obligatoryjnie muszą być przeprowadzane w firmie
raz na dwa lata i muszą być odpowiednio wcześniej „zapowiedziane”. Zakład jest zawiadamiany
o ich dacie i zakresie. W związku
z licznymi interwencjami, były też
przeprowadzane kontrole w związku z zagrożeniem życia i zdrowia
mieszkańców. Takie już nie są „zapowiadane”. Przeprowadzane były
często poza godzinami pracy WIOŚ,
przez dyżurującego inspektora.
– Wszystkie kontrole przeprowadzone przez WIOŚ wykazały,
że zakład prowadzi odzysk odpadów niebezpiecznych w sposób
niezgodny z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Natomiast
stan faktyczny zastany w zakładzie podczas planowanych kontroli, znacznie odbiegał od stanu
faktycznego zastanego w takcie
kontroli prowadzonych bez zawiadomienia, oczywiście na niekorzyść, jeśli chodzi o stan środowiska w tym drugim przypadku.
Spółka kwestionuje stwierdzane naruszenia pozwolenia zintegrowanego, choć jak wspomniano podtrzymał je WSA w Krakowie
(wyrok z dnia 6 lipca 2012 r. oraz

NSA wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2014 r. – dop. red.) – zastrzega przedstawicielka Inspektoratu.
Według Gondek, w trakcie kontroli planowych zakład dziwnym
zbiegiem okoliczności zwykle
nie prowadzi odzysku odpadów,
a w przypadku kontroli interwencyjnych zaraz po rozpoczęciu kontroli praca zamierała. Dlatego też
dokonano poboru osadów dennych z potoku Jasienianka powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków
przemysłowych z zakładu. Analiza próbek wykazała, że w osadach dennych zawartość metali
ciężkich w próbkach osadu pobranych poniżej zakładu Mo–BRUK
SA w miejscowości Niecew znacznie przekracza ich wartości w stosunku do próbek pobranych powyżej zakładu. Badania wód potoku
Jasienianka wykazują co jakiś czas
w odległości ok. 7 km poniżej zakładu przekroczenia wartości granicznych rtęci i jej związków, kadmu i ołowiu.
Sama spółka nie ma sobie nic
do zarzucenia i chce się rozwijać.
– Realizowany plan inwestycyjny Grupy Kapitałowej Mo–BRUK
zakłada w tym roku uruchomienie dwóch nowo budowanych zakładów. W Skarbimierzu,
w województwie opolskim, powstaje Zakład Odzysku Odpadów
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LOKAL UYTKOWY DO WYNAJ%CIA!
MetraǏ: 70,10 m2,
jedno pomieszczenie razem z zapleczem
Lokalizacja: 33-300 Nowy SČcz, ul. Zielona 27
(kampus WSB-NLU w Nowym SČczu)
Szczegóųy: Lokal wielofunkcyjny, dostosowany
do prowadzenia dziaųalnoƑci gastronomicznej
(kawiarnia, restauracja itp.), media
Kontakt:
WyǏsza Szkoųa Biznesu – NaƟonal Louis University
w Nowym SČczu
Pan Zdzisųaw Bochenek, tel. kom.: 795 861 514
e-mail.: rektorat@wsb-nlu.edu.pl

Nieorganicznych oraz w Zabrzu
w województwie śląskim Zakład Recyklingu Metali Żelaznych
i Kolorowych – wyjaśnia rzecznik
prasowy spółki Izabela Górnicka.
– Po publikacji prasowej na temat
rtęci w potoku Jasienianka podczas kontroli Zakładu w Niecwi,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próby ścieków socjalnych odprowadzanych
powyżej Zakładu do przydrożnego rowu, który spływa do potoku
Jasienianka. Badania WIOŚ wykazały zawartość rtęci. Znane są nam
też przypadki mycia opryskiwaczy
ciągnikowych w pobliskim potoku
w okresie prowadzenia oprysków
upraw polowych. Ścieki socjalne
czy środki ochrony roślin odprowadzane do rzeki zawsze stanowić
będą znaczące zagrożenie. Wody
opadowe odprowadzane z terenu
Zakładu w Niecwi są systematycznie badane, nie mogą powodować
pogorszenia jakości wód w potoku Jasienianka. Ponadto nikt, poza
artykułem prasowym, nie zarzucił
Spółce zanieczyszczenia potoku.
(TISS)
Więcej na temat działalności spółki
i toczącego się postępowania
prokuratorskiego przeciwko
oddziałowi spółki w Wałbrzychu
czytaj – www.dts24.pl

Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz dobre
czy złe informacje,
o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?
Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR

Tel. 18 544 64 41
lub 785 340 411
E–mail:

redakcja@dts24.pl
REKLAMA

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718

R O Z M OWA N A W I E L K A N O C .
Pierwszy raz trafił do więzienia
w wieku niespełna 18 lat. Spędził tam
wówczas sześć miesięcy. Wyszedł,
bo sąd zdecydował, że można uchylić
mu areszt. Na drugi dzień… wywiózł
człowieka do lasu, pobił i okradł.
MAREK KSIENIEWICZ spędził w więzieniu w sumie 15 lat. Maturę zdał
dopiero po 40., a później skończył studia psychologiczne. Ma żonę
i dwójkę dzieci. Założył nawet Fundację „Wybieram Wolność”, która
pomaga młodzieży z rodzin patologicznych, opuszczającej poprawczaki i zakłady karne. O swoim życiu – jako przestrodze – opowiadał
niedawno gimnazjalistom ze Świniarska i Chomranic. Spotkał się
też z wychowankami Domu Dziecka w Klęczanach.
– Pana spotkania z młodzieżą to swoiste rekolekcje. Jeździ Pan niemal
po całej Polsce i opowiada historię
swojego życia...
– Wielkanoc to odrodzenie.
W moim życiu nastąpiło ono trochę późno, bo taką wewnętrzną
Wielkanoc przeżyłem w wieku 40
lat, kiedy wyszedłem z więzienia.
A było to dokładnie w moje imieniny. Całe szczęście, że pojawiła się
wówczas Boża iskra, która powiedziała mi, że trzeba na nowo spróbować. Chociaż na zdrowy rozum
wszystko było temu przeciwne, no
bo jak zaczynać nowe życie w wieku 40 lat, nie mając nic: domu,
rodziny, pieniędzy, żadnego wykształcenia. Miałem tylko 15–letni bagaż doświadczeń z więzienia.
Pomyślałem sobie, że spróbuję. Jeśli nie będzie mi się podobało życie
bez przemocy, alkoholu, narkotyków i agresji... zawsze mogę do tego
wrócić. Dałem sobie sześć miesięcy
na taką próbę i udało się.
– Jak to się stało, że trafił Pan
do więzienia?
– Zaczęło się bardzo niewinnie. Moi rodzice nadużywali
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Rekolekcje z więźniem

FOT. MARTA TYKA

8

alkoholu. Młodsze rodzeństwo
trafiło do domu dziecka, ja miałem trochę więcej szczęścia. Babcia
wzięła mnie do domu na wakacje
i tam już zostałem. Każdy człowiek potrzebuje akceptacji, każdy
chce być lubiany i klepany po ramieniu. Nie wiem, dlaczego tak się
dzieje, że szukając tej akceptacji
u rówieśników, brniemy w tą złą
stronę. Lgnie się do kolegów, którzy są najsilniejsi i rządzą w szkole, na przerwach jarają papierosy,
a nawet jointy, zaczyna się piwko.
I tak w to wsiąkamy. W domu nikt

tego nie kontroluje. Pijany ojciec
jest średnim wzorem. W podstawówce uprawiałem sport, nie chodziłem na wagary. Ale kiedy miałem lat naście, babcia przestała być
dla mnie autorytetem, a w ojcu nigdy go nie widziałem. Poszukałem
więc sobie kolegów, którzy byli silni. Mieli już tatuaże, bo już siedzieli w zakładzie poprawczym. Nikogo
się nie bali, chodzili na dyskoteki,
nie musieli płacić za bilety.
– To imponuje młodemu człowiekowi?
– Jeśli nie ma wzorca do naśladowania i nikt mu go nie wskazał – tak. Olałem sport, a wróżono
mi nawet sportową karierę, bo już
w wieku 14 lat jeździłem na mistrzostwa Polski. Wydawało się,
że będzie super. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że 15 lat przesiedzę
w więzieniu, to bym mu w gębę napluł. Zdałem egzaminy do porządnego liceum i wszystko wydawało
się super. Ale tak nie było. U mnie
zaczęło się od bzdury, od kradzieży
roweru, oplucia kogoś. Nie mając 18
lat, trafiłem do więzienia. Więzienie zamiast mnie odstraszyć, bo tak
powinien działać system... zachęciło mnie. Spotkałem tam ludzi, których wcześniej znałem ze słyszenia.
Ci goście byli dla mnie autorytetami. Popkultura więzienna, grypsowanie, od razu załapałem klimat niby tych „lepszych ludzi”.
Po sześciu miesiącach wypuszczono mnie warunkowo z więzienia,
a na drugi dzień wywiozłem człowieka do lasu, pobiłem go i okradłem. Po tygodniu siedziałem z powrotem za kratami.
– Celowo?
–Tak wyszło. Alkohol pozwalał
mi być bardziej odważnym, śmiałym. Zaczynało się od paru piw,
a kończyło na coraz większych

ilościach różnych trunków. W którymś momencie wkładam rękę
do kieszeni, a w niej dziura. Jak
się posiedziało trochę w więzieniu,
człowiek myśli, że jest twardzielem,
więc co to za problem wywieźć jakiegoś frajera do lasu. Złodziej nigdy nie zakłada, że go złapią. Gdyby nieuchronność kary była pewna,
to nikt nie popełniałby przestępstw.
Więzienia byłyby puste.
– A tak wszyscy mówią, że siedzą za
niewinność. Pan też miał pecha...
– Miałem pecha i tak praktycznie od 1983 roku do 2003. Z tych 20
lat 15 przesiedziałem. Byłem w różnych więzieniach zazwyczaj w tych
o zaostrzonym rygorze.
– Wyszedł Pan na wolność i zrozumiał,
że życie nie jest takie proste. Kiedy pojawił się ten promyk nadziei, że jeszcze
nie wszystko stracone?
– To było trudne. Nie byłem
przyzwyczajony do prawdziwego
życia. Nigdy nie kupowałem biletu na tramwaj czy autobus. Jeździłem na gapę. Człowiek, wychodząc po wielu latach z więzienia,
jest inwalidą społecznym, nie umie
żyć, nie potrafi załatwić sprawy
w urzędzie. Nawet nie umiałem
obsługiwać telefonu komórkowego. Kiedy poszedłem pierwszy raz
do bankomatu, to nie wiedziałem,
co zrobić i zżarło mi kartę. Wszystkiego musiałem się uczyć, a byłem
bez żadnego wykształcenia. Już nie
wspomnę o tym, jakim koszmarem
jest znalezienie pracy. Rozumiem,
że jej nie ma, a dla osób, które
wyszły z więzienia to już w ogóle. Wszędzie wymagają świadectwa o niekaralności. Moja kartoteka
była koszmarna. Gdzie nie poszedłem, od razu uśmiechano się i mówiono do widzenia. To załamuje człowieka. W końcu dostałem

pracę po znajomościach, po trzech
miesiącach wyrzucili mnie z niej,
bo dopatrzyli się, że jestem karany.
Gdybym nie oszukał, pewnie bym
jej nie dostał. Zdałem sobie sprawę,
że bez wykształcenia będę nosił kamienie. Więc w wieku 40 lat poszedłem do technikum poligraficznego, zdałem maturę, później przez
1,5 roku roznosiłem ulotki, dostałem się na studia na Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy mi pomogli. Dostałem kredyt zaufania. Zatrudnił mnie świętej pamięci Lech
Kaczyński, wówczas prezydent
Warszawy. Pracowałem w Biurze
Bezpieczeństwa z trudną młodzieżą,
pisałem projekty, założyłem fundację, jeździłem do zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych
i opowiadałem o sobie.
– Dziś jest Pan szczęśliwym mężem
i ojcem...
– Mam 50 lat i czuję się rewelacyjnie. Mam dwie córki – jedna ma
11, druga 6 lat. Mam super żonę,
z którą biegamy po 10 kilometrów
dziennie. Łowię ryby, wyprowadziłem się z Warszawy na ubocze. Jeśli
dostaję telefon od matek, których
synowie piją, czy od żon, których
synowie ćpają – staram się pomagać. Wspieram też szkoły. Jeśli dyrekcje danej placówki potrzebują
mojej pomocy, chętnie jej udzielę.
Wszystkim mówię, że marzenia się
spełniają, ale samo nic nie przyjdzie
i trzeba coś w tym kierunku robić.
Nie mówiłem o tym, ale wiele razy
ocierałem się o śmierć. Skoro jednak mogłem wyjść z takiego bagna, to młodzi ludzie mogą osiągnąć
wszystko. Tylko muszą coś w tym
kierunku robić.
– Gdyby można było cofnąć czas…
– Myślę, że gdybym miał tę świadomość, że będę żył tak jak teraz
żyję, to byłbym w stanie przejść
przez ten okres jeszcze raz.
Rozmawiała MARTA TYKA
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

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

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

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

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00
www.salon-beautyart.pl
SALON FRYZJERSKI
• Nowość – keratynowe prostowanie włosów
• Strzyżenie damskie i męskie
• Strzyżenie dziecięce
• Modelowanie, prostowanie włosów
• Fryzury okazjonalne, loki
• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello
• Pasemka, Baleyage
• Trwała ondulacja
• Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy
zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY
• Nowość - Mezoterapia igłowa
• Fale Radiowe (RF)
• Mikrodermabrazja
• Kwasy AHA, BHA
• Zabiegi pielęgnacyjne
• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała
• Makijaż, Henne, depilacja
• Pedicure, Manicure
• Drobna Kosmetyka

PROMOCJA!!! Mikrodermabrazja

STYLIZACJA PAZNOKCI
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Manicure, żele hybrydowe
• Przedłużanie paznokci
metoda żelowa
• Żelowanie płytki paznokciowej

• Kącik dla Maluszka

99 zł Ważna do 17.04.2014 r.
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Obietnica dana papieżowi
- To wspomnienia, które pozostaną w mojej pamięci na całe życie – opowiada o pielgrzymce Jana Pawła II do Starego Sącza
LESZEK ZEGZDA, prezes Stowarzyszenia Sądeckie Hospicjum
– Pamiętam nasz bój o to, żeby
Ojciec Święty pojawił się na Sądecczyźnie. Pierwsze nasze pomysły z tym związane pojawiły się jeszcze za czasów śp. ks.
abp Józefa Życińskiego. Spotykałem się wówczas z takimi słowami: „Dajcie już spokój papieżowi,
on już nie ma sił. Kiedy przyjeżdża
do Polski, wszędzie go ciągają, ma
po kilka wydarzeń dziennie”. Wydawało się, że jego przyjazd na Sądecczyznę jest prawie nierealny,
ale walczyliśmy dalej. Samorządy napisały specjalny list do Ojca
Świętego, dostaliśmy też ogromne wsparcie od [dziś] arcybiskupa Wiktora Skworca. Nagle okazuje się, że niemożliwe staje się
możliwe. Pamiętam nasze debaty na temat tego, gdzie ma się
odbyć to spotkanie. To nie było
od razu oczywiste, że ołtarz stanie na starosądeckich błoniach.
Pamiętam nasz niepokój związany
z tym, czy papież w ogóle przyjedzie. W przeddzień starosądeckich
uroczystości okazało się, że ma

gorączkę. Patrzyliśmy na obrót
wydarzeń z wielkim lękiem. Później okazało się, że nie może lecieć

helikopterem, bo warunki atmosferyczne nie były sprzyjające. To, że przyjechał, było wielkim

świętem dla Sądecczyzny. Niezwykłe chwile. Papież nie miał siły
wygłosić kazania, homilię czytał

kardynał Franciszek Macharski.
Za to później czekała nas niezwykła „Powtórka z geografii” Jana
Pawła II, utożsamiona dziś z Ziemią Sądecką. Na starosądeckich błoniach były tłumy. Kiedy
po uroczystości wszyscy ruszyli
w kierunku Nowego Sącza, przejście przez most nad Popradem
– od brzegu do brzegu – zajmowało dwie godziny. Przed wejściem
na most i na samej przeprawie posuwaliśmy się po jednym centymetrze. Dziś to niewyobrażalne.
To było niezwykłe wydarzenie.
Wtedy to właśnie, w Starym
Sączu złożyliśmy dar Ojcu Świętemu – obietnicę wybudowania
w Nowym Sączu hospicjum. Teraz
nosi ono imię Jana Pawła II. Myślę,
że papież jest bardzo szczęśliwy
w domu swojego Ojca, bo on najbardziej cenił sobie nie tyle pomniki, ile pomniki żywe, czyli takie, które służą człowiekowi.
A cóż bardziej służy człowiekowi,
jak nie hospicjum.
Not. (MAT)
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WYROBY REGIONALNE


KAMIONKA WIELKA

Sklepy ﬁrmowe:
Nowy Sącz,
ul. Klasztorna 26,

¡ªăª¹¤¯£¤

Wszystkim Partnerom,
Klientom, smakoszom naszych
produktów zdrowych,
radosnych i smacznych
cwiat Wielkanocnych
Ăyczy
KMAK Wyroby Regionalne
Kamionka Wielka

Kamionka
Wielka 501
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Piechotą do Rzymu
Włodzimierz Oleksy – radny powiatowy, wyruszył pieszo 1 marca, ze swojej
rodzinnej Wojkowej k. Muszyny, do Watykanu. Przed grobem Jana Pawła II
modlił się już na kilkanaście dni przed
kanonizacją.

FOT. ARCH.

Pielgrzym udał się do Rzymu
po raz pierwszy w 1981 r., będąc
uczniem IV klasy technikum. Przed
rozpoczęciem wędrówki, Włodzimierz Oleksy spotkał się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który
zaopatrzył go w list polecający, mający ułatwić mu pielgrzymowanie.

Na wagary do Rzymu
1 marca 1981 r. tak napisał w swoim dzienniczku pielgrzyma: „Najtrwalej i najczęściej w pamięci przywołuję swoje pierwsze spotkanie
z Ojcem Świętym na przedwiośniu
1981 roku w Castel Gandolfo. W Polsce rozkwitała Solidarność. Przydrożne stragany Rzymu pachniały
tęczą świeżych kwiatów. Jakżeż łapczywie chłonąłem tę bajeczną atmosferę, uroki, które dotychczas nieznane były nawet w snach. I ta Jego
ciepła postać, ojcowska serdeczność
i autentyczna bezpośredniość, która
ujęła mnie dogłębnie. Łzy jak grochy spadały na posadzkę rezydenckich komnat. A Papież przytulił mnie
i ucałował, a później żartobliwie dodał: To co? Na wagary to się do Rzymu przyszło?”

Ciepło i dobroć
Drugi raz Włodzimierz Oleksy podjął trud pieszej pielgrzymki w Roku Jubileuszowym 2000.
Był wówczas burmistrzem Muszyny. Szedł, ciągnąc za sobą wózek z prowiantem i ekwipunkiem.

10 października 2000 roku tak napisał w swoim dzienniczku pielgrzyma: „Czterdziesty czwarty dzień rozpoczął się bardzo wcześnie. Pobudka
4.20. Wymarsz 4.45. Było ciemno,
sporadycznie tylko ktoś żywy pojawiał się na horyzoncie. Czując bliskość upragnionego celu, to praktycznie frunąłem. Nie czułem tym
razem męczących kilometrów,
ani trudów pielgrzymiego szlaku,
mimo iż wczorajszy nocleg znalazłem dopiero tuż przed północą. Długo błąkałem się po VIA CASSIA nim,
otworzono mi drzwi, w dodatku,
gdy dochodziła dwudziesta druga,
wzmógł się wiatr, a po nim niebo zaczęło pomrukiwać sygnałami nadciągającej burzy. W nogach tego dnia
miałem 60 km (...) Gdy rozległy się
dzwony Rzymu oznajmiające Anioł
Pański podchodziłem do Głowy kościoła katolickiego. Z należną czcią
i hołdem zbliżałem się do tej emanującej ciepłem i wielką dobrocią postaci. Byłem wyjątkowo rozluźniony, jakoś tym razem nie czułem tego

OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki.
Zadzwoń 18 334 80 37.
KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan obojętny. Tel. 507 187 349
REKLAMA

dzielącego nas kolosalnego dystansu. Karol Wojtyła, nasz najukochańszy papież, to majestat wszechczasów. Patrząc w Jego oczy i trzymając
Jego rękę poczułem z całą pewnością, że oto spotykam się z przyszłym
świętym”.

Ostatnia podróż
Gdy Jan Paweł II zmarł, Włodzimierz Oleksy wybrał się do Rzymu na ostatnie spotkanie z papieżem. Tym razem pojechał autokarem.
Tak napisał w swoim pamiętniku:
„W ostatnią podróż wyruszyłem
we wtorek 5 kwietnia po południu.
W Rzymie autokar zatrzymał się następnego dnia przy dworcu kolejowym Roma–Aurelia, gdy dochodziła 22.
Z niedowierzaniem odbieraliśmy
coraz częstsze sygnały, iż wraz z nią
kończy się możliwość ostatniego pożegnania Jana Pawła II. Mimo wszystko z nadzieją w sercu udaliśmy się
autobusem nr 247 w okolice placu
św. Piotra. No niestety, dołączenie

do żywej, niekończącej się kolejki było już niemożliwe. Wejścia pilnie strzeżono. Nie pomogły prośby
i błagania. Zdecydowana większość
powróciła do autobusu, zostało nas
tylko dziewięciu. Tym razem próbowaliśmy przemknąć pod prąd opuszczających Bazylikę. Pomysł okazał
się skuteczny, a okazja, szczególnie
dla mnie, nadarzyła się nader szybko, wmieszałem się w grupę księży z Neapolu. Odtąd byłem już pod
opieką przewodnika grupy – księdza Stefana. Gładko pokonując kolejne bramki karabinierów, szybkim
marszem zbliżaliśmy się do Bazyliki,
zatrzymując się dopiero u jej stóp.
Ucałowałem próg i odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego, zbliżałem się coraz wyraźniej do Ojca
Świętego. Gdy oddałem mu ostatni
pokłon, dziękując za Jego trud i moc
ziemskiej posługi pielgrzymowania
oraz obfite owoce pontyfikatu, minęła północ. Jeszcze długo pozostałem w Bazylice św. Piotra, w jej atmosferze zadumy i refleksji.
Kiedy przed paroma dniami świat
obiegła wieść o śmierci Papieża, ogarnęła nas wszystkich (a w szczególności Polaków) ogromna rozpacz i żal.
Dzisiaj, uczestnicząc w ostatniej
drodze Jego ziemskiej wędrówki,
łącząc się duchowo z Janem Pawłem II, zaczynam coraz bardziej odbierać to jako przesłanie, autentyczny znak, iż życie ludzkie, co prawda
zmienia się, ale się nie kończy. Podziękowałem jeszcze Ojcu Świętemu
za tryumf Miłosierdzia Bożego. Jakie
to przedziwne i tajemnicze, kiedy
Jezus Chrystus ręką skromnej, polskiej zakonnicy w podkrakowskich
Łagiewnikach pisze o łasce swojego miłosierdzia. Jakież to wymowne

i znamienne, że Papież Polak powołany na Stolicę Piotrową, właśnie
z Krakowa, ustanawia święto Miłosierdzia Bożego. Jakież to wielkie
i cudowne, kiedy paciorki koronki
Bożego Miłosierdzia oplatają serca całej ludzkości. Nauczmy się z tego daru
korzystać. Plac św. Piotra opuszczam
około godziny 2 w nocy, spokojnym
krokiem powędrowałem VIA AURELIA do oddalonego o 6 km autobusu. Rzym cichł i pustoszał, ukojony
nocnym snem, a ja byłem ciągle pod
mocnym wrażeniem otrzymanej łaski. Kolejny dzień przywitał nas radosną nowiną załatwienia noclegów.
Mi przypadł malutki rodzinny hotelik „Stadler” przy VIA GIOBERTI 30,
nieopodal centralnego dworca kolejowego Termini. Jakoś dziwnie nie
byłem zmęczony, dodatkowo orzeźwił mnie prysznic. Nie odpoczywałem więc, tylko ruszyłem w ulice
Rzymu. Pragnąłem jak najbardziej
uczestniczyć w atmosferze ostatniego pożegnania człowieka wszechczasów. W wiecznym mieście budziła się
wiosna. Zwisające nad Tybrem platany pokrywały się kwiatem. Trawniki nabierały świeżych barw. Im bliżej
Stolicy Piotrowej, tym bardziej gęstniała i potęgowała się niezgłębiona
rzesza pielgrzymów. Tylko serce było
jakieś blade i smutne.
W samych uroczystościach pogrzebowych uczestniczyłem przy Bazylice Santa Maria Maggiore (Matki
Boskiej Większej), chciałbym tym samym, aby bliżej byli ci, którzy przybyli tutaj po raz pierwszy i ci, którym bardziej niż mnie doskwierały
trudy podróży”.
Źródło: Maria Olszowska, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

REKLAMA

:ĞƐƚĞƑŵǇƉůĂƞŽƌŵČ
ůŽŐŝƐƚǇĐǌŶČƐƚǁŽƌǌŽŶČĚůĂ
ƉŽƚƌǌĞďĚǇƐƚƌǇďƵĐũŝŐųſǁŶŝĞ
ƐƚŽůĂƌŬŝďƵĚŽǁůĂŶĞũ͘
tǌǁŝČǌŬƵƉůĂŶŽǁĂŶǇŵƌŽǌǁŽũĞŵĮƌŵǇǁŬŝĞƌƵŶŬƵǌĂŽĨĞƌŽǁĂŶŝĂŬůŝĞŶƚŽŵ
ŶŝĞŵŝĞĐŬŝŵƵƐųƵŐŵŽŶƚĂǏƵŝƐĞƌǁŝƐƵƐƚŽůĂƌŬŝŽƚǁŽƌŽǁĞũ͕ƉŽƐǌƵŬƵũĞŵǇĚŽƐƚĂųĞũ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŽƐŽďǇǌďƌĂŶǏǇďƵĚŽǁůĂŶĞũŵŝĞƐǌŬĂũČĐĞǁWŽůƐĐĞůƵďǌĂŐƌĂŶŝĐČ͘

:ĞƐƚĞƑŵǇǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝǁƐƉſųƉƌĂĐČǌĨĂĐŚŽǁĐĂŵŝ͕ŬƚſƌǌǇ͗
ƉƌŽǁĂĚǌČůƵďƐČƐŬųŽŶŶŝǌĂųŽǏǇđǁųĂƐŶČĮƌŵħŽƌĂǌƉŽĚƉŝƐĂđƵŵŽǁħ
ĨƌĂŶĐǌǇǌŽǁČ͖
ŵĂũČĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞŵŽŶƚĂǏƵĐŽŶĂũŵŶŝĞũũĞĚŶĞŐŽ
ǌǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚƉƌŽĚƵŬƚſǁ͗ŽŬŶĂĚĂĐŚŽǁĞ͕ŽŬŶĂƉŝŽŶŽǁĞ͕ďƌĂŵǇ
ŐĂƌĂǏŽǁĞ͖
ƉŽƐŝĂĚĂũČǌŶĂũŽŵŽƑđũħǌǇŬĂŶŝĞŵŝĞĐŬŝĞŐŽŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞƑƌĞĚŶŝŵŝĐŚĐČ
ŐŽĚĂůĞũĚŽƐŬŽŶĂůŝđ͖
ƐČƐŬųŽŶŶŝǁǇũĞǏĚǏĂđŝƉƌĂĐŽǁĂđŶĂƚĞƌĞŶŝĞEŝĞŵŝĞĐ͘
^ǌĐǌĞŐſųŽǁĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞǁǇƐǇųĂŵǇƉŽƉƌǌĞƐųĂŶŝƵƐǁŽũĞŐŽĐǀŶĂĂĚƌĞƐ͗ ƉƌĂĐĂΛŬƌŽŶŵĂƚ͘ĐŽŵ
WƌŽƐŝŵǇŽǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞŬůĂƵǌƵůŝŽŽĐŚƌŽŶŝĞĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚ͘
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Kanonizacja z Radiem RDN
Jesteśmy dla Was!
Jedni na kanonizację lecą samolotem, inni jadą pociągiem lub autokarem. Są też tacy, którzy do Rzymu
biegną o własnych siłach. Możliwości jest wiele. Jednak są i tacy, którzy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
nie będą mogli wziąć udziału w uroczystościach kanonizacyjnych Jana
Pawła II i Jana XXIII. Nic straconego!
Duchową obecność w Rzymie
zapewni Wam radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, które zawsze
przybliża Wam to, co istotne. Ale
chcemy też towarzyszyć pielgrzymom, którzy w tym szczególnym
czasie będą w Rzymie lub w różnych zakątkach Małopolski związanych z papieżem.
– Hasło naszego radia brzmi
„Region jest nasz”, a region
to te wszystkie miejsca, w których dzieją się sprawy istotne dla

naszych słuchaczy. W przypadku
kanonizacji papieży Jana Pawła II
i Jana XXIII jednym z takich miejsc
jest Rzym – centrum uroczystości,
tam oczywiście będziemy. Zagościmy też w małopolskich miastach
związanych z papieżem Polakiem
– mówi ks. Jacek Miszczak, dyrektor
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Nowoczesna aplikacja
dla każdego
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotowaliśmy specjalną
aplikację. Aplikacja „Małopolska
Janowi Pawłowi II” podczas kanonizacji będzie praktycznym narzędziem, bardzo pomocnym
pielgrzymom w kraju, głównie
w Małopolsce, gdzie w ramach kanonizacji organizowane jest szereg wydarzeń, jak i tym, którzy

wyjeżdżają do Rzymu. Ci ostatni dzięki aplikacji będą na bieżąco z wydarzeniami w Małopolsce.
– To aplikacja, która zawiera
w sobie wszystko to, co jest najbardziej nowoczesne. Dzięki niej
będzie można nie tylko sprawdzić
plan kanonizacji, ale też dowiedzieć się o takich przyziemnych
sprawach, jak np. gdzie jest gastronomia, noclegi, jak wygląda
transport w poszczególnych miastach, w jaki sposób trafić w dane
miejsce (zarówno w Małopolsce,
jak i w Rzymie, a nawet w Warszawie). Aplikacja określa punkt,
w którym się znajdujemy i jest
w stanie wytyczyć nam drogę (także pieszą) do wyznaczonego celu.
Będzie też można wiele się dowiedzieć o Janie Pawle II i o miejscach
z nim związanych – mówi Mariusz
Kuś, dyrektor Promocji RDN.

REKLAMA

Program RDN na całą Polskę
Specjalnie na okres kanonizacji
zmieniamy naszą ramówkę. – Na ten
szczególny czas program RDN będzie „ogólnopolski”, bo będziemy nadawać także dla stowarzyszonych z nami stacji radiowych
– informuje Mariusz Kuś. Od piątku do poniedziałku 28 kwietnia będziemy nadawać specjalny program
poświęcony tylko i wyłącznie kanonizacji. Nasi reporterzy zagoszczą wszędzie tam, gdzie dzieje się
coś ważnego. Zaczynamy już w piątek od godz. 6 rano. Podczas porannego pasma znajdą się takie punkty
programu jak: wspomnienia o JPII,
konkursy wiedzy o Małopolsce, relacje na żywo z Wadowic, Krakowa
czy Nowego Targu. Programy między
10 a 18 będą prowadzone z Krakowa,
Wadowic, Łagiewnik, Zakopanego,

a wieczorem z Rzymu. W poszczególnych pasmach z pewnością nie zabraknie relacji reporterskich z miejsc
związanych z Janem Pawłem II, ale
przede wszystkim transmisji Mszy
św. (w tym kanonizacyjnej i dziękczynnej) czy modlitwy Koronką
do Miłosierdzia Bożego z łagiewnickiego Sanktuarium oraz wieczornego Apelu z Jasnej Góry. Co godzinę
usłyszycie specjalne papieskie serwisy, które przygotują dla Was najlepsi
wydawcy pracujący w naszym radiu.
Całość programu będzie emitowana na obu naszych antenach (103,6,
101,2, 88,3 FM), dostępna będzie też
poprzez wspomnianą aplikację oraz
na stronie internetowej www.sacrum.visit.malopolska.pl. Szczegółowy program znajdą Państwo także
na stronie: www.kanonizacja.rdn.pl
LUCYNA RUCHAŁA, ŁUKASZ PELC
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Miejsca, ludzie, zdarzenia...
Rozmowa z papieżem

W S P O M N I E N I E . Kiedy na zajęciach Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od Katarzyny Godek dostałam temat zadania domowego
„Miejsca. Ludzie. Zdarzenia, czyli to,
czego nigdy nie zapomnę”, przyszły
mi na myśl moje spotkania z Janem
Pawłem II. Dziś mam okazję podzielić się tym, co wówczas napisałam,
z Czytelnikami „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”.

Potem była audiencja środowa.
Napatrzyłam się i to naprawdę blisko siedząc, a potem przez lornetkę.
Szczęśliwa jak nigdy. Mogę wracać
do Polski. Widziałam go po raz drugi.
Gdy czekałam przy kolumnie
Trajana na innych, którzy później
wyjeżdżali, podeszła do mnie kierowniczka pielgrzymki i mówi:
„Słuchaj, będziemy mieć audiencję prywatną z papieżem i wszyscy
orzekli, że to ty w naszym imieniu
do niego przemówisz”.
Wpadłam w panikę, ale jedna polonistka przygotowywała mi tekst,
druga egzaminowała, a ja miałam
takie łomotanie serca, że myślałam, że mi pęknie. Wtedy przypomniałam sobie „Falklandy”, zgubionego buta i zaczęłam się głupio
śmiać. Oczywiście potem wytłumaczyłam wszystkim moje zachowanie, aby nie myśleli, że zwariowałam ze szczęścia. Chociaż…?!
Przez Spiżową Bramę wpuszczono nas na Plac Damazego. Byliśmy
przedostatnią grupą – przed góralami, którzy długo potem papieżowi śpiewali, a on słuchał i wcale nie
chciał od nich odchodzić. Trochę im
zazdrościliśmy. Chociaż z nami też
długo rozmawiał, a że może tylko
jedna osoba z nim konwersować (taka
ceremonia), więc mówiłam. I wcale
nie wyuczony tekst, a to, o co mnie
pytał. A pytał o nas, o nasze Beskidy
i Gorce. Potem położył rękę na mojej
głowie, wszystkich pobłogosławił,
prosił o pozdrowienie gór.

Bosa pielgrzymka

***

FOT. ARCH. ANNY TOTOŃ

Pierwsze spotkanie z papieżem
było dla mnie tak smutne i bolesne,
że chciałabym o tym zapomnieć,
ale wówczas nie byłoby kontrastu do wspomnienia tego drugiego
– cudownego przeżycia.
Tarnów, dzielnica „Falklandy”
– to była wówczas modna w świecie nazwa i tak określono błotniste,
puste przestrzenie, bez odrobiny
zieleni, które były przygotowywane pod rozbudowę dzielnicy miasta. W tym miejscu miało powstać
olbrzymie osiedle, a może nawet
kilka osiedli bloków mieszkalnych.
Tu właśnie, na środku i w najwyższym miejscu tych przestrzeni, stanął ołtarz olbrzymich rozmiarów.
Do przybycia na spotkanie z Janem Pawłem II namawiał w kościołach ks. bp Jerzy Ablewicz. Mimo
przeszkód w pracy, zgłosiłam swój
udział w pielgrzymce i około pierwszej godzinie w nocy wyjechaliśmy.
Mówiono, że nie dojedziemy do samego miejsca, ale też nie informowano nikogo, jak daleko od autobusu trzeba iść. Nikt nie szemrał, każdy
przeżywał. Może 10 km to znowu nie tak dużo, ale szliśmy cały
czas w deszczu. Na miejscu czekało na nas błoto i tłumy ludzi. Nikt
nie narzekał. Deszcz powoli ustępował. Rozpacz dopiero ogarnęła mnie
i męża w momencie, gdy odsuwała
nas służba porządkowa coraz dalej
od ołtarza i zupełnie w bok. Mój sektor był około 1000 metrów od ołtarza
i nic nie było widać – tylko rusztowania ołtarza. Moje miejsce, o zgrozo!, było w pobliżu wygódki z jednej
strony, a z drugiej strony rząd słuchalnic i kolejki do Sakramentu Pokuty. Zrozumiałe. Na dodatek w tym
królującym wszędzie błocie, w tej
ciżbie, na samym początku zgubiłam buta. Po prostu spadł mi i nie
było szans schylić się po niego. Tłum
już wgniótł go w błoto.
Nawet chciało mi się śmiać. No
bo co innego można było? Tłum zafalował, słychać chór. Papież przybył. Na pewno? Sąsiadka stojąca obok
mnie (miejsc siedzących w ogóle nie
było) miała lornetkę, ale ani ona, ani
ja nic nie widziałyśmy. Tylko „purpury” kościelne i białe sutanny. Słyszałyśmy jedynie homilię papieża.
Rozniosło się w tłumie: „Pojedzie
między sektorami”. Wielka radość
– zobaczymy go. Nagle główny ceremoniarz mówi: „Nie można ryzykować przejazdu papieża, bo mógłby
ugrząźć w błocie”. Więc go nie zobaczę? Chciało mi się płakać. Papież tylko dodał: „To chociaż się wam napatrzę !”, i gorąco nas pozdrawiał.

Jak dotarłam z powrotem do autobusu, jak wróciłam
do domu? To osobna historia. Niemniej wszystkim chwaliłam się:
„Byłam na spotkaniu z papieżem
w Tarnowie”. W duchu zaś mówiłam: „Oddychałaś tym powietrzem,
co on oddychał. I to musi ci wystarczyć”. I wystarczało.

Spotkanie na schodach
W 1989 roku zupełnie przez przypadek i na wariackich papierach
udałam się na pielgrzymkę po całych
Włoszech z zaznaczeniem, że pięć
dni będziemy w Rzymie. Warunki trampingowe, ale jak ktoś jedzie
pierwszy raz, to nie wie, co go czeka. Byłam przeszczęśliwa – 16 dni
i najciekawsze miejsca we Włoszech.
W grupie mieliśmy małżeństwo,
które swoimi koneksjami załatwiało jeszcze w Polsce audiencję u Jana

Pawła II. W ogóle w to nie wierzyłam. Miała być środowa audiencja na Placu św. Piotra i to mi wystarczało. Tym razem na pewno go
zobaczę.
Tymczasem we wtorek znaleźliśmy się blisko kościoła św. Grzegorza i nagle zrobiło się zamieszanie.
Autokar nie mógł podjechać bliżej,
więc wyszliśmy. A tu drugi kordon
nas zatrzymuje i nie puszcza dalej.
Ktoś w końcu poinformował: „Papież jest w środku, w tym kościele na szczycie schodów. Ma spotkanie z przedstawicielem kościoła
w Anglii”. Nie dowierzaliśmy, ale
każdy wolał poczekać. Po 15 minutach schodzi nasz kochany Polak,
a my oczywiście wszystko co można
skandowaliśmy po polsku, aby nas
usłyszał. I… usłyszał. Zatrzymał się,
pozdrowił nas kilka razy i odszedł.
Więc go wreszcie widziałam!

REKLAMA

Tak płakałam ze szczęścia, że jeden z uczestników powiedział:
„Bo cię w końcu trzepnę! Przestań!
Nam się wszystkim chce ze szczęścia płakać”. Długo nie przestawałam i nawet teraz, gdy piszę
to wspomnienie, to ocieram łezkę. Nie dziwcie się – to było coś tak
wspaniałego. Widziałam go trzy
razy i z nim rozmawiałam. Do dziś
zadaję sobie pytanie: „Czym zasłużyłam sobie, że mój Anioł Stróż tak
pokierował tym wydarzeniem?”.
Póki żyję, tego wydarzenia nie
zapomnę.
ANNA TOTOŃ
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Być w Rzymie i papieża nie widzieć?
W dniu historycznym, który być może
na Sądecczyźnie nie będzie miał
równego sobie, a z pewnością będzie owocował jeszcze przez wiele lat, każdy z 600 tys. pielgrzymów
– uczestników największego zgromadzenia ludności w dziejach Sądecczyzny – usłyszał: Ta ziemia od lat
była mi bardzo bliska...

Wyjdź do okna
Podczas pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski, jako student
ostatniego roku UJ, zostałem zatrudniony jako wolontariusz w agencji
Interpress i wyposażony w specjalny
identyfikator, który umożliwiał mi
swobodniejsze poruszanie się szlakami papieskiej pielgrzymki. Skierowano mnie do zespołu redagującego codziennie serię komunikatów
z papieskich peregrynacji, omawiających homilie, oświadczenia. Dla
dziennikarzy zagranicznych (bodaj najwięcej przybyło ich z Włoch)
przygotowywaliśmy np. wizytówki
odwiedzanych przez Ojca Św. miast
(Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Oświęcimia, Nowego Targu).
Mieszkałem w „Żaczku”, w sąsiedztwie krakowskich Błoń. Papież kilka razy dziennie przejeżdżał
w kolumnie pojazdów ul. Manifestu Lipcowego (dziś Piłsudskiego)
i Al. 3 Maja w stronę lądowiska helikoptera, którym podróżował do innych miejscowości. Kilkakrotnie
miałem szczęście znaleźć się w pobliżu papieża, w odległości zaledwie
kilku metrów. Przez osiem dni wieczorami pod oknem rezydencji przy
ul. Franciszkańskiej 3 wyczekiwałem na papieskie słowa, często wywołujące salwę śmiechu: „Jak byłem
w Krakowie, to nigdy po oknach nie
łaziłem, a teraz co się ze mną stało?”
albo „Gdybym przeniósł Stolicę Piotrową z Rzymu do Krakowa, musiałbym wciąż stać w tym oknie”, albo
„Idźcie już spać! Ale przyjdźcie jutro, jakby się ktoś pytał, Franciszkańska 3!” Gdy dostojny gość nie
pokazywał się ludziom, tłum jednym
głosem, niczym jedna osoba, skandował: „Witaj w domu”.
Och, te niezapomniane dialogi
tłumu z papieżem: „Wyjdź do okna!”,

„Przemów do nas!”, „Kardynale,
puść Papieża!”. Fenomen dialogów
pod oknem polegał na tym, że każdy
z wielotysięcznej rzeszy miał wrażenie, jakby uczestniczył w osobistym
spotkaniu z Ojcem Św.
Brałem też udział w pamiętnym
spotkaniu z profesorami i studentami na Skałce (8 czerwca), gdzie
odniosłem wrażenie, że Jan Paweł II na parę sekund skrzyżował
ze mną spojrzenie. Serce rosło, gdy
papież mówił: „Zawsze ta nazwa:
Uniwersytet Jagielloński — wywołuje na całym świecie skojarzenia
najwyższej rangi. A tylko kilka jest
takich uniwersytetów na świecie,
które takie skojarzenia wywołują…”
Niepowtarzalna atmosfera tamtych dni, które wstrząsnęły ówczesną Polską, tkwi we mnie do dziś.
To zderzenie PRL–owskiej rzeczywistości (z jej siermiężnością, niedostatkami, nowomową i cenzurą)
z wesołym i swobodnym papieżem,
zarażającym optymizmem i radością, było niesamowitym przeżyciem. Zapamiętałem twarze

wiwatujących i płaczących ludzi,
odczuwających jedność i wzajemną życzliwość. Zapamiętałem funkcjonariusza MO układającego zgodnie z klerykiem wiązanki kwiatów
na torowisku tramwajowym przy
popularnym wśród studentów barze nazywanym „Barcelona” i Collegium Novum. Gdy w ostatnim dniu
na lotnisku w Balicach wyraźnie
wzruszonemu papieżowi śpiewano
„Góralu czy ci nie żal…” podjąłem
mocne postanowienie: czas na rewizytę. Okazja zdarzyła się dopiero pod
koniec lat osiemdziesiątych podczas wycieczki zakładowej z Sądeckich Zakładów Naprawy Autobusów
do Włoch, zorganizowanej przez
mojego ojca. Na kameralnej audiencji dla 40 sądeczan na dziedzińcu
św. Damazego w pałacu watykańskim jedna z koleżanek poskarżyła się wtedy na austriackich celników, którzy solidnie przetrzepali
nasze bagaże na przejściu granicznym w Bratysławie – Bergu. „Będę
miał o czym rozmawiać z kanclerzem Vranitzky’m, który za kilka dni

przybędzie do Watykanu…” – odparł
rozbawiony papież.

Grzeszny fortel
16 maja 1993 roku. Być w Rzymie
i papieża nie widzieć – to chyba największa klęska, jaka mogła spotkać
przybysza z Polski w Wiecznym Mieście. Taka właśnie groźba stanęła mi
przed oczami, gdy z grupą nauczycieli (na czele z dyrektorem Marianem Kuczajem) i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Technikum
Leśnego ze Starego Sącza, zawitałem
na początku maja podczas wycieczki do słonecznej Italii do Rzymu. Był
to już czas, że na audiencje mogły liczyć wyłącznie anonsowane wcześniej (a nie w ostatniej chwili) grupy pielgrzymów, prowadzone przez
księży. Z papierkami opieczętowanymi przez proboszczów. Zwykła
grupa turystyczna, która z marszu,
dwie godziny przed audiencją, usiłowała spotkać się z Ojcem Św., z góry
skazana była na niepowodzenie.
Udział w audiencjach z papieżem w obiektach zamkniętych,

REKLAMA

Najserdeczniejsze Ăyczenia
N
zdrowych, radosnych
i spokojnych äwi¦t
Wie
Wielkiej
Nocy, smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
a takĂe odpoczynku
w rodzinnym gronie Ăyczy…
¦   × 

np. na dziedzińcu Św. Damazego
czy samej bazylice św. Piotra, był
już ściśle reglamentowany. Otoczenie papieża chroniło Gospodarza Watykanu przed napierającą lawiną gości. Ojciec Św., choć starał
się zrywać te troskliwe pęta (czym
doprowadzał do rozpaczy ochronę
osobistą), musiał mieć zapewnione stuprocentowe bezpieczeństwo.
Starzy bywalcy watykańscy
wspominali z rozrzewnieniem początek polskiego pontyfikatu, kiedy
praktycznie każdy przybysz z Polski mógł sobie zrobić osobiste zdjęcie z papieżem, a za Spiżową Bramę wchodził bez legitymowania,
na podstawie „hasła”: „Niech będzie pochwalony...”. Potem takie
szczęście spotykało tylko wybrańców. Wtedy, kierujący ruchem pielgrzymkowym w biurze przy Via
Pffeifer ojciec Konrad Hejmo, był
– mimo długich nalegań m.in. dr.
Ryszarda Aleksandra – nieubłagany:
– Porządek musi być. Sami sobie jesteście winni. Miejcie pretensje do swojego księdza.
Tragedia! Tym bardziej, że w starosądeckim grzesznym gronie żadnego duchownego nie było. Kiedy
jednak ojciec Hejmo zobaczył zrozpaczone miny, spuścił nieco z tonu
i już mniej srogo zapytał:
– Skąd jesteście i kto was
prowadzi?
Ludzie odpowiedzieli zgodnym
chórem:
– Parafia Stary Sącz, ksiądz
Kuczaj!
– A, to niedaleko moich rodzinnych stron. No, pójdziecie
do papieża...
Starosądecka grupa miała szczęście. Po szczegółowej kontroli (rewizje, badanie przyrządami
elektronicznymi), pozbyciu się plastykowych butelek z wodą mineralną, wszelkich toreb, weszła bocznym wejściem do bazyliki i akurat
ustawiono ją w pierwszym szeregu.
Niemal każdy mógł uścisnąć dłoń papieża, rozpoznać się później na zdjęciach wykonanych przez papieskich
fotografów.
Po powrocie do Sącza, indagowany o rozgrzeszenie za kłamstwo
w sprawie „księdza Kuczaja”, ks.
prałat Stanisław Czachor, machnął
tylko ręką:
– W tej akurat słusznej sprawie
wolno wam było minąć się z prawdą. Żebyście tylko takie grzechy
mieli na sumieniu...
„Księdzu Kuczajowi”, już jako
burmistrzowi Starego Sącza, przyszło witać papieża w dniu kanonizacji księżnej Kingi 16 czerwca 1999
roku. W dniu historycznym, który
być może na Sądecczyźnie nie będzie
miał równego sobie, a z pewnością
będzie owocował jeszcze przez wiele lat. Każdy z 600 tys. pielgrzymów
– uczestników największego zgromadzenia ludności w dziejach Sądecczyzny – usłyszał: Ta ziemia od lat
była mi bardzo bliska...
JERZY LEŚNIAK
Pełną wersję wspomnienia,
w tym historię trzeciego spotkania
znajdziesz na dts24.pl
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Pracownicy Piwniczanki Spółdzielni Pracy z Piwnicznej
- Zdroju byli w Rzymie kilkakrotnie, ale najbardziej
w ich pamięci zapisały się 2 wyjazdy, z roku 1993 i 2000
W latach 90. po transformacji
w kraju otworzyły się nam granice Europy i mogliśmy wyruszyć,
by ją zwiedzać. W maju 1993 roku
zapakowaliśmy do autokaru namioty i całe turystyczne wyposażenie oraz naszą wodę mineralną
Piwniczankę i ruszyliśmy do Italii. Głównym wydarzeniem miało
być oczywiście spotkanie z Papieżem Polakiem w Watykanie. Na początku lat 90. audiencje dla Polaków odbywały się w bazylice św.
Piotra, a dla „reszty świata” w Auli
Pawła VI. I dzięki właśnie takiej
organizacji środowych audiencji
mieliśmy szczęście być blisko naszego Papieża, mogliśmy z nim porozmawiać, a nawet powspominać. Miejsce w bazylice mieliśmy
doskonałe, na całej długości przejścia Jana Pawła II stali pracownicy
Piwniczanki. Ojciec Święty podszedł do nas i rozpoczęła się rozmowa: Skąd jesteście? – z Piwnicznej – Zdroju koło Nowego Sącza.
– Znam dobrze te strony – odpowiedział Papież. Byliśmy bardzo szczęśliwi, każdy mógł uściskać rękę Ojca Świętego, ucałować
pierścień. No i mieliśmy tę świadomość, że tam daleko za Polakami
przy bramach bazyliki Św. Piotra

stoi „reszta świata”, a my blisko
katedry Św. Piotra i naszego Papieża Polaka.
Po audiencji wyruszyliśmy
na zwiedzanie zabytków Rzymu
i innych wspaniałych miast Italii. Byliśmy oszołomieni wówczas

Piwnicznej – Zdroju, czy ten kościół
przy granicy w Mniszku na Słowacji też będziemy zwiedzać?
Nasz kolejny wypad do Italii we
wrześniu 2000 roku – w Roku Jubileuszowym był już inny. Mieliśmy już więcej doświadczenia

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała
- Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała.
Jan Paweł II /Wybrzeża pełne ciszy/

mnogością pięknych zabytków
a zwłaszcza kościołów. Nasza wycieczka trwała 2 tygodnie, zwiedziliśmy najpiękniejsze miasta
od Wenecji aż po Sorento. Nasyceni widokiem tylu kościołów uczestnicy wycieczki pytali, kiedy zbliżaliśmy się do granicy naszego miasta

w podróżowaniu po Europie, ale
był to wyjazd, w którym również
dominowała podniosła atmosfera ze względu na Rok Jubileuszowy. W Rzymie otwarte były bramy
święte w 4 głównych bazylikach:
św. Piotra w Watykanie, św. Jana
na Lateranie, Santa Maria Maggiore
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i św. Pawła za Murami. Święte bramy otwierane są tylko na ważne
wydarzenia – a takim w roku 2000
był przełom wieków. Udało nam
się przejść przez wszystkie, i oczywiście uczestniczyć w audiencji
generalnej w Watykanie. I kolejne radosne spotkanie z Janem

Pawłem II na środowej audiencji
i niezapomniane przeżycia.
W latach 90. ubiegłego stulecia
oprowadzałam grupy turystyczne po Rzymie, miałam więc możliwość uczestnictwa w środowych
audiencjach w bazylice św. Piotra.
Udawało mi się moich turystów
ustawiać na trasie przejścia Ojca
Świętego i sama mogłam porozmawiać z Papieżem. Pamiętam ten
pierwszy raz, kiedy odważyłam się
zwrócić do Papieża i powiedziałam:
„Proszę księdza do nas”. Strasznie
się tym zwrotem zdenerwowałam
i to moje zdenerwowanie zauważył Ojciec Święty – podszedł i powiedział: Ja przede wszystkim jestem księdzem!
Bł. Jan Paweł II powrócił
do domu Ojca po długiej i wyboistej drodze swojego życia. Mieliśmy szczęście towarzyszyć Mu
w tej drodze – choć może małymi
kroczkami – podążaliśmy za Nim.
Był to dla nas wszystkich młodszych i starszych wielki zaszczyt
i splendor, czuliśmy się bezpieczni i dowartościowani jako Polacy.
Po śmierci bł. Jana Pawła II pozostał
ogromny żal i pustka, ale pozostała też w naszych sercach nadzieja,
że tam, gdzie teraz przebywa, odbiera nagrodę za swoje święte życie
na ziemi. Ufni, że te 27 lat pontyfikatu to ogromna kopalnia wiedzy, drogowskaz co dalej, nadzieja
– że kiedyś się spotkamy, a On nam
w tym pomoże – jeżeli będziemy
żyć tą Miłością, której nas uczył.
HALINA HARAF
Piwniczanka Spółdzielnia Pracy
w Piwnicznej – Zdroju.
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Wieści ze Starego Sącza

Jan Paweł II w grodzie św. Kingi

Sierpień 1996 burmistrz Marian Cycoń wraz z małżonką zaprasza papieża do Starego Sącza

Na uroczystość kanonizacji Jana
XXIII i Jana Pawła II 27 kwietnia
liczną grupą wyruszą mieszkańcy
Sądecczyzny i przede wszystkim
Starego Sącza. Ci ostatni szczególnie mają za co dziękować JPII.
Przede wszystkim za kanonizację patronki Sądecczyzny fundatorki w 1280 r. klasztoru klarysek – świętej Kingi. Trzeba tutaj
mocno podkreślić, że JPII wcześniej będąc biskupem, zawsze
w sercu nosił imię błogosławionej
Kingi, zaś Beskid Sądecki umiłował szczególnie, jako wyjątkowe
miejsce do ziemskich wędrówek.
Do legendy przeszła już słynna
lekcja geografii udzielona przez
papieża 16 czerwca 1999 r. podczas mszy św. kanonizacyjnej. Ale
było to już ostateczne zwieńczenie starań wielu osób, by do tego
szczególnego wydarzenia doszło.
Te zabiegi trwały kilka lat i na dobre rozpoczęły się w 1995 r.
– Jedziemy do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne dwoma
autobusami, jako zorganizowana grupa – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Trudno mi powiedzieć ilu starosądeczan wybiera
się do Watykanu w indywidualny
sposób. Ale wydaje się, że sporo.
Naszej grupie przewodzić będzie
długoletni kapelan sióstr klarysek, proboszcz parafii św. Elżbiety ks. Marek Tabor. – Mamy
wobec Jana Pawła II szczególne
zobowiązania, bo przecież jest
Honorowym Obywatelem Miasta Starego Sącza. Nigdy o nim nie
zapominaliśmy i nie zapomnimy
zwłaszcza w tej podniosłej chwili, kiedy zostaje świętym.
Spróbujmy chronologicznie przypomnieć wydarzenia,
jakie były związane najpierw

z zaproszeniem Ojca Świętego
do Starego Sącza, na mszę kanonizacyjną św. Kingi i nadaniem
honorowego obywatelstwa powiatu nowosądeckiego, a następnie Starego Sącza. Z oczywistych
względów starania te mogły się
odbyć po uzyskaniu przez Polskę
wolności w 1989 r.
10 czerwca 1990 r. pod przewodnictwem bpa Władysława Bobowskiego w Starym Sączu odbyły
się uroczystości 300–lecia beatyfikacji księżnej Kingi. Zatliła pierwsza nadzieja na kanonizację, gdyż
26 lipca 1992 r. podczas uroczystości mszy św. koncelebrowanej przez pięciu biskupów z okazji 700. rocznicy śmierci bł. Kingi
odczytano list papieża JPII o „więzi duchowej z ludem bożym historycznego miasta Starego Sącza”.
W tamtych latach w Starym
Sączu trwały pewne zawirowania
w polityce samorządowej i w głowach włodarzy miasta nie było
miejsca na czynienie poważniejszych kroków mających na celu
zaproszenie Jana Pawła II do Starego Sącza, kiedy ten odbył już
w kraju wiele wizyt papieskich.
Sprawy związane z ewentualną
wizytą i oczekiwaną kanonizacją
bł. Kingi ruszyły z miejsca, kiedy stanowisko burmistrza objął
13 lipca 1995 r. Marian Cycoń. Jego
zastępcą wkrótce został Jan Gonciarz, a przewodniczącym Rady
Miasta i Gminy był wtedy Edward
Golonka.
– W sprawie ewentualnego zaproszenia Jana Pawła II do Starego Sącza zacząłem delikatnie rozmawiać z ks. kardynałem
Franciszkiem Macharskim, metropolitą krakowskim – wspomina Marian Cycoń. – Pierwsza

Listopad 2003 Jacek Lelek, zastępca burmistrza wręcza rezolucję JP II o nadaniu tytułu
Honorowego Obywatela Starego Sącza

okazja do takich rozmów trafiła
się w lutym 1996 r. w Chochołowie podczas obchodów 150. rocznicy Powstania Chochołowskiego. Wszak jednym z przywódców
był starosądeczanin ks. Leopold
Kmietowicz.
Po tym wstępnym badaniu gruntu przypomniano sobie
w Starym Sączu o (późniejszym
biskupie) Zbigniewie Zimowskim
i został on powołany przez JPII
do pracy w Watykanie, a wcześniej
w Starym Sączu był nauczycielem
religii w Technikum Leśnym. Stąd
znał się dobrze z jego dyrektorem,
późniejszym burmistrzem Marianem Kuczajem.
W sierpniu 1996 r. do Włoch
wyjechali przedstawiciele władz
gmin Starego Sącza, Łącka, Rytra.
Oficjalnym celem wizyty były odwiedziny zaprzyjaźnionej ze Starym Sączem gminy Menconico, ale
chodziło głównie o to, by uczestniczyć w audiencji generalnej JPII
i jeśli Nieba pozwolą spotkać się
z papieżem na prywatnej audiencji, i zaprosić Go do Starego Sącza.
– Tutaj bardzo pomocnymi okazali się ks. bp. Zimowski
i ojciec Konrad Hejmo, pochodzący ze Szczyrzyca – wspomina
Jan Gonciarz. – Burmistrz Cycoń
miał okazję bezpośrednio zaprosić Ojca Świętego a przy okazji
ówczesny poseł Jerzy Gwiżdż były
prezydent Nowego Sącza uczestniczący w tym spotkaniu wręczył
JPII medal wybity z okazji 700–lecia Nowego Sącza.
Teraz zwielokrotniono wysiłki tu na Sądecczyźnie, widząc dobry klimat w Watykanie do ewentualnego odwiedzenia grodu św.
Kingi. W efekcie tych działań 25
kwietnia 1998 r. rady 17 gmin

Sądecczyzny na uroczystym posiedzeniu w MCK Sokół w Nowym Sączu podjęły uchwałę, aby
wspólnie zaprosić papieża. „Sądecczyzna zawsze Ci bliska czeka na Ciebie! Z miłością i nadzieją” – to fragment wspomnianego
zaproszenia. Z zaproszeniem udaje się do Watykanu ks. bp. Wiktor Skworc, którego od dłuższego
czasu nawiedzają liczne delegacje
sądeckie. Teraz wydarzenia ruszają lawinowo.
24 lipca 1998 r. na dziedzińcu
klasztoru ks. bp Skworc przekazuje wiernym podczas uroczystej mszy św. informację, na którą tak bardzo czekali od lat. „3
lipca br. w obecności Ojca Świętego ogłoszono dekrety kandydatów na ołtarze, a wśród nich
dokument dotyczący św. Kingi”.
Kiedy 3 grudnia 1998 r. pojawiła się na Sądecczyźnie specjalna
komisja watykańska było wiadomo, że wizyta w końcu dojdzie
do skutku.
31 maja 1999 r. Rada Powiatu
Nowosądeckiego pod przewodnictwem Jana Dudy nadaje papieżowi JPII tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Sądeckiej. Wreszcie 16
czerwca 1999 r. dochodzi do wiekopomnej wizyty i też długo oczekiwanej kanonizacji św. Kingi.
Tego samego roku 3 listopada kilkaset osób przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców spotyka się z papieżem
na Placu Świętego Piotra. Następnego dnia 4 listopada w imieniny
Karola pielgrzymi z Sądecczyzny
i Gdańska uczestniczą w audiencji generalnej w Auli im. Pawła VI.
– Od czasu kanonizacji św.
Kingi co roku aż do śmierci
Ojca św. w dniu jego imienin

byliśmy zawsze obecni w Watykanie – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Stary Sącz nie zapomniał
o wielkim rodaku.
Cztery lata po pielgrzymce
do grodu św. Kingi, w 25. rocznicę pontyfikatu JPII, 5 listopada
2003 r. delegacja starosądeczan
złożyła mu życzenia imieninowe,
przy okazji wręczając akt nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Starego Sącza. W tej sprawie 27 października 2003 r. podjęli
stosowną uchwałę i przyjęli rezolucję, w której czytamy – „Niech
Dobry Bóg otacza Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II
wszelkimi łaskami i udzieli zdrowia i sił potrzebnych na kolejne
lata kierowania Łodzią Piotrową”.
Tych sił i zdrowia było coraz mniej. Kres ziemskiej podróży miał nastąpić wiosną 2005 r.
W ostatniej drodze nie mogło zabraknąć kilkuset starosądeczan.
Nie zabraknie ich także 27 kwietnia w Watykanie.
8 kwietnia 2002 r. ruszyła budowa Sądeckiego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.
Materialna i duchowa pamiątka
po pamiętnym dniu 16 czerwca 1999 r.
– W dniu odprawiania mszy
św. kanonizacyjnej w Watykanie nie przewidujemy specjalnych uroczystości – mówi ks.
Marcin Kokoszka, dyrektor centrum. – Owszem, kto będzie chciał
może do nas przyjść pomodlić się,
zwiedzić muzeum. Natomiast 14
czerwca br. na Błoniach odbędzie się z udziałem biskupa Józefa
Michalika spotkanie dziękczynne
połączone z festynem rodzinnym,
na które serdecznie zapraszam.
WOJCIECH KANIA
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Papieża widziałem tylko przez chwilę

– Kiedy zapadła decyzja, że papież
przyjeżdża do Starego Sącza, Pan dostał propozycję objęcia funkcji dyrektora Centrum Prasowego. Zdawał
Pan sobie wówczas sprawę z ogromu
przedsięwzięcia?
– Ta propozycja spadła na mnie
zupełnie niespodziewanie. Złożył mi ją ksiądz Ryszard Piasecki, dyrektor Radia Dobra Nowina. Zgodę już wyraził biskup
tarnowski Wiktor Skworc. Nie
dostałem wiele czasu do namysłu. Zaledwie kilka minut. Byłem
wówczas dyrektorem sądeckiego oddziału „Dziennika Polskiego”, musiałem to przedyskutować z moim szefem, zespołem.
Ale przecież biskupowi się nie
odmawia. To rzeczywiście było
ogromne przedsięwzięcie. Trzeba
było zadbać o najmniejszy szczegół. W skrócie: od przygotowania
miejsc dla dziennikarzy na placu
celebry, zadbanie o tzw. zwyżkę
prasową dla fotoreporterów, o telebimy, przez przygotowanie samego Centrum, do wreszcie obsługi prasowej. A dość powiedzieć,
że na pielgrzymkę akredytowało
się ok. 400 dziennikarzy z całego świata. Trzeba było zapewnić

FOT. PIOTR DROŹDZIK

R O Z M OWA . Na stanowisku dyrektora Centrum Prasowego Wizyty
Jana Pawła II w Starym Sączu, wydawałoby się, mógł być najbliżej papieża. Tymczasem relację z ceremonii na błoniach oglądał na małym
ekranie, a Ojca Świętego widział
tylko… przejazdem. Rozmowa z Piotrem Gryźlakiem, dziennikarzem
z ponaddwudziestoletnim stażem,
dziś kierownikiem działu marketingu i promocji MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu

im stanowiska, tłumaczy, zadbać
o odpowiednie łącza – bo przecież to był rok 1999, technologia
nie funkcjonowała u nas na takim
poziomie, jak jest teraz. Do tej
pory miałem okazję obserwować
wizyty Jana Pawła II z perspektywy dziennikarza. Zdawałem relacje z pobytu papieża w Zakopanem
i Ludźmierzu w 1997 roku. Ale doświadczenie wyniesione ze Starego Sącza nie ma sobie równych.
– Była to pewnie dla Pana okazja, by
być jeszcze bliżej Jana Pawła II niż
dotychczas.
– I tu można się pomylić. Zawiadywanie Centrum, które zostało zlokalizowane w Zespole
Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu przy
ul. Daszyńskiego, wymagało ode mnie stałej tam obecności. Wcześniej wiosną 1999 roku

wielokrotnie bywałem na placu ceremonii, ale pamiętnego 16
czerwca – nie. Byłem odpowiedzialny za funkcjonowanie biura prasowego, więc uroczystość
oglądałem w telewizji. Papieża
tego dnia widziałem tylko przez
chwilę. Kiedy wyszedłem z Centrum, akurat wjeżdżał do Rynku. Właściwie wśród tylu samochodów mogłem się domyśleć,
że to on siedział w jednym z nich.
Widziałem tylko… białą szatę. Sądziłem wówczas, że będzie okazja zobaczyć go po ceremonii, ale
kiedy tłum udał się w drogę powrotną, wszyscy mieli pełne ręce
roboty.
– Myślałam, że odetchnęliście
z ulgą…
– I tu znów można się pomylić. Na drogach w całym Starym Sączu i okolicach zapanował

chaos. Sporo ludzi nie mogło trafić do swoich autokarów. Niektórzy zagubieni próbowali odnaleźć się w… Centrum Prasowym.
Pamiętam, że trafiła do nas staruszka. Okazało się, że przybyła na pielgrzymkę do Starego Sącza aż z Kołomyi na Ukrainie.
Spotkanie z nią było dla nas niezwykłym przeżyciem. Podziwialiśmy ją za taki trud. Kiedy daliśmy jej jeść, kobieta powiedziała,
że od kilku miesięcy nie miała
mięsa w ustach. Historia staruszki poruszyła wszystkich do łez.
W końcu udało się odnaleźć grupę, z którą podróżowała. Szukaliśmy także zagubionych na trasie autobusów z dziennikarzami.
Musieli pilnie dostać się do Wadowic, gdzie jeszcze tego samego
dnia miał być papież, a tymczasem, chcąc ominąć tłumy, wjechali w jakieś wiejskie dróżki i zabłądzili. Wsiadłem z policjantem
na motor i jakoś udało się do nich
dotrzeć, i wyprowadzić na główną
drogę. Dziś, w dobie GPS, nikt nie
miałby takiego problemu.
– Później, znów jako dziennikarz,
miał Pan okazję śledzić, jak zmienia się Stary Sącz po papieskiej
pielgrzymce…
– I mogę powiedzieć, że miasto wiele Janowi Pawłowi II zawdzięcza. Stary Sącz zmienił się
nie tylko na samo jego przybycie, ale i po. Gdyby nie wizyta, nie
powstałoby przecież Diecezjalne
Centrum Pielgrzymowania, z całym jego zapleczem.
– Miał Pan okazję spotkać się z papieżem w innych okolicznościach?
Nie jako dziennikarz.
– W 1987 roku pojechałem
z żoną na spotkanie z papieżem

do Tarnowa. Byłem wówczas nauczycielem i trochę trzeba było się
nakombinować, by uciec „na wagary” – oficjalnie nie mogłem
przecież opuścić zajęć. Ale koleżanki chętnie mnie zastąpiły.
Później i tak się sprawa wydała, bo okazało się, że uchwyciły nas kamery i znajomi widzieli
nas w telewizji. Żadnych represji
z tego tytułu na szczęście nie miałem. Sama pielgrzymka – choć pamiętam, że w trudnych warunkach
pogodowych i ogromnym ścisku
w pociągu – była wielkim przeżyciem. W tym samym roku miałem
również okazję razem ze Sławomirem Sikorą i Stanisławem Szafranem być na spotkaniu Ojca Świętego z twórcami kultury w kościele
św. Krzyża w Warszawie. Mogę powiedzieć, że dzięki papieżowi poznaliśmy wspaniałych aktorów:
Aleksandrę i Mariusza Dmochowskich. Od nich mieliśmy odebrać
w stolicy wejściówki, które załatwił nam ks. prałat Stanisław Czachor, ówczesny proboszcz parafii
św. Kazimierza w Nowym Sączu.
Zaprosili nas do siebie i ugościli. Przed spotkaniem z papieżem
Mariusz Dmochowski założył się
z nami, że Jan Paweł II w swojej
homilii mocno dołoży „komunie”.
Nie dołożył. To było piękne kazanie o roli sztuki i kultury w życiu
człowieka. Kilka miesięcy później
Mariusz Dmochowski przyjechał
do Nowego Sącza, miał swój wieczór autorski w „Emipku”. Mieliśmy okazję się z nim spotkać
na kolacji. Choć to on przegrał zakład, to stawialiśmy my, żeby się
zrewanżować za staropolską gościnę w jego domu w Warszawie.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

REKLAMA

Wszystkim swoim Klientom i Partnerom,
cwi¦t sp¸dzonych w gronie rodziny i przyjacióÏ
w wyj¦tkowej Wielknocnej atmosferze
Ăyczy

 MIc

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13
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Spotkanie na starosądeckich błoniach
Bezpośrednio spotkałem się z Janem Pawłem II
trzy razy. Każde z tych spotkań było bardzo emocjonalne, każde pozostawiło we mnie trwały ślad.
Osobiście najważniejsza dla mnie była audiencja u Ojca Świętego w 1997 roku, podczas której wręczyłem papieżowi sądecką szopkę noworoczną oraz zaprosiłem go na Sądecczyznę. Wtedy
poznałem przenikliwy, ciepły wzrok Jana Pawła II
oraz bystrość jego umysłu.
Mile wspominam także spotkanie z 16 czerwca
1999 roku na starosądeckich błoniach. Przypominam sobie, że jako prezydent miasta miałem
wtedy powierzone zadanie wręczenia papieżowi
daru ołtarza, jakim była decyzja radnych o założeniu w Nowym Sączu hospicjum im. Jana Pawła
II. W towarzystwie znamienitych ludzi, przedstawicieli różnych grup społecznych, wspólnie
z żoną, klęcząc przed Ojcem Świętym wypełniałem zadanie. Serce ściskało mi gardło, gdy
patrzyłem z bliska w przemęczoną twarz papieża i prawie nieruchome, przenikliwe oczy.
Przyjął dar i podziękowania za wizytę milcząco.
Pozostawił jednak we mnie olbrzymie wrażenie,
widziałem, jakim wysiłkiem płacił za sprawioną
radość setkom tysięcy pielgrzymów.
REKLAMA

Moje trzecie spotkanie z papieżem odbyło się
kilka miesięcy po pielgrzymce do Starego Sącza,
w Watykanie. Odebrałem je jednak zupełnie inaczej niż poprzednie. Dominowała w nim radość
i wdzięczność dla Ojca Świętego i nie mogłem pozbyć się wrażenia, że tego wspaniałego człowieka

znam od lat. Widziałem też wielkie wzruszenie,
jakie wywołało na nim odśpiewane chóralne starosądeckiego „życzymy, życzymy…”.
Późniejsze decyzje o beatyfikacji Jana Pawła II oraz majowej kanonizacji przyjąłem, tak
po ludzku mówiąc – jako coś naturalnego.

To kolejny etap zwieńczenia ponadprzeciętnej drogi ziemskiej tego wspaniałego człowieka. W sercu do końca zachowam wdzięczność
opatrzności za możliwość kilkukrotnego bezpośredniego spotkania z nim.
ANDRZEJ CZERWIŃSKI

OPINIE
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Jerzy Wideł
Z kapelusza

99

lat temu, dokładniej 15 lipca
1915 r. w rodzinie kolejarskiej
mieszkającej w Szczakowej przyszedł na świat Władysław Augustynek. Do zakonu jezuitów
wstąpił w 1931 r. a święcenia kapłańskie uzyskał w 1942 r.
w Warszawie. W Nowym Sączu pojawił się na krótko w 1945
i 1958 roku w parafii kolejowej.
Jednakże na stałe osiadł w tej parafii w 1965 r. aż do swojej śmierci 12 grudnia 1997 r.
Z okazji 75–lecia parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu w ubiegłym
roku ukazała się książka pod redakcją Leszka Zakrzewskiego pt.
„Augustynek jezuita – piłkarz
– patriota”.
Jest to zbiór dziesiątków felietonów autorstwa ojca Władysława Augustynka pisanych w latach
1990–1993 na łamach tygodnika regionalnego „Głos Sądecki” i na opublikowanych w latach
1992–1997 w gazecie parafialnej „Bethania”. Obok artykułów
ojca Władysława we wspomnianej
REKLAMA
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Franciszek byłby dumny
z ojca Augustynka
książce pomieszczono liczne
wspomnienia o nim jego braci zakonnych, znajomych, przyjaciół
a także wywiady, które z nimi
przeprowadzili sądeccy dziennikarze. Jest to znakomita i smakowita lektura dla tych, którzy
nie znali Ojca i przypomnienie
wspaniałych chwil, dla tych którzy znali go na co dzień. Ja należę do tych drugich. Pisanie felietonów nie tylko o tematyce
religijnej w „prasie cywilnej”
przez księdza na początku lat 90.
to była absolutna nowość. Ojciec
Augustynek podjął się tego zadania, gdyż łamy prasy traktował
na równi z katechezą w kościele,
czy sali domu parafialnego.
Miałem to życiowe szczęście,
że kierowałem tygodnikiem „Głos
Sądecki” i „od kuchni” poznałem
tajniki pracy ojca redaktora. Dla
„Głosu Sądeckiego”, a wcześniej
dla „Głosu ZNTK” odkrył ojca
red. Daniel Weimer – sekretarz
obu redakcji. A zaczęła się nasza przyjaźń z Nim od pamiętnej
mszy świętej w ZNTK tuż po zamachu na Ojca Świętego Jana
Pawła II 14 maja 1981 r. W swoich artykułach Władysław Augustynek („Pisane w sutannie”)
jawi się jako znakomity erudyta,

intelektualista, znawca historii kościoła, historii Polski i literatury. Ale, jak przystało na wykształconego jezuitę, zabierał głos
na tematy aktualne, w tym polityczne. Tak było choćby w przypadku jego płomiennej obrony nazwy ulicy 1. Maja w Nowym
Sączu. Bronił robotników, będąc
kapelanem „Solidarności”.
Wspomina o tym długoletni proboszcz parafii o. Stanisław
Majcher – „pisząc felietony, bronił ulicy 1. Maja podkreślając,
że autorem tego święta nie jest
komunizm, lecz robotnicy amerykańscy”. Innym razem poruszał tematy na wskroś patriotyczne, o głębokim wydźwięku
humanistycznym.
Jeśli chodzi o drugi człon tytułu książki – piłkarz. To o jego odwzajemnionej miłości do sportu,
szczególnie klubu Sandecji, krążyły i nadal krążą legendy.
Najlepiej świadczy o tym fragment wspomnienia ojca Kazimierza Ptaszkowskiego, w końcu
przełożonego ojca Władysława: „Czasami o. Augustynek rozgrywał swoje mecze w I piątek
miesiąca. W kościółku kolejowym mnóstwo ludzi do spowiedzi. Współbracia zwracają uwagę

ojcu, że nie wypada grać w piłkę, kiedy tylu ludzi jest do spowiedzi. – Ja też spowiadam, kiedy z nimi gram, to jest dopiero
posługa duszpasterska, wy i tak
tego nie zrozumiecie – odparł.
Pewnego I piątku tak się spieszył
do konfesjonału po rozegranym
meczu, że zapomniał zmienić butów i spod habitu wystawały
korki...”.
Jak wspomniałem w tytule obecny papież Franciszek byłby ze swojego brata zakonnego
dumny, gdyż był nie tylko świetnie wykształcony, ale z najwyższą
uwagą wsłuchujący się w drugiego człowieka, zwłaszcza ze środowisk robotniczych, środowisk
ubogich. Takie jego było credo
życiowe. Żył nadzwyczaj skromnie, a jego największym majątkiem były oczywiście korki
piłkarskie i książki w tej jego jezuickiej celi przy ul. 1. Maja.
Książka „Augustynek jezuita – piłkarz – patriota” jest
ze wszech miar godna polecenia
i już ją można kupić w księgarni
parafialnej NSPJ w Nowym Sączu.
Jej promocja i spotkanie znajomych, przyjaciół ojca Augustynka odbędzie się nomen omen 1.
maja br. o godz. 16.30 w świetlicy

domu parafialnego, na które organizatorzy w tym m.in. Muzeum
Okręgowe, ojcowie jezuici serdecznie zapraszają.
P.S.
We wspomnieniach o ojcu Augustynku autorstwa znanego regionalisty red. Jerzego Leśniaka jest taki pasus – „uradziliśmy
w redakcyjnym gronie („Dziennika Polskiego – przyp. J.W.), aby
wystąpić z inicjatywą nadania stadionowi miejskiemu imienia jezuity – sportowca. Wytypowaliśmy
redaktora Jerzego Widła legitymującego się kolejarskim rodowodem i długoletnią zażyłością z jezuitą, by tę propozycję publicznie
zgłosił na forum Rady Miasta”.
Szanowny Jurku, kto był pomysłodawcą tej idei? Kto propagował ją na łamach „Dziennika
Polskiego” kierowanego wtedy przez red. Piotrka Gryźlaka? Kto zabiegał o jej poparcie we
władzach samorządowych miasta szczególnie u wiceprezydenta Leszka Zegzdy i wiceprzewodniczącej RM Bożeny Jawor? Czyj
pomysł, zrealizowali stosowną
uchwałą radni miejscy, podjęty
w 1998 r. kilka tygodni po śmierci
ojca Augustynka? Jest o tym szerzej w Wikipedii.
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instytucja kultury
Województwa
Małopolskiego
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Wielki Polak Przyjacielem Najmniejszych
Pierwszą okazją do spotkania z Janem Pawłem II była audiencja generalna w środę 3 listopada na Placu Św. Piotra, podczas której
papież, pozdrawiając zebranych na placu pielgrzymów, wspomniał także o Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Stróżach.
Następnego dnia czekało nas najważniejsze wydarzenie – osobiste spotkanie z papieżem w Auli Pawła VI. Było w niej zebranych mnóstwo Polaków, chcących złożyć
życzenia imieninowe Ojcu Świętemu. Rodacy wysłuchali okolicznościowego przemówienia, a następnie zaczęli podchodzić
do papieża z indywidualnymi życzeniami.
Czekaliśmy cierpliwie na swoją kolej. Gdy
już wszyscy pielgrzymi ze Stróż znaleźli się
obok papieża, wręczyłem Janowi Pawłowi II
statuetkę. Odznaczenie „Amicus Minorum”
sprawiło papieżowi wielką radość, na jego
twarzy widać było wzruszenie. Było to dla
nas wszystkich bardzo wielkie przeżycie.
Czułem niewyobrażalną radość. Swoją misję wypełniłem.
Po tym osobistym spotkaniu zrozumiałem, że jeszcze mocniej muszę zaangażować się w niesienie pomocy i pracę na rzecz
osób potrzebujących – niepełnosprawnych,
biednych, skrzywdzonych i opuszczonych.
Podobnie, jak to czynił błogosławiony, a za
kilka dni święty Jan Paweł II przez cały
okres swojego pontyfikatu.
SENATOR STANISŁAW KOGUT

– Spotkanie z Nim uświadomiło mi, że jeszcze
mocniej muszę zaangażować się w niesienie
pomocy osobom niepełnosprawnym – mówi
senator Stanisław Kogut, wspominając inicjatywę powziętą przez jego Fundację w 2004r.:
W Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnych zrodziła się bowiem idea, by
uczcić dokonania papieża, orędownika pokoju, opiekuna ludzi bezdomnych, skrzywdzonych, opuszczonych, niepełnosprawnych na całym świecie. Chcieliśmy przyznać
Wielkiemu Polakowi statuetkę „Amicus Minorum” – Przyjaciela Najmniejszych.
Do tego niezwykłego wydarzenia przygotowywaliśmy się z wielką pieczołowitością. Pracownicy i podopieczni Fundacji
wdrożyli szereg programów, nawiązujących
swym tematem do życia i pracy Jana Pawła

II. Uwieńczeniem prac i przygotowań był
koncert galowy z okazji 26. rocznicy jego
pontyfikatu pt.: „Osoby niepełnosprawne
Ojcu Świętemu w podziękowaniu za okazane miłosierdzie”, który odbył się 25 września 2004 r. w Stróżach. To właśnie podczas
tego koncertu ogłoszono wręczenie papieżowi wspomnianej statuetki.
Naszym marzeniem było, od samego
początku powstania tej inicjatywy, uhonorowanie Jego Świętobliwości, osobiście
wręczając mu to odznaczenie. Marzenie
to spełniło się w pierwszych dniach listopada 2004 r., kiedy to wraz z pracownikami i podopiecznymi Fundacji, udałem
się do Rzymu, w celu kontynuacji koncertu papieskiego. Cały wyjazd zaplanowany był tak, aby spotkać się z Ojcem Świętym w dniu jego imienin, czyli 4 listopada.

Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy
będą dla wszystkich czasem
przynoszącym radość, spokój i nadzieję.
Niech świąteczny i wiosenny czas obudzi w nas energię,
która zostanie na codzienne dni, dając każdemu
wewnętrzną siłę i optymizm.
Życzę radosnych i rodzinnych Świąt.
Senator RP Stanisław Kogut
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Promyczki zjadły papieżowi serce
W S P O M N I E N I E . Do Rzymu, by
spotkać się z papieżem, pojechałam z zespołem Promyczki, w którym śpiewałam. Chociaż miałam zaledwie pięć lat, doskonale pamiętam
ten dzień.
Kiedy przyszliśmy, w Auli Pawła VI
było już bardzo dużo ludzi i niemałe
zamieszanie. Wraz z zespołem przygotowaliśmy cały układ artystyczny
specjalnie dla papieża, a ja miałam
nieść wielkie piernikowe serce włożone w serce z kwiatków z bibuły.
Niestety w zgiełku i tłumie piernik
uległ zniszczeniu, a zapasowy, przywieziony z Polski … zjedliśmy dzień
przed audiencją. W efekcie trzymałam tylko to serce z bibuły. Ale i tak
wyglądało to bardzo ładnie. Pamiętam, że wszyscy byli przejęci i lekko
poddenerwowani. Kiedy nas poproszono, wyszliśmy z całym zespołem.
Szłam blisko mamy, bo byłam trochę

zagubiona i przerażona. Kiedy podeszliśmy już blisko papieża, uklęknęliśmy i zaczęliśmy śpiewać. Ojciec
Święty popatrzył w moją stronę,
uśmiechnął się i pobłogosławił . Nie
udało nam się wykonać całego układu, ponieważ zabrakło czasu, niemniej i tak było pięknie.
To są wspaniałe wspomnienia
i cieszę się, że udało mi się w ostatnim roku pontyfikatu zobaczyć błogosławionego, a już wkrótce świętego Jana Pawła II na własne oczy.
Ten dzień na zawsze pozostanie
w moim sercu.
KATARZYNA ROGAL (15 L.)

– Miałam nieść wielkie piernikowe X
serce, włożone w serce z kwiatów
z bibuły. Niestety w zgiełku
i tłumie piernik uległ zniszczeniu
– wspomina Kasia Rogal
(na zdjęciu z kwiatami).
FOT. ARCH. PROMYCZKÓW
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Poetyckie inspiracje Karola Wojtyły

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
– Nowy Sącz ul. 29 Listopada 10 zamierza sprzedać następujące pojazdy:
1. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72017 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.000zł
2. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72003 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.100zł
3. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72007 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.000zł
4. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72008 – rok prod. 2011
cena wyw. 20.000zł
5. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72020 – rok.prod. 2011
cena wyw. 19.900zł
6. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72023 – rok prod. 2011
cena wyw. 19.900zł
7. Motocykl YLSMCO WEKTOR – 149 ccm – KN0221 – 2004
cena – 400 zł
8. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 1300 – rok prod. 2009
cena wyw. 4.400zł
9. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 0960 – rok prod. 2008
cena wyw. 6.100zł
10. Motocykl YAMAHA SR 250 – KN 0148 – rok. prod. 1999
cena wyw. 1.700zł
Szczegóły oferty na stronie Internetowej www.mord.pl
lub na tablicy ogłoszeń na parterze budynku MORD
Pojazdy można oglądać na terenie parkingu przy placu manewrowym MORD przy
ul. 29 Listopada 10 w dniach od 23 do 30 kwietnia 2014r. w godz. 9.00 – 11.00.

Powracam także do literatury neoromantyzmu, zwłaszcza do dramatów
Stanisława Wyspiańskiego. Spacerując ulicami Krakowa, w sposób szczególny odczytywało się ukryte treści
w dramatach Wyzwolenie, Bolesław
Śmiały, Skałka, Wesele. Wówczas
dowiedziałem się, dlaczego Stanisław
Wyspiański należał do ulubionych
twórców Karola Wojtyły. Gdy młody
Wojtyła zachwycał się Wyzwoleniem
Wyspiańskiego – patrząc na wnętrza wawelskie, Polska była uciemiężona przez zaborców. Do dziś,
gdy patrzy się na polne kwiaty, które wymalował Wyspiański na polichromii w kościele ojców Franciszkanów – przychodzą na myśl ludowe
elementy jego dramatów, symbolika zaczerpnięta jeszcze z ludowości
REKLAMA

FOT. ARCH. LESZKA LANGERA

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Często w myślach powracam do czasów studenckich, do tamtych lat spędzonych w salach wykładowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspominam
ciepło profesorów i asystentów, którzy
sączyli w nasze studenckie, młode głowy miód ojczystego języka i tożsamości
narodowej. Szczególnie chętnie powracam do zajęć z literatury staropolskiej,
do poezji Kochanowskiego, Grzegorza z Sanoka, Jana Dantyszka, Andrzeja
Krzyckiego. Szczególnie miło wspominam zajęcia z profesorami od literatury staropolskiej – Wacławem Waleckim
i Tadeuszem Ulewiczem, którego Walecki był ulubionym uczniem.
Dziadów Mickiewicza, czy Balladyny Słowackiego.
Bardzo często sięgam pamięcią
do dnia 4 listopada 2002 roku, a wypadało wówczas wspomnienie Świętego Karola Boromeusza. Tego dnia,
podczas spotkania imieninowego Karola Wojtyły, które miało miejsce
w Sali Klementyńskiej na Watykanie – miałem okazję grać na akordeonie dla Ojca Świętego, śpiewaliśmy
m.in. ulubione piosenki papieża Polaka – patriotyczne, obozowe i oczywiście religijne. Po oficjalnej części
spotkania zapytałem papieża o neoromantyczne inspiracje w jego poezji. Kończyłem wówczas pisać pracę
magisterską poświęconą misterium
słowa zawartym w poezji Karola
Wojtyły. Jan Paweł II uśmiechnął się

i odpowiedział mi: to było tak dawno, wracać do tej mojej poezji – czy
to warto? Ale zaraz zapytał: jaką ocenę miałeś z gramatyki historycznej
języka polskiego? Odpowiedziałem
zgodnie z prawdą – czwórkę Ojcze
Święty. Na to papież odrzekł – ja byłem widać lepszy. Miałem czwórkę z plusem – i to u profesora Nicza.
Nawet dzisiaj studenci UJ wiedzą,
że dostać czwórkę z plusem u profesora Nicza to tak, jakby dostać
najwyższą ocenę. Papież pytał mnie
wówczas także o profesorów, którzy
jeszcze w pierwszych latach po roku
2000 miewali wykłady monograficzne na UJ. Byli to często koledzy z lat
studenckich Karola Wojtyły.
LESZEK LANGER
Ciąg dalszy wspomnienia na dts24.pl
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Tylko w SKLEPACH Z REKOMENDACJĄ FISHER-PRICE®

E®
CE
RIIC
produkty FISHER-PR

w specjalnej cenie

miejsce na nazwę
i adres sklepu

Trudne pytania
od niewierzącej

13990*
Muzyczny wiraż
FISHER-PRICE®
T5123

11990*
Piłeczkowy wulkan
FISHER-PRICE®

FOT. ARCH. HELENY I TADEUSZA RAMSÓW

W9859

5990*
Port lotniczy
LITTLE PEOPLE®
X7826

* Sugerowana cena detaliczna
Oferta ważna od 1.04.2014 do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje dostępne w sklepie.

Mały Robinson - Galeria Szubryt
Nowy Sącz ul. Tarnowska 169,
tel. 18 441 60 06
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacióų Dzieci Niepeųnosprawnych
„NADZIEJA” w Nowym SČczu wnosi radoƑđ w Ǐycie i nadziejħ
na poprawħ zdrowia dzieci i mųodzieǏy niepeųnosprawnej.

RównieǏ i Paŷstwo moǏecie przyczyniđ siħ do
przywracania normalnoƑci w ich Ǐycie przekazujČc swój

1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisađ KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dziħkujemy z caųego serca.

Nowy SČcz
ul. Freislera 10,
www.nadzieja.sacz.pl

Posłuchać homilii bp Karola Wojtyły przychodzili nawet ateiści
W S P O M N I E N I E . W latach sześćdziesiątych minionego stulecia studiowaliśmy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Mianowany wtedy biskupem ks. Karol Wojtyła nadal prowadził duszpasterstwo akademickie w kościele
parafialnym UJ (przy ul. Św. Anny).
W każdą niedzielę (podczas mszy
o godzinie 10.00) wygłaszał homilie, które gromadziły rzesze studentów nie tylko z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyli w nich
studenci, którzy w większości byli
wierzący, ale przychodzili też agnostycy, ateiści albo deklarujący się,
jako „wierzący, lecz niepraktykujący”. Były to trudne, „filozoficzne” (świadczące o ogromnej erudycji
ks. bpa Karola Wojtyły) rozważania.

Jednak, kto raz ich wysłuchał, przychodził na nie w następnym tygodniu. Tak rosła liczba „praktykujących” studentów.
Oprócz w/w homilii, uczestniczyliśmy też w spotkaniach dyskusyjnych z bp Karolem Wojtyłą (w sali
domu parafialnego przy ul. Św.
Anny), w tym w spotkaniach opłatkowych. Fizykę studiowała wówczas
z nami ,wychowana w rodzinie ateistów, koleżanka Ania. Zachęcana
przez studentki, postanowiła pójść
na jedno ze spotkań z bp Karolem
Wojtyłą. W drodze na to spotkanie
mówiła, że jako niewierząca, przygotowała dla niego „kilka trudnych
pytań”. W toku spotkania, studenci
(siedzący po obu stronach długiego
stołu, przy końcu, którego siedział
bp Karol Wojtyła) tak się ustawili,
by Ania siedziała obok bpa Karola

Wojtyły. Długo rozmawiali, a wracając z nami do akademika podekscytowana mówiła: „Umówiłam się
z Nim jeszcze na rozmowę w przyszłym tygodniu”. Na rozmowy z bp
Karolem Wojtyłą koleżanka Ania
chodziła jeszcze kilka razy. Po miesiącu została przez Niego ochrzczona, a po kilku miesiącach była bierzmowana. Po ukończeniu studiów
na UJ i krótkim okresie pracy zawodowej, Ania wstąpiła do jednego z żeńskich zakonów. Po kilku latach życia zakonnego w Krakowie
została skierowana do pracy zakonnej w Rzymie. Kiedy niektórzy
z nas jeździli potem na pielgrzymki do Rzymu, by uczestniczyć w audiencjach Papieża Jana Pawła II, mogli spotykać się z siostrą Anią, której
zakon pomagał w pracy Watykanu.
HELENA I TADEUSZ RAMSOWIE
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Niech Zmartwychwstaáy Chrystus
oĞwieca drogi codziennego Īycia,
obdarza báogosáawieĔstwem
i pomaga Īycie czyniü szczĊĞliwym.
Wesoáych i ciepáych Ğwiąt!
Īyczy

Nowy Sącz,
ul. Głowackiego 38

Witam,
Mam na imię Piotrek, mam 28 lat i w głowie pełno planów i marzeń na przyszłość. Nagle moje spokojne życie, pracę, którą lubię, szkołę i normalne funkcjonowanie przerwała informacja, że choruję na ostrą białaczkę. Musiałem się poddać trudnemu leczeniu. Czasem jest ciężko, ale moim
celem jest powrót do normalnego życia. Jest duże prawdopodobieństwo, że ratunkiem dla mnie
jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety moje rodzeństwo i bliscy znajomi, są niezgodni genetycznie. Trwają poszukiwania dawcy niespokrewnionego. Niestety zauważam, że pieniądze w tym
leczeniu też są potrzebne żeby dbać o siebie należycie. Wszyscy, którzy mnie znają i do których
adresuję ten tekst wiedzą, że trudno jest prosić mi o pomoc, ale chce by moja rodzina i bliscy
mogli funkcjonować normalnie. Stąd prośba o 1 % podatku. Z góry serdecznie dziękuję.
Piotr Fryda

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” KRS 00000 47638
Nr konta fundacji 07 1750 0012 0000 0000 2316 1346
(bardzo ważny jest dopisek „dla Piotr Fryda”
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Wieści z gminy Podegrodzie
Inwestycja, która przysłuży się rozwojowi gminy
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy gminą Chełmiec i Podegrodzie dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w obu gminach wieńczy
długoletnie starania o dofinansowanie unijne tych, jakże potrzebnych
inwestycji. Inicjatorem współpracy była wójt Małgorzata Gromala, co wyraźnie i mocno podkreślił
podczas konferencji prasowej wójt
Chełmca Bernard Stawiarski. Podegrodzie nie mogło się samodzielnie starać o dofinansowanie, gdyż
tym programem unijnym są objęte miejscowości (gminy), w których
mieszka minimum 15 tys. mieszkańców. Gmina Podegrodzie ma ich ponad 12 tysięcy.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu pod nazwą „Poprawa
gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie” wynosi 70185316,42 PLN. Dofinansowanie przyznane w grudniu
ubiegłego roku jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka wodno–ściekowa, działania
1.1 Gospodarka wodno–ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy mieszkańców.

Całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczenie projektu ponosi gmina Chełmiec, jako
lider tego przedsięwzięcia, ale wspomniana umowa szczegółowo określa
zasady finansowej współpracy z Podegrodziem. Żadna z gmin nie będzie ponosić wydatków na realizację zadania na terenie drugiej gminy.
Podegrodziu na budowę sieci kanalizacyjnej przyznano 20 mln zł. 24 kilometry zaplanowanej kanalizacji sanitarnej w 85 procentach pokryje Unia

Europejska, a pozostałe 15 procent
to wkład własny gminy. W ramach
tego przedsięwzięcia – największej inwestycji od kilkudziesięciu lat w Podegrodziu dokończona zostanie kanalizacja Stadeł, skanalizowane będzie
całe Podegrodzie i część Gostwicy
od strony Stadeł i Podegrodzia.
Pod koniec maja ma być rozstrzygniety przetarg na wykonawcę kanalizacji – zaś rozliczenie finansowe
inwestycji musi nastąpić do końca
maja 2015 r.

– Mamy przyznane 20 mln złotych, ale sądzę, że realny koszt budowy będzie niższy i tę nadwyżkę będziemy mogli wykorzystać
na inne cele związane z ochroną
środowiska – mówi wójt Małgorzata Gromala. – W pierwszej kolejności
zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na modernizację oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Dzięki
temu oczyszczalnia będzie bardziej
energooszczędna.
Do tej największej inwestycji, jak
wspomnieliśmy w ostatnich latach
w gminie Podegrodzie przygotowywano się od 2011 r. Wójt Małgorzata Gromala zleciła przygotowanie
planów i dokumentacji geodezyjnej.
Niemniej ważne były też konsultacje społeczne.
– Każdy właściciel gospodarstwa, nieruchomości był zaproszony do naszego Urzędu Gminy i starostwa powiatu nowosądeckiego,
by mógł się zapoznać z przebiegiem
sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia Małgorzata Gromala. – Geodeci, planiści odwiedzili też każde gospodarstwo, by ich właścicielom wyjaśnić
i rozwiać wszelkie, ewentualne
wątpliwości. Odbyły się też liczne

1000 LAT PODEGRODZIA

Wzruszające
misterium
„Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel tego świata Odkupiciel”.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia, wielu radosnych i ciepłych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie oraz pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym. Aby ten świąteczny czas był
przepełniony wzajemną miłością i życzliwością.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni nasze serca spokojem
i wiarą, która da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości
Świat
rą, Zmartwychwstania Pańskiego życzą:

mgr Dariusz Kowalczyk

mgr Małgorzata Gromala

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

Wójt Gminy Podegrodzie

W bogaty program obchodów 1000–lecia
Podegrodzia włączyła się jedna z najstarszych parafii w Małopolsce parafia pod
wezwaniem św. Jakuba Apostoła. W ramach obchodów ks. proboszcz Józef Wałaszek już zrealizował pierwszy projekt.
W Niedzielę Palmową rozpoczynająca
Wielki Tydzień i wczoraj w Wielką Środę
w kościele parafialnym mieszkańcy Podegrodzia uczestniczyli, jako wykonawcy i widzowie w spektaklu teatralnym
pt. „Misterium Męki Pańskiej”. Autorem widowiska i jego reżyserem był sam
ks. proboszcz Józef Wałaszek. Świątynia
z trudem pomieściła chętnych wiernych
pragnących obejrzeć misterium. Za miesiąc 18 maja w parafii obchodzone będą
dni Ojca Stanisława Papczyńskiego. Mają
one związek z dniem narodzin błogosławionego – 18 maja 1631 r.
(KAN)

spotkania sołeckie na ten temat.
Tak, więc z naszej strony wypełniliśmy wszelkie zobowiązania komunikacyjne wobec zainteresowanych
inwestycją mieszkańców. Nie muszę
dodawać, że ten projekt jest ważny nie tylko z ekologicznego punktu
widzenia, ale poprawi w zdecydowany sposób szans rozwoju gminy,
czy to poprzez rozwój budownictwa
mieszkaniowego, rozwój handlu,
usług, firm przemysłowych.
Równolegle z budową sieci kanalizacyjnej w 50 pospodarstwach
w ramach programu pilotażowego budowane będą przydomowe
oczyszczalnie ścieków. To te gospodarstwa, do których nie dotrze publiczna kanalizacja. Program w 50
procentach jest dofinansowywany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie. 50 proc.
kosztów budowy ponoszą właściciele gospodarstw. Średnio wynosi to około 7 tys. zł. Zainteresowanie
mieszkańców gminy tym przedsięwzięciem jest spore, gdyż do tego
programu budowy przydomowych
oczyszczalni zgłosiło się kolejnych 30
gospodarstw z całej gminy.
(KAN)
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