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INTERMARCHE  W  NOWEJ  ODSŁONIE
WIĘKSZA POWIERZCHNIA = WIĘKSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA SUPER KONKURS! SZCZEGÓ Y W SKLEPIE
ZAPRASZAMY,  MILE CIĘ  ZASKOCZYMY ! 

C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Godz. otwarcia: SPECJALNIE DLA KIBICÓW EURO pon.-sobota 7.30 - 23.00, niedziela: 9.00 - 18.30

mała szkoła DUŻE MOŻLIWOŚCI

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

„SPLOT”
Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”

ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

tel./fax +48 18 443 43 39

www.splot.info

SZUKASZ SZKOŁY:
 ciekawej, bezpiecznej i otwartej na nowe wyzwania;

 mającej rozległe kontakty zagraniczne;

 wspierającej kreatywność i pasje;

 z indywidualnym doborem przedmiotów 

w liceum w zakresie rozszerzonym;

 która przygotuje Cię do egzaminów 

i matury dobrze zdanych bez kłopotu

 przyjdź uczyć się do SPLOTU!!!!

CHORWACKA
PIĘKNOŚĆ 
Z A G R A 
W MUSZYNIANCE
Reprezentantka Chorwacji Sanja Popović 
podpisała roczny kontrakt z wicemistrzem 
Polski Bankiem BPS Muszynianką Fakro. 
Siatkarka, która od kilku sezonów uznawana 
jest przez media za jedną z najładniejszych 
siatkarek świata, do Muszyny przeniosła się 
z czeskiego Prostejova. Znane powiedzenie, 
że nawet jeśli mecz siatkówki w wydaniu 
kobiecym jest słaby, to i tak jest na co popa-
trzeć - będzie więc na hali w uzdrowisku jak 
najbardziej na miejscu. FO
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KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO” UKAŻE SIĘ 14 CZERWCA

PODARUJ DZIECKU LEKCJĘ PŁYWANIA
Z okazji Dnia Dziecka wraz ze szkołą pływania Tomasza Baliczka, rozdajemy 

bezpłatne zaproszenia dla dzieci na pięć lekcji pływania. Aby je 

zdobyć, wystarczy w piątek po godz.14 zadzwonić pod nr 606 454 948. 

Uwaga - liczy się kolejność zgłoszeń!
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

STREFA MUZYKI  ROZDAJE  PŁYTY 

TOP 20 HITS
Sprawdź najnowsze notowania li-
sty przebojów Top 20 Hits wg wi-
dzów Małopolskie Tv, Tv Krynica 
i czytelników „Dobrego Tygodni-
ka Sądeckiego” na stronie www.
malopolskie.tv. Swoje propozycje 
muzyczne możesz przesyłać na ad-
res: top20hits@interia.pl (podając 
imię i nazwisko). Wspólnie realizu-
jemy wiele ciekawych projektów. 
Ostatnio, 26 maja, upamiętniając 
rocznicę urodzin papieża Jana Paw-
ła II (18.05.1920), gościom odwie-
dzającym Górę Parkową w Kryni-
cy–Zdroju wręczaliśmy specjalnie 
na tę okazję przygotowaną pły-
tę z nagraniami gwiazdy piosen-
ki operowej i operetkowej Grażyny 

Brodzińskiej. Nagrania zostały zre-
miksowane i otrzymały nowocze-
sne brzmienie dzięki profesjonalnej 
pracy m.in.: Alana Dirta, Browncu-
be i SecretService 75. 30 płyt „Pa-
mięci Jana Pawła II” chcemy rozdać 
także czytelnikom „Dobrego Tygo-
dnika Sądeckiego”. Żeby je zdobyć, 
wystarczy przyjść do redakcji DTS 
(ul. Żywiecka 25) w piątek od godz. 
9, bądź wysłać e–mail na adres re-
dakcja@dts24.pl, w temacie wpi-
sując hasło: płyta, a w treści swo-
je imię i nazwisko. Krążki otrzyma 
15 pierwszych osób, które nas od-
wiedzą i 15, które jako pierwsze 
wyślą e–mail. Serdecznie dziękuje-
my sponsorom i współpracownikom 
za pomoc. M & A MEDIA

– Mój udział w wyborach był jednym 
wielkim spontanem, namówili mnie 
najbliżsi – opowiada 22–letnia Ka-
tarzyna Krzeszowska, kryniczanka, 
która w sobotę 26 maja w Oświęcim-
skim Centrum Kultury wywalczyła 
koronę Miss Małopolski 2012. Zdobyła 
też tytuły: Miss Prestiż i Miss Glamo-
ur. Za najpiękniejszą wśród piętna-
stu dziewcząt uznali ją również inter-
nauci. Miss Małopolski 2012 ma 172 cm 
wzrostu i wymiary ok. 90 – 63 – 90. 
Studiuje grafikę w Krakowie. Inte-
resuje się architekturą, rysunkiem, 
sztuką wizualną i malarstwem. Na 
pytanie, czy sięgnie po koronę Miss 
Polski opowiada: – Czas pokaże. Wi-
dzę, że jest to ciężka praca. Dotąd 
wybory traktowałam jak zabawę. 

Źródło i fot. KrynicaTV

Najpiękniejsza 
Małopolanka 
pochodzi 
z Krynicy-Zdroju

133 prace 114 autorów wpłynęły na XI Edycję Małopol-
skiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pió-
ro Splotu”, organizowanego przez Zespół Szkół 

Społecznych „Splot” w Nowym Sączu i Małopolskie Towarzystwo 
Oświatowe. Jury, pod przewodnictwem Andrzeja Warzechy, po-
ety i krytyka sztuki, oceniało teksty w dwóch kategoriach wieko-
wych: senior i junior. W kategorii junior – poezja I nagrodę otrzyma-
ła Kamila Maria Kojs z Nowego Sącza „za dojrzały warsztat młodego 
poety”. W kategorii junior – proza zwyciężyła Katarzyna Żywczak 
z Zubrzyka „za zmierzenia się z trudnym i niepopularnym tematem 
patriotyzmu”. W kategorii senior – poezja I nagroda trafiła do Alek-
sandry Stelmach z Nowego Sącza „za dojrzały warsztat poetycki, 
wstrząsającą puentę oraz ocenę moralności społeczeństwa konsump-
cyjnego”. Warto dodać, że to nie pierwsza nagroda Oli w tym kon-
kursie. W kategorii senior – proza zwyciężyła Paulina Uszko z Ubiadu 
„za umiejętnie rozegrane napięcie pomiędzy muzyką i zgiełkiem, ba-
nałem i niespodzianką”.

L ICZBA TYGODNIA

Wyrzucimy ustawę do kosza!
Jak się okazuje ciekawą lekturą może być nie tylko DTS, ale też np. ste-
nogram z wystąpień senatora Stanisława Koguta podczas kwietniowych 
posiedzeń Senatu. Już na początku wicemarszałek Jan Wyrowiński zazna-
czył, że na zapytania: „Ma pan minutę, Panie Senatorze”

I to było jak strzał startera. Senator Kogut od razu wypalił z grubej rury: 
„Pierwsze moje pytanie jest takie: dlaczego pan kpi z polskich emerytów?”

Przy około 15 pytaniu prowadząca obrady wicemarszałek Maria Pań-
czyk–Pozdziej próbuje wyhamować nieco sądeckiego senatora: „Ile tych 
pytań, Panie Senatorze?”

Ale Stanisław Kogut nie daje się zbić z tropu: „A trzydzieści dwa. 
Mam prawo!” – odpowiada, wywołując wesołość na Sali obrad. No i tak 
dyskutowano w Senacie jeszcze bardzo długo nad nową ustawą eme-
rytalną, która ostatecznie i została przyjęta. Już w Nowym Sączu se-
nator Kogut zapowiedział, że „Jak Pan Bóg da i dojedziemy do władzy, 
to wyrzucimy tą ustawę do kosza! To była najszybciej przyjęta ustawa 
w polskim parlamencie. Niemcy konsultowali wyższy wiek emerytal-
ny przez dziesięć lat.”

(MICZ)

PRZECZYTANE/PODSŁUCHANE

Wsiąść do pociągu
No i kto by pomyślał, że doczekamy takich czasów, kiedy bilet kolejowy 
będzie dla nas przepustką do innych atrakcji. Aż chciałoby się powiedzieć 
przez dworcowy megafon: „Szanowny Podróżny, jeśli przyjechałeś do 
Krynicy Zdroju pociągiem Nikifor (od 1 czerwca rozpoczyna kursy z War-
szawy), to bilet kolejowy plus otrzymany w pociągu kupon upoważnia-
ją cię do zniżek w 18 obiektach turystycznych Sądecczyzny”. No właśnie, 
dzięki biletowi na pociąg możemy otrzymać zniżkę w hotelach, pensjona-
tach i restauracjach. Rekordowy, bo aż 50–procentowy upust otrzymamy 
w jaskini solnej krynickiego sanatorium Continental. Co ważne: nie musi-
my przyjeżdżać tu aż z Warszawy. Wystarczy wsiąść do Nikifora np. w No-
wym Sączu. Przyjemnej podróży!

(KCH)

SMS
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NA WOKANDZIE .  Na 9 lat 
więzienia skazał Sąd Okręgo-
wy w Nowym Sączu Pawła K., 
oskarżonego o śmiertelne pobi-
cie swojego brata Adama. – Żału-
ję tego, co się stało – mówił pod-
czas rozprawy. 

30 maja ub. r. Paweł K. podczas 
alkoholowej libacji miał wszcząć 
bójkę ze swoim bratem w miesz-
kaniu przy ul. Sobieskiego w No-
wym Sączu. Awantura wybuchła 
– jak wyjaśniał – z powodu… 
paczki tytoniu. Następnie Pa-
weł K. wyszedł z domu, pozo-
stawiając Adama bez pomocy. 
Wrócił dopiero nad ranem i we-
zwał pogotowie. Było za późno, 
brat nie obudził się ze śpiączki 
i po czterech dniach zmarł w są-
deckim szpitalu. 

– Czuję się winny, że pobiłem 
brata, ale nie czuję się winny jego 
śmierci – mówił Paweł K. pod-
czas pierwszej rozprawy. 

Okoliczności mogły przema-
wiać na korzyść oskarżonego, 
ale jego kryminalna przeszłość 
nie. Paweł K. pięć lat temu wy-
szedł na wolność po 15 latach po-
bytu w więzieniu za zabójstwo. 

We wtorek, kiedy zapa-
dał wyrok, prosił swoją matkę 
o wybaczenia. Kobieta, korzy-
stając z przysługującego jej pra-
wa, odmówiła składania wyja-
śnień przed sądem, który skazał 
Pawła K. na 9 lat pozbawienia 
wolności. Prokurator domagał 
się wymierzenia kary 11 lat wię-
zienia. Wyrok nie jest prawo-
mocny. Obrońca Pawła K. za-
powiada apelację.  (TEM)

Informacje

Poszerzone programy nauczania, profile wybierane przez uczniów, 
8 godzin języka angielskiego w tygodniu, zajęcia od 8.00 do 15.00

Bezpieczeństwo, prestiż, komfort nauki

SZKOŁA Z AUTORYTETEM
U NAS NIE TRZEBA SIĘ LOGOWAĆ! JEŻELI JESTEŚ DOBRY, BĘDZIESZ PRZYJĘTY JUŻ DZIŚ!

Akademickie Gimnazjum i Liceum
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 63 
telefon (18) 442 31 06
www. akademickie.wsb-nlu.edu.pl

NAJLEPSZE WYNIKI NAUCZANIA – PIERWSZE MIEJSCA W RANKINGACH SZKÓŁ !

R E K L A M A

PODRĘCZNIKI

UŻYWANE
i NOWE

Nowy Sącz, 
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

10 %
rabatu  
- do 18 lipca

R E K L A M A

OGŁOSZENIE DROBNE

Nowy Sącz - osiedle KADUK 
- dom wielofunkcyjny, 
230 m kw.działka 8 a , 
komfortowy, dwurodzinny, 
gabinet - sprzedam.
Tel. 18 44 23 729. 
kom.501 673 033

Z  SĄDU.  Do Sądu Okręgowego w Nowym Są-
czu 28 maja trafił akt oskarżenia przeciw-
ko 62-letniemu Stanisławowi B. Mężczyzna 
jest podejrzany o wykorzystanie seksualne 14 
dziewczynek w wieku od 11 do 13 lat. Grozi mu 
do 15 lat więzienia. 

Jak ustaliła prokuratura, oskarżony działał 
poza miejscem zamieszkania. Od września 
2009 r. do października ub.r. do przestępstw 
dochodziło głównie na terenie Podhala, 
Mszany Górnej, Raby Wyżnej czy Tokarni. 
Poszkodowane dziewczynki wcześniej nie 
znały oskarżonego.

- Mężczyzna zwabiał dziewczynki w 
ustronne miejsca. Prowadził za przystanek 
autobusowy czy kapliczkę - mówi sędzia 
Bogdan Kijak, rzecznik prasowy Sądu Okrę-
gowego w Nowym Sączu. - Tam obnażał 
się przed nimi i zmuszał do dotykania jego 
narządów płciowych albo sam dotykał lub 
oglądał intymne miejsca ciał dziewczynek. 

W niektórych przypadkach używał prze-
mocy fizycznej.

Mężczyzna został zatrzymany przez po-
licję w Rabce w ubiegłym roku. Prokurator 
głównie opiera swoje oskarżenia na zezna-
niach pokrzywdzonych, ich rodziców i do-
wodach biologicznych, które udało się za-
bezpieczyć w toku postępowania. Mimo że 
w trakcie przesłuchań większość poszkodo-
wanych dziewczynek rozpoznała oskarżo-
nego, Stanisław B., nie przyznaje się do żad-
nych postawionych mu zarzutów.

W trakcie procesu ma być przesłucha-
nych 23 świadków.  Termin pierwszej roz-
prawy nie został jeszcze ustalony. 

Stanisław B., jest mieszkańcem powia-
tu suskiego. Ma żonę i troje dorosłych dzie-
ci. Nie był wcześniej karany.  Biegli psychia-
trzy i seksuolodzy stwierdzili, że w czasie 
popełnienia tych czynów był w stanie ogra-
niczonej poczytalności. Obecnie  przebywa 
w areszcie.  MONIKA CHROBAK

Skrzywdził 14 dziewczynek Wyrok za brata Zmiana prezesa 
Antoni Ogórek został nowym pre-
zesem Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej w Nowym Sączu. Za jego 
kandydaturą opowiedziało się 
55 delegatów. Kontrkandydatem 
wieloletniego działacza piłkarskie-
go był arbiter  i przewodniczący 
kolegium sędziów OZPN–u w No-
wym Sączu Robert Koral. Dostał 
głosów 19. 

Marian Kuczaj, który kierował lo-
kalnym związkiem od 2006 roku 
nie kandydował. Zrezygnował 
z powodów osobistych.  Na gieł-
dzie nazwisk pojawiał się wcze-
śniej również dyrektor Wydzia-
łu Sportu UM w Nowym Sączu 
Józef Kantor, ale przed wybora-
mi zrezygnował z kandydowania. 
Antoni Ogórek był do tej pory 
przewodniczącym Wydziału Gier 
nowosądeckiego OZPN.

(KW)
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Potrącona nastolatka 
15–latka wybiegła sprzed stojącego na 
przystanku autobusu wprost pod koła 
samochodu. Zdarzenie miało miej-
sce 28 maja w Mochnaczce Wyżnej. 
Kierowca renault, obywatel Wielkiej 
Brytanii potrącił dziewczynę, w mo-
mencie, gdy omijał autobus. Małolet-
nia doznała licznych potłuczeń. 

Pijani wandale 
Wandale wybili szyby i uszkodzili ka-
roserię samochodu 28 maja przy ul. 
Sportowej w Tyliczu. Policja zatrzy-
mała czterech mężczyzna podejrza-
nych o dokonanie zniszczeń. Wszy-
scy byli nietrzeźwi. 

Nocne malowanie ścian 
W nocy 28 maja przy ul. Grodzkiej 
w Nowym Sączu policjanci zatrzy-
mali do kontroli dwóch rowerzy-
stów w wieku 23 lat. Byli nietrzeźwi, 
badanie wykazało 1 promil alkoho-
lu w ich organizmach. Funkcjona-
riusze sprawdzili ich bagaże, na ich 
podstawie ujawnili, że mężczyźni kil-
ka minut wcześniej malowali graffi-
ti na budynkach przy ul. Kilińskie-
go, Lwowskiej i Grodzkiej. Zostali 
zatrzymani. 

Święto ochotników [n]
Druhowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzeznej (gmina Podegrodzie) 
świętowali jubileusz 18–lecia istnie-
nia. Podczas imprezy poświęcono 
i przekazano jednostce sztandar oraz 
samochód ratowniczo–gaśniczy, 
a wyróżniających się strażaków od-
znaczono. Złotym Jabłkiem Sądeckim 
uhonorowani zostali: Grzegorz Sudo, 
Paweł Mastalski, Stanisław Kumor, 
Bogdan Porębski, Zbigniew Zieliński, 
Robert Małek, Piotr Popardowski; 

Srebrne Jabłka Sądeckie otrzyma-
li: Konrad Sudo, Bogdan Fryzowicz, 
Piotr Kmiecik, Adam Zaczyk, Jan 
Oleś, Robert Mastalski, Stanisław Po-
pardowski, Grzegorz Kumor, Grze-
gorz Bodziony; dyplomy otrzymali: 
Maciej Kumor, Andrzej Popardow-
ski, Jan Mastalski, Tomasz Kożuch, 
Jacek Samek, Władysław Burdacki, 
Jerzy Oleś, Mariusz Mordarski, Je-
rzy Jasiński, Marek Pierzchała; Zło-
ty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
wręczono: Bogdanowi Fryzowiczo-
wi, Piotrowi Popardowskiemu, Ja-
nowi Olesiowi; Srebrny Medal za 

Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: 
Jan Mastalski, Paweł Mastalski, Ro-
bert Mastalski, Stanisław Popardow-
ski; Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa: Roman Jaskółka, Józef 
Liber, Jarosław Mordarski, Jan Plata, 
Paweł Potoniec, Piotr Wolak, Magda-
lena Zielińska. 

Motocyklista uderzył w słup 
Pomimo orzeczonego zakazu prowa-
dzenia pojazdów, 20–latek wsiadł na 
motor. Przy ul. Tłoki w Nowym Są-
czu, 26 maja, mężczyzna stracił pa-
nowanie nad yamahą i uderzył w słup 

energetyczny. Z ciężkimi obrażenia-
mi ciała trafił do szpitala. 

Upadek paralotniarza
W miejscowości Skrzętla–Rojówka 
latający na paralotni 42–letni męż-
czyzna spadł na łąkę z wysokości ok. 
6 metrów. Upadek najprawdopodob-
niej nastąpił w wyniku złożenia się 
czaszy paralotni. Paralotniarz doznał 
złamania kręgosłupa w trzech miej-
scach, natychmiast został przewie-
ziony do szpitala w Nowym Sączu. 
Sprzęt, na którym latał 26 maja, zo-
stanie zbadany przez Państwową Ko-
misję do Spraw Badania Wypadków 
Lotniczych. 

Fałszywy wnuczek 
znów w akcji 
W ostatnim tygodniu uaktywnili się 
oszuści, próbujący wyłudzić pienią-
dze od osób starszych tzw. metodą 
na wnuczka. Do mieszkającej przy 
ul. Siemiradzkiego 84–letniej kobie-
ty zadzwonił mężczyzna i podając 
się za jej wnuka, chciał pożyczyć kil-
ka tysięcy złotych. Kobieta zoriento-
wała się co do zamiarów mężczyzny 
i powiadomiła policję. Podobna sy-
tuacja spotkała dwie kobiety w wie-
ku 84 i 61 lat. – We wszystkich tych 
wypadkach dzięki ostrożności roz-
mówczyń nie doszło do przekazani 

pieniędzy, jak i żadna z nich nie po-
niosła żadnych strat – informuje Pa-
weł Grygiel, rzecznik sądeckiej policji. 

Dzień Dziecka 
w Straży Granicznej 
Funkcjonariusze Karpackiego Od-
działu Straży Granicznej w swojej sie-
dzibie przy ul. I Pułku Strzelców Pod-
halańskich 1 czerwca w godzinach 
od 8–14 organizują Dzień Otwartych 
Koszar. Będzie można zwiedzić Izbę 
Tradycji upamiętniającą losy obroń-
ców południowej granicy RP, obejrzeć 
pojazdy i sprzęt wykorzystywany 
w służbie, uczestniczyć w próbie Or-
kiestry Reprezentacyjnej Straży Gra-
nicznej, podziwiać elementy musztry 
paradnej w wykonaniu funkcjona-
riuszy Pododdziału Odwodowego 
(Reprezentacyjnego) czy spotkać się 
z grupą specjalną reprezentującą Wy-
dział Zabezpieczenia Działań. 

Udział za zasługi i markę
Siatkarki Banku BPS Muszynian-
ki Fakro zagrają w Lidze Mistrzyń. 
Władze europejskiej federacji siat-
karskiej okazały się bardzo wyrozu-
miałe dla klubu z Muszyny i przy-
znały tzw. dziką kartę. Muszynianki 
przypomnijmy przegrały finał mi-
strzostw Polski i nie zdobyły pucha-
ru Polski, co automatycznie dawało 

Tydzień w skrócie

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TYCH STRONACH DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

OFERUJEOFERUJE
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NNOOWWYY SSĄĄCCZZ -- CCHHEEŁŁMMIIEECC
uull..PPaappiieesskkaa 1111aa

1188 444400 4466 1155
GGOOŁŁKKOOWWIICCEE DDOOLLNNEE 118811

1188 444400 7755 7744

AAUUTTOOGGAAZZ
Sądeckie Centrum Autogaz
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Chorwacja LAST MINUTE
14.06-23.06 stara cena 1370 zł, nowa cena  

1190 z

Dodatkowo podróże naDodatkowo podróże na 7 kontynentów oraz imprezy na zamówienie!!!kontynentów oraz imprezy na zamówienie!!!

BT ZNP Logostour
ul. Długosza 61, Nowy Sącz, tel. 18/4435850, 4438490
www.logostour.pl   e-mail: nowysacz@logostour.pl
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im prawo gry w najbardziej presti-
żowych europejskich rozgrywkach. 
Tak więc w Lidze Mistrzyń zagra-
ją Atom Trefl Sopot, MKS Dąbrowa 
Górnicza i „Mineralne”. Klub o dzi-
ką kartę się starał, a CEV ja przyznał, 
bo Muszynianka w LM grała regular-
nie i w Europie już dawno nie jest ze-
społem anonimowym. 

Z Dunajca do kadry
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski 
do lat 15 Mirosław Dawidowski po-
wołał kadrę na konsultację szkolenio-
wą, która odbędzie się w dniach 11–16 
czerwca. Do Gutowa Małego pojedzie 
Szymon Kuźma z Dunajca Nowy Sącz. 

Młoda Sandecja nokautuje
Wielkim sukcesem podopiecznych 
trenera Marka Zagórskiego zakoń-
czyły się zawody na szczeblu woje-
wódzkim XVII edycji Turnieju im. 
Marka Wielgusa (nieoficjalne mi-
strzostwa Polski U–11). Chłopcy re-
prezentujący barwy Międzyszkolne-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Sandecja zdobyli tytuł najlepszej dru-
żyny Małopolski ( 5 spotkań, bram-
ki 55 –3!) Najlepszą oceną gry sąde-
czan mogą być słowa trenera z Żabna, 
który po jednym z meczów Sande-
cji powiedział do swoich podopiecz-
nych. „No chłopcy teraz już wiecie 

wszystko. Barcelonę możecie oglą-
dać tylko w telewizji, Sandecję wi-
dzieliście na żywo. Teraz tak uczymy 
się grać. Skład: Szymon Tokarz (naj-
lepszy bramkarz turnieju), Jakub Nie-
mas (najlepszy zawodnik rozgrywek), 
Wiktor Szewczak, Karol Policht, Ja-
kub Wąsowicz, Karol Smajdor, Wik-
tor Żołądź, Piotr Trybała, Szymon 
Majeran (król strzelców) , Krzysztof 
Toporkiewicz.

Wojownicy Miłka z medalami
Wszyscy zawodnicy SKF Centrum 
Muay Thai „Tiger Kick” znaleźli się 
w strefie medalowej mistrzostw Pol-
ski w różnych odmianach kickbo-
xingu. Mateusz Michalik został wi-
cemistrzem Polski w K–1/kat 63 kg/, 
Wiktor Mróz wicemistrzem Polski 
w kickboxingu (light–contact/kat. do 
60 kg), natomiast Patryk Fyda i Kuba 
Szczepanik zdobyli brązowe medale 
w kickboxingu w formule light–con-
tact /kat do 60 kg/. – Jestem szczęśli-
wy że moi zawodnicy osiągnęli kolej-
ne sukcesy – cieszy się trener Ryszard 
Miłek. – Mamy ciągle tendencję wzro-
stową, ciężko trenujemy gdyż w spor-
tach walki nie ma drogi na skróty. 
Tworzymy zgrany, ściśle współpra-
cujący i wzajemnie się motywujący 
zespół, który nie stosuje taryfy ulgo-
wej w samodyscyplinie i determinacji. 

KONTROWERSJE.  – „Deptak kry-
nicki jest miejscem historycznym, słu-
żącym mieszkańcom oraz kuracjuszom 
do wypoczynku, a pomysł ustawie-
nia grilla z piwem przy muszli koncerto-
wej, przy której odbywają się koncerty 
Orkiestry Zdrojowej zakrawa na skan-
dal” – tak Krynickie Towarzystwo Kultu-
ralne im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdro-
ju zareagowało na ogłoszenie przetargu 
na dzierżawę terenu Deptaka pod let-
ni ogródek gastronomiczny. – Burza, 
jaką wywołuje Towarzystwo jest absur-
dalnym przejawem paniki i złośliwo-
ści – mówi burmistrz uzdrowiska Da-
riusz Reśko. 

Informacja o przetargu pojawiła się 
na stronie Urzędu 24 maja. Dyrektor 
Centrum Kultury w Krynicy–Zdro-
ju chce wydzierżawić teren o po-
wierzchni 132 m kw. na Deptaku po-
między Nowym Domem Zdrojowym, 
a muszlą koncertową. Na ogłosze-
nie natychmiast odpowiedziało KTK, 
kierując swój sprzeciw do burmi-
strza Krynicy–Zdroju: „[…] to miejsce 
o wyjątkowych walorach estetycz-
nych, a poza tym na frontowej ścia-
nie Muszli Koncertowej znajduje się 
tablica upamiętniająca naszego naj-
większego tenora Jana Kiepurę – ar-
gumentuje podpisana pod listem Mał-
gorzata Miecznikowska–Gurgul, pyta 
w nim również: „[…] czy Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wyraził zgo-
dę na umiejscowienie tego typu dzia-
łalności zgodnie z Ustawą o ochronie 
zabytków?”.

– Żyjemy w wolnym kraju i każ-
dy ma prawo do wyrażania swoje-
go zdania, ale Centrum Kultury miało 
prawo do ogłoszenia takiego przetargu 
– mówi Dariusz Reśko. Dodaje, że jeśli 
zgłoszą się chętni i uda się wyłonić zwy-
cięzcę przetargu, chętny na prowadze-
nie takiego ogródka będzie musiał uzy-
skać zgodę konserwatora zabytków. 

– Oburzenie KTK jest dla mnie 
znamienne. Z tego, co się orientuję, 
jeden z członków Towarzystwa pro-
wadzi niedaleko punkt gastrono-
miczny. Burza wywołana przetar-
giem i włączenie w to mediów jest dla 
mnie absurdalnym przejawem pani-
ki, złośliwości i obawy konkurencji. 
Czuję się zmieszany, choć jeszcze raz 
podkreślam, szanuję zdanie każdego 
– mówi burmistrz. 

Nie przyjmuje jednak argumentu, 
którym podpiera się KTK, że tuż obok 
Deptaka znajduje się tablica upamięt-
niająca Jana Kiepurę. 

– Na Rynku w Nowym Sączu sto-
ją sezonowo ogródki piwne i nikomu 
to nie przeszkadza, w Krakowie rów-
nież i nawet w Rzymie wokół Koloseum 
– wylicza Reśko. – Zbliża się Euro 2012, 
wiele osób chętnie obejrzałoby mecze 
w takim właśnie miejscu. Ponadto 
Centrum Kultury na tym może zarobić. 

– Dlaczego musimy być tacy jak 
wszyscy? Mało jest takich punktów 
gastronomicznych w Krynicy? – obu-
rza się Małgorzata Miecznikowska–
Gurgul. – Jesteśmy przede wszystkim 
uzdrowiskiem, a Deptak powinien być 
miejscem spokoju i ciszy. (PEK)

700 strażaków ochotników przeszkoli-
ła w ubiegłym roku komenda PSP w No-
wym Sączu. W strażackim środowisku 
pojawiła się plotka, że taka ilość wzmo-
gła czujność zwierzchników w Krakowie 
i ta teraz kontroluje stan faktyczny. 

– Kontroluje, ale nie u nas – mówi za-
stępca komendanta miejskiego Paweł 
Motyka. – Z tego co, wiem pojawiły 
się głosy, że w innych jednostkach te 
szkolenia miały być przeprowadzone 

po łebkach. To nas nie dotyczy. Mamy 
możliwości to szkolimy. Faktycz-
nie rocznie szkolimy normalnie oko-
ło 400 ochotników. Ta liczba wzięła 
się też stąd, że zmieniły się wytycz-
ne szkoleniowe i wielu ochotników 
po prostu doszkoliliśmy, by nie mu-
sieli robić kursów od nowa.

Paweł Motyka dodał, że w tym 
roku tempo szkoleń jest równie 
imponujące.

(SO)

500 zł to jest problem
TRZY PYTANIA do ADAMA GIERTLERA, pre-
zesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

– Powiat nowosądecki jest jednym z naj-
chętniej odwiedzanych przez turystów 
regionów. Tak wynika z badań przepro-
wadzonych w ubiegłym roku przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Mamy popaść 
w samozadowolenie?

– Nie bardzo. Generalnie marketing 
w systemach uzdrowiskowych organi-
zowany jest mało skutecznie. Oczywi-
ście dużo dobrego robi Krynicka Or-
ganizacja Turystyczna, burmistrz ma 
koncepcję promocyjną, ale tak na-
prawdę to tylko my nazywamy Kryni-
cę perłą polskich uzdrowisk. W Polsce 
i w Europie ta nazwa nie funkcjonu-
je. Trzeba szukać nowych formuł pro-
mocji, promować od nowa i nieustan-
nie, bo przecież miasto, region ciągle 
się zmieniają. Oczywiście potrzeba na 
to pieniędzy. Rolę nie do przecenienia 
w promowaniu Krynicy i w ogóle dla 
Doliny Popradu odgrywa od wielu lat 
Forum Ekonomiczne. 
– Jak przyciągnąć jeszcze więcej 
turystów?

– Organizuję na przykład jesienią 
dla lokalnych przedsiębiorców z bran-
ży turystycznej eskapadę do Taszkien-
tu. Chcemy pokazać tam naszą ofertę. 
To zamożny potencjalny klient, który 
jak się okazuje chętnie odwiedza Eu-
ropę. Do Czech rocznie przyjeżdża 25 
tys. Uzbeków. Dlaczego nie mieliby 
przyjechać do nas? Okazuje się nieste-
ty, że jak trzeba wydać na taką formę 
promocji 500 zł to jest wielki problem. 
Zresztą poszczególne podmioty chętnie 
wstępują do organizacji turystycznych 
jeśli interes nie idzie i w tedy szuka-
ją pomocy. Kiedy jest dobrze, wspólne 
działanie interesuje tylko tych, co od 
lat wiedzą, że wspólnie można więcej. 
Mam nadzieję, że ważną rolę w pro-
mocji Sądecczyzny odegra Marka Są-
decka, której certyfikaty po raz drugi 
zostaną przyznane kilku obiektom. To 
może wyzwolić potrzebę konkurencji, 
a co za tym idzie podnoszenie poziomu 
świadczonych usług. 
– W Piwnicznej postawiono dobro wspól-
ne nad partykularne interesy, czego 
przykładem jest Piwniczańska Organiza-
cja Turystyczna. Chcą działać.

– Dobrze, że ludzie potrafią się do-
gadywać. Burmistrz Bogaczyk jest 
szefem Sądeckiej Organizacji Tury-
stycznej i powinien wnieść tam swo-
je doświadczenie. W Piwnicznej tkwi 
sporo możliwości. Ludzie musza mieć 
świadomość wspólnego celu i wiedzieć, 
co chcą osiągnąć. Wspólne działanie 
jest najważniejsze. Przytoczę przy-
kład. We Włoszech obowiązuje prawo 
tzw. „pierwszego śniegu”. Chodzi o, 
upraszczając, umożliwienie wytycza-
nia tras narciarskich bez konieczności 
uzyskiwania zgody właścicieli działek, 
po których by one przebiegały. Wła-
ściciel gruntu oczywiście ma prawo in-
westowania na swojej ziemi pierwszy, 
ale jeśli sprzeciwia się poprowadzeniu 
przez swój teren powiedzmy trasy nar-
ciarskiej to może być nawet wywłasz-
czony. Włosi umieją dbać o wspólny 
interes. Podobne pomysły były u nas 
w 2009 roku, ale sprawa ugrzęzła i nic 
w tej materii się nie dzieje.

Rozmawiał (BOG)

Motyka: Kontrole nie u nas

Piwo na Deptaku

UWAGA! Odwołany został koncert z okazji 25-lecia pra-
cy artystycznej Cezarego Pazury. Z powodu choroby 

artysty planowany 1 czerwca w amfiteatrze Parku 
Strzeleckiego w Nowym Sączu koncert Cezarego 

Pazury i Kabaretu Moralnego Niepokoju nie odbędzie 
się! Szczegóły u organizatorów.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
PROMOCJA NA 2012 ROK! MIESIĘCZNE CZESNE TYLKO 200 ZŁ
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami
Prowadzimy zajęcia przez całe wakacje!
Zapisy dzieci do przedszkola od poniedziałku do soboty 
w godz.: pn.-pt. 10-16, sob. 10-14
ul.Barbackiego 81, Nowy Sącz, tel. 18 443 77 28
e-mail: efekt1szkola@op.pl, www.przedszkole-nowysacz.pl
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NASZYM PRIORYTETEM JEST UŚMIECH NA TWARZY TWOJEGO DZIECKA
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AKCJA.  Zdjęcie Nikodema i jego 
mamy Klaudii Bodziony świetnie 
nadaje się na reklamę. Ale nie pro-
mują żadnych atrakcji dla dzieci, za 
to swoją postawą – siłę i determi-
nację w walce o normalne życie. 

7–letni Nikodem nie potrafi cho-
dzić, samodzielnie jeść, ma za-
burzony rozwój mowy. Chło-
piec cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Jego mama wierzy, 
że dzięki rehabilitacji syn stanie 
się samodzielny. Wiarę umac-
niają cuda, których doświadcza 
codziennie. 

– Rodzice zdrowych dzie-
ci cieszą się, gdy stawiają one 
pierwszy krok, ale wydaje się 
to czymś zupełnie naturalnym. 
Chwila i zaczynają chodzić. Ni-
kodem po latach rehabilitacji 
i operacji, jaką przeszedł w mar-
cu, potrafi samodzielnie stanąć. 
Co prawda trwa to tylko ułamek 
sekundy, ale ta chwila napawa 
ogromną radością – mówi Klau-
dia Bodziony. 

Dzień Nikodema od rana do 
wieczora wypełniony jest cięż-
ką pracą. Mama ćwiczy z nim 
trzy–cztery razy dziennie meto-
dą Wojty. Chłopiec uczestniczy 
też w dogoterepii, hipoterapii, 
a nawet delfinoterapii na Ukra-
inie. To droga rehabilitacja, ale 
dzięki niej 7–latek zaczął mówić. 

– Potrafi powiedzieć już krót-
ki wierszyk. Pierwszego – „Siała 
baba mak” – nauczyła go babcia 
– opowiada mama.

Pani Klaudia samotnie wy-
chowuje syna. Z uwagi na niepeł-
nosprawność dziecka nie pracuje. 
Utrzymują się z zasiłków. Tym-
czasem rehabilitacja Nikodema 
jest bardzo kosztowna – ok. 50 
tys. zł rocznie. Ponieważ skutecz-
na dla niego terapia nie podlega 
refundacji przez NFZ, chłopiec 
ma subkonto w Fundacji „Zdążyć 
z pomocą”. Ostatnio w pomoc 
dla Nikodema włączyli się także 
przedstawiciele Fundacji Nauka 
i Kultura z Krakowa. Zorganizo-
wali akcję zbierania zakrętek. 12 

ton pozwoli na zakup specjalne-
go wózka, na którym Nikodem 
będzie mógł sam jeździć. 

Ty również możesz pomóc. 
Jutro 1 czerwca na sądeckim ryn-
ku odbędzie się finał akcji „Po-
moc dla Nikodema”. – Do zaku-
pu wózka potrzeba ok. 3 tys. zł 
– mówią organizatorzy. Podczas 
imprezy odbędzie się licytacja ob-
razów sądeckich artystów i grafik 
dzieci z Pałacu Młodzieży. Przyje-
dzie również strongman z Kryni-
cy–Zdroju Tomasz Kowal. Począ-
tek zabawy o godz. 12.  (G)

Możesz pomóc Nikodemowi
D Z I E Ń  D Z I E C K A
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Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Starosta Nowosądecki
Jan Golonka

Szanowny Panie Rektorze!

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu proszę przyjąć życzenia dalszych sukcesów i kolejnych lat rozwoju 
uczelni. Pański wkład w promocję i budowę prestiżu Sądecczyzny jest nieoceniony, podobnie jak stworzenie warunków do 
nauki tysiącom młodych ludzi, którzy mogli kształcić się na najwyższym poziomie. Utworzona przez Pana uczelnia dała 

podwaliny sądeckiego środowiska naukowego. Wizjonerskie i nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez Pana stanowią 
wielki wkład w rozwój polskiego szkolnictwa. Życzymy, aby Wyższa Szkoła Biznesu nadal kojarzyła się z najwyższą jakością 

i przyciągała studentów z całego świata, uczyła entuzjazmu i pokonywania przeciwności w dążeniu do celu.

R E K L A M A

Niezwykły produkt WSB-NLU
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego pro-
cesu transformacji.
 – 20 lat temu postawiliśmy przed sobą niezwykłe zadanie budowy od podstaw niezwykłej instytu-
cji, która przygotowywać będzie młodych Polaków do funkcjonowania w warunkach wolnego rynku 
i to dając wykształcenie najwyższej jakości – mówi założyciel i rektor WSB-NLU Krzysztof Pawłow-
ski. - Efektem działania Uczelni jest niezwykły produkt - nasi absolwenci, jest ich imponująca grupa 
6766 osób po studiach licencjackich, 100 po studiach inżynierskich i 4684 osób po studiach magister-
skich, 2847 osób po studiach podyplomowych, 435 absolwentów studiów MBA. 

Krzysztof Pawłowski i Robert Gmaj 
o przeszłości i przyszłości szkoły  str. B

Co WSB-NLU dało Sądecczyźnie  str. C

Oni są od początku   str. D

Grawertony za wielkie 
zaangażowanie  str. E

Jubileusz w obiektywie  str. F-G

Z życia studentów  str. H

MMC Brainville – najmłodsze 
dziecko WSB-NLU  str. I

Absolwenci o sobie i szkole  str. J-K

Hity i mity WSB-NLU   str. L
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– Jaką wizję przyszłości roztacza Pan 
przed WSB–NLU?

– WSB–NLU funkcjonuje jako 
Lider Konsorcjum Uczelni FUTU-
RUS, wykorzystując jego możliwo-
ści w celu zdobycia rynków w całym 
kraju i na świecie. WSB–NLU dyspo-
nuje zdywersyfikowaną ofertą dy-
daktyczną (szkoła podstawowa, gim-
nazjum, liceum, uczelnia posiadająca 
uprawnienia doktorskie), kształci na 
wysokim poziomie, posiada szeroką 
ofertę konsultingową, wykorzystuje 
optymalnie środki publiczne (w tym 
europejskie) na badania naukowe 
i rozwój infrastruktury dydaktycz-
no–naukowej. Sądecka uczelnia ma 
charakter międzynarodowy z cieka-
wą ofertą w języku angielskim i ro-
syjskim, jest sprawnie zarządzana, 
efektywnie wykorzystuje zasoby ka-
drowe i lokalowe, osiąga efekt syner-
gii we współpracy z lokalnym środo-
wiskiem biznesowym.
– Jest jeszcze niezagospodarowana ni-
sza na rynku uczelni wyższych?

– Nieprzerwanie monitorujemy 
rynek i się do niego dostosowujemy. 
Rynkiem nie w pełni wykorzystanym 
jest kształcenie ustawiczne, rynek 
certyfikatów, uprawnień i tytułów 
przyznawanych przez międzynaro-
dowe organizacje o charakterze za-
wodowym. Dodatkowym bodźcem 
dla uczelni, jak i całego Konsorcjum 
dla rozwoju w tym sektorze jest ak-
tualnie przeprowadzana deregula-
cja zawodów. Gdzie indziej, jak nie 
na uczelniach właśnie, można uzy-
skać znakomitą jakość i przygoto-
wać kształconych do wymagań no-
woczesnej gospodarki?
– A propos rynku pracy. Wymaga on 
od pracujących ustawicznego kształ-
cenia, nierzadko stoją przed koniecz-
nością przekwalifikowania się. Zmia-
ny zawodu…

– I im również wychodzimy na-
przeciw. WSB–NLU posiada sil-
ną ofertę studiów podyplomowych 
skonsolidowaną w nowo utworzo-
nej jednostce – Akademii Profesjo-
nalnej Edukacji, której zadaniem 
jest prowadzenie, organizacja, ale 
co najważniejsze przygotowywanie 
ofert studiów – też we współpra-
cy z przedsiębiorcami – pod sta-
le właśnie ewoluujący rynek pracy. 
Myślę, że specjalistyczne kierunki 
zarządzania (zakres business Intel-
ligence), kursów informatycznych 
(Microsoft, Cisco), a także wykorzy-
stania technologii multimedialnych 
winny w niedalekiej perspektywie 
się opłacić ich uczestnikom, jak i sa-
mej uczelni. 

Dobrze skonfigurowana, prze-
myślana i promowana oferta stu-
diów MBA, jednych z bardziej spe-
cjalistycznych na rynku, przy 
współudziale uczelni z Konsorcjum, 
powinna również zaowocować do-
brym przyjęciem przez rynek. MBA 
ten posiada akredytację amerykańską 

National–Louis  University, która 
z kolei nastawiona jest na eduka-
cję profesjonalną i komplementarną 
z rynkiem pracy.
– Oferta studiów jest wystarczająco ku-
sząca, by do WSB–NLU ściągali ludzie 
z całej Polski? 

– Uważam, że jest skonstruowa-
na bardzo dobrze i powinniśmy z nią 
dotrzeć do jak najszerszego grona 
kandydatów na studia, a myślę tutaj 
o całej Polsce, nie tylko Nowym Sączu 
i Tarnowie. W Konsorcjum stawiamy 
na dobrą jakość i synergię połączeń 
nawet tych, które są bardziej oddalo-
ne. Wykorzystujemy zaawansowaną 
platformę E–learningową oraz owoc-
ną współpracę z ponad 10 uczelniami 
w całym kraju. Realizujemy politykę 
wysokiej jakości i zdobywania no-
wych rynków dzięki platformie po-
łączeń samego Konsorcjum.
– Powiedział Pan we wstępie „uczelnia, 
która wykorzystuje optymalnie środ-
ki publiczne (w tym europejskie) na ba-
dania naukowe i rozwój infrastruktury 
dydaktyczno–naukowej”. 

– Tak. Uważam, iż aktual-
nie uczelnia powinna w większym 
stopniu korzystać ze środków pu-
blicznych i europejskich na badania 
naukowe i rozwój, na tworzenie no-
wych programów oraz budowę in-
frastruktury. Moją ambicją jest ten 
proces zainicjować i zautomatyzo-
wać w najbliższym czasie poprzez 
utworzenie silnego ośrodka wspie-
rania takich inicjatyw. Prostym i ide-
alnym rozwiązaniem by było, gdyby 
pracownicy otrzymywali wspar-
cie z Biura Grantów dokonującego 
preselekcji wniosków, decydujące-
go o priorytetach i wspomagającego 
pracowników w procesie aplikacji. 
Ten zabieg jest istotny i powinien po-
zwolić na rekonstrukcję źródeł przy-
chodów do budżetu WSB.
– Wymaga Pan od pracowników dużego 
zaangażowania. 

– Ale my stawiamy na aktywność! 
Wybitne kompetencje, jakie posia-
dają pracownicy uczelni są wyko-
rzystywane w projektach komercyj-
nych, w szczególności w działalności 
o charakterze konsultingowym. Wy-
korzystywana jest dźwignia w po-
staci tworzonego aktualnie w WSB–
NLU Centrum Komercji i Biznesu, co 
skłoni wiele osób do współdziałania. 
Za istotny faktor w sukcesie uważam 
prowadzenie polityki motywacyjnej 
w tym zakresie, dodatkowo posiada-
ne przez uczelnię kontakty – szcze-
gólnie wśród absolwentów – powin-
ny ułatwić „start” nowej jednostki. 
– Inne kierunki rozwoju?

– Inwestycja w technologię! 
W mojej ocenie to jeden z cenniej-
szych w długiej perspektywie kie-
runków rozwoju. Na WSB–NLU 
funkcjonuje znakomite zaplecze in-
formatyczne, kreatywne i patrzą-
ce daleko w przyszłość. Mariaż 
technologii, nauki oraz projektów 

o charakterze edukacyjnym, a także 
przemysłowym wypełnia cele sta-
wiane przed nami tj. stała inwestycja 
w rozwój kadry akademickiej, roz-
wój linii produktów edukacyjnych 
(aplikacji informatycznych – kome-
ryjnych, platform komunikacyjnych, 
tzw. Mobile E – learning, telewi-
zja cyfrowa) również we współpra-
cy z Miasteczkiem Multimedialnym, 
rozwój i powiększanie infrastruktury 
badawczej i bazy materialnej, a tak-
że inkubacja pomysłów i patentów 
na stałym poziomie.
– WSB–NLU jest już postrzegana jako 
uczelnia o charakterze międzynarodo-
wym. O czym świadczy drugi człon na-
zwy National–Louis University. Pan za-
kłada jeszcze mocniejsze wyjście za 
granicę? 

– Uczelnia posiada znakomitą 
tradycję we współpracy z ośrodka-
mi edukacyjnymi na całym świe-
cie, szczególnie Ukrainie, Białorusi, 
Litwie, ale też w Stanach Zjedno-
czonych i rozwija nowe kontakty 
m.in. w Kanadzie, Chinach i Indiach. 
Uważam, że czas zdać sobie spra-
wę z położenia geograficznego i kul-
turalnego, w jakim się znajdujemy 
i dodatkowo nastawić się na tzw. 
obustronną rekrutację wschód–za-
chód. Powinniśmy rozwijać pro-
gramy w języku angielskim i rosyj-
skim i stać się platformą do wymiany 
kontaktów pomiędzy tymi świata-
mi. Obecnie na zachodzie, po prze-
prowadzonej lub jeszcze ewoluują-
cej rekrutacji w Azji (głównie Chiny), 
uczelnie poszukują nowych rynków 
i jednym z ciekawszych jest rynek ro-
syjski, ukraiński i nawet białoruski, 
a my mamy przecież z nim natural-
ny kontakt. Tak samo w drugą stro-
nę, coraz więcej przyszłych studen-
tów, słuchaczy zza wschodnich granic 
szuka możliwości zdobycia wykształ-
cenia na skalę światową: europejską 
i tę bardziej zachodnią. Dajmy obu 
stronom możliwość kontaktu poprzez 
platformę możliwości WSB – NLU.

Nie jest łatwo podsumować 20 lat 
działalności każdej instytucji i fir-
my, ale jeszcze trudniej jest oce-
nić 20 lat instytucji edukacyjnej, 
bo wpływa ona na losy ludzi w naj-
szerszym wymiarze. WSB–NLU za-
wsze podkreślała, że jest nachylona 
w stronę studentów, że ich kształ-
cenie, ale i umożliwienie im jak naj-
pełniejszego rozwoju, formowania 
własnych charakterów i uzyskiwa-
nie nowych umiejętności jest jedy-
nym celem naszego istnienia. 

Nasza Uczelnia stała się symbo-
lem polskiego procesu transforma-
cji – postawiliśmy przed sobą zada-
nie budowy od podstaw niezwykłej 
instytucji, która przygotowywać 
będzie młodych Polaków do funk-
cjonowania w warunkach wolne-
go rynku i to dając wykształcenie 
najwyższej jakości. Skorzystaliśmy 
w tym celu z „know–how” ame-
rykańskich uniwersytetów, prze-
skakując w ten sposób kilka etapów 
rozwoju. Efekt był piorunujący – po 
5 latach działania WSB–NLU wy-
grało po raz pierwszy ranking pol-
skich uczelni biznesowych i wygry-
waliśmy wszystkie rankingi przez 
następne 10 lat. Trudno z pozycji 
pomysłodawcy WSB–NLU o obiek-
tywną ocenę – stąd posłużę się ze-
wnętrzną oceną – kapituły Konkur-
su „Pro Publico Bono”, (konkursu 
ogłoszonego w 1999 roku przez pre-
miera Jerzego Buzka, na czele Kapi-
tuły stał Jan Nowak–Jeziorański), 
która uznała WSB–NLU za najcen-
niejszą polską inicjatywę obywatel-
ską dziesięciolecia 1989–1999. Każ-
da Uczelnia to ludzie – do dzisiaj 
dla WSB–NLU pracowało w róż-
nym okresie i w różnej formie za-
trudnienia 527 osób, obecnie na 
stałych etatach zatrudnionych jest 
235 osób. 

Wykładali i wykładają u nas pro-
fesorowie o najwyższej pozycji aka-
demickiej, by wspomnieć tylko tro-
je – prof. Jadwiga Staniszkis, prof. 
Jerzy Dietl i prof. Marian Mrozek. 
Ogromne znaczenie dla zbudowa-
nia marki Uczelni miały w latach 
90. kursy prowadzone przez profe-
sorów z California State University, 
w ciągu kilku lat 27 Amerykanów 
pod kierownictwem prof. Toma-
sza Wielickiego przeprowadziło 81 
kursów biznesowych. W ciągu 20 
lat 27 naszych młodych pracowni-
ków akademickich uzyskało sto-
pień naukowy doktora. Klasę wy-
kładowców poznaje się w trudnych 
czasach – dlatego tak cenię sobie 
wynik badań zadowolenia z uczelni 
przeprowadzony przez portal stu-
dencki wśród absolwentów koń-
czących studia w 2010 i 2011 roku, 
czyli w okresie kłopotów finanso-
wych WSB–NLU. Okazało się, że 

WSB–NLU miało w Polsce najwyż-
szy wskaźnik zadowolenia – wy-
przedziliśmy wszystkich, w tym UJ, 
UW czy Akademię Koźmińskiego.

Efektem działania Uczelni jest 
niezwykły produkt – nasi absolwen-
ci, jest ich imponująca grupa 6766 
osób studiów licencjackich, 100 na 
studiach inżynierskich i 4684 osób 
po studiach magisterskich, 2847 
osób po studiach podyplomowych, 
435 absolwentów studiów MBA. 

Szacujemy, że studia w WSB–
NLU ukończyło ponad 6 tysięcy 
mieszkańców szeroko rozumia-
nej Sądecczyzny – mieszkańców 
Nowego Sącza i trzech powiatów 
– nowosądeckiego, gorlickiego i li-
manowskiego. Zapraszam do zo-
baczenia niewielkiej wystawy na 
Sądeckim Rynku, na której krót-
ko przedstawiliśmy siebie i nasze 
związki z naszą Małą Ojczyzną. Ale 
kształcimy już studentów z całego 
świata – studiowali u nas młodzi 
ludzie z 34 krajów. 

Zaczynaliśmy nie mając dosłow-
nie nic oprócz pomysłu i determina-
cji – cały kapitał założycielski to była 
suma około 2 tysięcy dolarów. Dzi-
siaj mamy nowoczesną, bogatą infra-
strukturę w Nowym Sączu i Tarnowie 
wartą około 50 mln zł. WSB–NLU jest 
twórcą projektu Miasteczka Multi-
medialnego i uzyskała na budowę 
Parku Naukowo–Technologicznego 
94,9 mln zł ze środków UE.

WSB–NLU stała się powszech-
nie rozpoznawaną wizytówką No-
wego Sącza. Ale ważniejsze jest co 
innego – jesteśmy i chcemy być 
w przyszłości katalizatorem roz-
woju Sądecczyzny, nie tylko kształ-
cąc jej mieszkańców, ale i budu-
jąc bogactwo regionu, bo temu 
ma służyć projekt Miasteczka 
Multimedialnego. 

KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

Stawiamy na aktywność
ROZMOWA  z ROBERTEM GMAJEM, p.o. kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu–NLU

Dr KRZYSZTOF PAWŁOWSKi, rektor i założyciel WSB–NLU

Niezwykły produkt 
– nasi absolwenci
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TYGODNIK SĄDECKI C20-lat WSB-NLU

Wielce Szanowny Rektor Wy szej Szko y Biznesu
National Louis University
Nowy S cz, ul. Zielona

Szanowny Panie Rektorze!

W dniu wspania ego Jubileuszu 20-lecia istnienia Waszej Uczelni prosz  przyj  najszczersze gratulacje za dotychczasowe 
osi gni cia edukacyjne i naukowe. Sk adamy najlepsze yczenia dalszego, równie imponuj cego rozwoju i zwi zanych z tym 
sukcesów. Osi gni cia Uczelni s  nam szczególnie bliskie ze wzgl du na d ugoletnie zwi zki pomi dzy nasz  irm  a absol-
wentami Uczelni, a naszymi pracownikami. Jeste my przekonani, e nasi pracownicy, a Wasi wychowankowie, spe niaj  wio-
d c  rol  w osi ganiu sukcesów przez zespó  BATIM-u. Jeszcze raz serdecznie dzi kujemy, i yczymy, aby Uczelnia dalej odgry-
wa a wiod c  rol  w polskiej edukacji, a Wasi wychowankowie wiadczyli o Was, a zarazem byli chlub  tej Uczelni.

W a ciciele Firmy BATIM
Barbara Edelmuller-Generaux i Janusz Rembilas

R E K L A M A

Jan Golonka 
starosta nowosądecki:

– Powstanie Wyższej Szko-
ły Biznesu sprawiło, że w No-
wym Sączu powstało prężnie 
działające środowisko nauko-
we, a tym samym stworzyła się 
konkurencyjna oferta kształ-
cenia dla mieszkańców Są-
decczyzny. Młodzi ludzie nie 
musieli już wyjeżdżać do więk-
szych miast, mieli na miejscu 
uczelnię, która dawała moż-
liwość uzyskania bardzo ce-
nionego przez pracodawców 
dyplomu. Ziemia sądecka za-
istniała dzięki uczelni nie tylko 
w Polsce, ale również w Euro-
pie i Azji. Powstanie WSB–NLU 
było bodźcem do rozwoju go-
spodarczego i społecznego zie-
mi sądeckiej. 

Waldemar Olszyński, 
dyrektor Wydziału 
Edukacji UM Nowego 
Sącza:

– Po pierwsze, uczelnia, 
jedna z pierwszych prywat-
nych w kraju, pokazała, że na 
Sądecczyźnie mieszkają bar-
dzo przedsiębiorczy ludzie. 
Kiedy tylko pojawiły się praw-
ne możliwości, Krzysztof Paw-
łowski z grupą osób od razu 
z tego skorzystał. Po drugie, 
uczelnia dała młodym ludziom 
wybór. Studia na miejscu czy 
większy ośrodek i uczelnia 
państwowa. Wiele osób prze-
kalkulowało, że nietania ofer-
ta WSB–NLU jest atrakcyjniej-
sza w porównaniu z kosztami 
studiów w Krakowie czy War-
szawie. Uczelnią umiejęt-
nie kierowano, tak dobiera-
no ofertę kształcenia, że szkoła 
była jedną z najlepszych w Pol-
sce – szczególnie jeśli chodzi 

o kierunki ekonomiczne. 
W końcu nie do przecenienia 
jest też fakt, że ogromna rzesza 
młodych ludzi z Polski i świa-
ta mieszkała w Nowym Sączu, 
płaciła rachunki, chodziła do 
pubów, bawiła się i zostawia-
ła pieniądze. Przeliczyłem kie-
dyś, że w pewnym momencie 
w Nowym Sączu kształciło się, 
licząc WSB–NLU, PWSZ, szko-
ły średni, gimnazjalne i pod-
stawowe 35 tys. osób. A miasto 
ma przecież ok. 84 tys. 

Bogusław 
Kołcz, dyrektor 
Gimnazjum i Liceum 
Akademickiego:

– Szkoła dała miastu oddech. 
Studenci z całej Polski i zagra-
nicy w jakiś sposób rozsławiali 
Nowy Sącz, a naszym uczniom 
otwarła okno na świat. Studio-
wali dalej za granicą, a potem 
tam pracowali. Nasza absol-
wentka, która kończyła ścież-
kę języka angielskiego, zna-
lazła potem pracę w biurze 
gubernatora stanu Illinois. 10 
lat temu zaczęło działać Gim-
nazjum i Liceum Akademic-
kie i choć od początku funk-
cjonowało pod egidą i w ścisłej 
współpracy z WSB, to rektor 
Krzysztof Pawłowski pozosta-
wił nam dużą niezależność, za 
co jestem mu wdzięczny. Isto-
tą szkoły niepublicznej jest po-
szerzanie oferty o rzeczy, któ-
re w szkole publicznej nie mają 
szans na realizację, choćby ze 
względu na ograniczenia bu-
dżetowe. Uniezależnienie od 
rygorów szkoły publicznej wy-
chodzi uczniom na dobre. Mam 
porównanie, bo przez 10 lat 
miałem okazję być dyrektorem 
szkoły publicznej.

Co WSB-NLU dała 
Nowemu Sączowi? – Pamiętam małą dziewczynkę, 

Agatkę, metr pięćdziesiąt w ka-
peluszu, która oświadczyła mi, że 
podjęła studia na WSB–NLU, bo 
chce być producentem filmowym. 
I wyobraźcie sobie, że dopięła swe-
go. Zawsze powtarzam, że marze-
nia, za którymi idzie ciężka praca, 
spełniają się – mówi rektor Krzysz-
tof Pawłowski. Agatę wypatrzył 
w grupie blisko 400 absolwentów, 
którzy przyjechali na sobotni zjazd, 
by świętować 20–lecie uczelni. 

ROZMOWA  z AGATĄ 
RZEPKĄ, producentką 
filmową, właścicielką 
Trygon Production 

– Nie pomyliła Pani uczelni? Z takim 
marzeniem, to raczej wiążą się studia 
na akademii filmowej.

– Po liceum pojechałam do 
Szkoły Filmowej w Łodzi, rów-
nież do Krakowa i Katowic. Ale 
tam wszystko wydało mi się bar-
dzo skostniałe. Choć bez wątpienia 
to najlepsze szkoły. Dla mnie jednak 
były za mało dynamiczne. O WSB–
NLU dowiedziałam się przez przy-
padek – ciocia podsunęła mi gazetę, 
w której była informacja o szkole. 
Zainteresował mnie kierunek za-
rządzanie w mediach. Wybrałam 
się do Nowego Sącza, zapoznałam 
ze szkołą i jej funkcjonowaniem. 
Szczególnie przekonała mnie bo-
gata oferta językowa. W tamtych 
czasach, a mówimy o początkach 
WSB–NLU (1994–1998), było to dla 
mnie ogromnie ważne. 
– I nigdy nie żałowała Pani swojej 
decyzji?

– Nigdy. Kiedy już udało mi się 
przebić do branży filmowej, mia-
łam poczucie, że jestem znacz-
nie bardziej „do przodu” przed 
wszystkimi osobami, które pozna-
wałam na swojej drodze w pracy.
– Ukończyła Pani WSB–NLU i zaraz 
zgłosiła do studia filmowego?

– Moi koledzy wybierali pracę 
w dużych korporacjach. Wówczas 

mnie również wydawało się to 
atrakcyjne. Znane marki, stabilne 
stanowiska. Zaczynałam w John-
son & Johnson w dziale marke-
tingu. Po pierwszych trzech mie-
siącach czułam, że to nie to. J&J 
to bardzo dobra firma, wszystko 
w niej było świetnie zorganizowa-
ne. Ale ja potrzebowałam czegoś 
bardziej energicznego, kreatywne-
go! Otworzyły się wówczas fundu-
sze emerytalne i rozpoczęłam pra-
cę w jednym z nich. Miałam okazję 
wziąć udział w budowaniu czegoś 
od podstaw. Cieszyło mnie to, do-
póki nie stało się taką samą korpo-
racją jak inne. Wiedziałam, że je-
śli nie pójdę za moim marzeniem, 
nie będę szczęśliwa w żadnej pra-
cy. Branża filmowa to jednak za-
mknięte środowisko. Nie miałam 
pojęcia, gdzie szukać informacji 
o naborze. Prywatne studio filmo-
we, które mieściło się w budyn-
kach Telewizji Polskiej, jako jedno 
z nielicznych miało stronę inter-
netową. Postanowiłam tam apli-
kować. I właśnie takiej postawy 
nauczyła mnie WSB–NLU – przed-
siębiorczości, determinacji, poczu-
cia, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
Studio poszukiwało statystów do 
serialu „Anna Karenina”. Zosta-
łam dublerką Helen McCrory, gra-
jącą tytułową rolę. Podczas nagrań 
mocno angażowałam się również 
w inne praca. Później z polece-
nia dostałam angaż przy produkcji 
w „Pustyni i w puszczy”. Praco-
wałam tam przez dwa lata i to był 
czas, kiedy nauczyłam się najwię-
cej i poznałam branżę od podszew-
ki. Jako jedna z nielicznych znałam 
perfekcyjnie język angielski i do-
brze niemiecki. Mogłam swobod-
nie komunikować się ze wszystki-
mi na planie. A zdjęcia kręciliśmy 
w różnych zakątkach świata. 
– I w końcu decyzja, by pracować na 
własny rachunek?

– Kiedy udało mi się wyprodu-
kować pierwszy spot promocyjny, 
uznałam, że jestem gotowa, by za-
łożyć własną firmę. Dziś mam dwa 

studia produkcyjne – jedno w War-
szawie, drugie w Stanach Zjedno-
czonych. Głównie zajmuję się rekla-
mą, ale na swoim koncie mam też 
produkcję filmu fabularnego oraz 
dokumentu „10 lat do Nashville”, 
który zdobywa nagrody na festiwa-
lach międzynarodowych. Opowieść 
o sprzątaczce z Katowic, która ma-
rzy by pojechać do Nashville i zo-
stać piosenkarką country. Zawsze 
powtarzam, że jeśli polskie produk-
cje mają być nagradzane, powinny 
mieć lokalną historię o wydźwięku 
międzynarodowym. 
– Taka jest i historia Pani kariery…

– Pracując na własny rachu-
nek, po raz kolejny przekonałam 
się, że warto było studiować na 
WSB–NLU. Niejednokrotnie mia-
łam okazję współpracować z ab-
solwentami WSB–NLU. 
– Mówi się nawet o mafii WSB–NLU.

– Bo to jest mafia. Jesteśmy 
wszędzie i zawsze – jeśli to możli-
we – wspieramy się. Nie obawiamy 
się kontaktować ze sobą, odpo-
wiadamy na każde e–maile, tele-
fony. To niepisana umowa, której 
każdy się trzyma. Pewnie jeste-
śmy jedną z niewielu szkół, które 
system łączności z absolwentami 
ma tak bardzo dobrze rozwinięty. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

K A R I E R A
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Oni są od 
początku 
W ciągu 20 lat w WSB–NLU pra-
cowało blisko 500 osób. Wśród 
nich są wykładowcy, pracownicy 
administracji, którzy budowa-
li struktury uczelni od podstaw 
i nadal pracują na jej wizerunek. 
Obok prezentujemy, część grupy 
osób, które są w szkole – w wielu 
przypadkach – niemal od pierw-
szego dnia jej istnienia.

Spec od przedsiębiorczości 

PIOTR CZARNECKI pracuje w WSB–
NLU od 1993 r. Zaczynał od stanowi-
ska asystenta prorektora ds. akredy-
tacji, a później asystenta dziekana 
Wydziału Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania. W 1995 r. podjął studia dok-
toranckie z zakresu zarządzania na 
Uniwersytecie Łódzkim. Na tamtej-
szym Wydziale Zarządzania obronił 
swoją rozprawę doktorską w roku 
2000. Od 2001 r. pełni funkcję pro-
dziekana na Wydziale Przedsiębior-
czości i Zarządzania WSB–NLU. Dr 
Czarnecki zajmuje się szeroko rozu-
mianą problematyką rozwoju przed-
siębiorstw, szczególnie w aspekcie 
długookresowym.

Dusza organizatora 

A N D R Z E J  G W I Ż D Ż  w WSB–NLU 
pracuje od samego początku jej 

funkcjonowania (wrzesień 1992 r.). 
Z sentymentem wspomina pierwsze 
lata pracy, okres tworzenia szkoły 
i jej wizerunku.

– W tym czasie robiłem pra-
wie wszystko: nosiłem krzesła, 
bo transport dotarł wieczorem 
w przeddzień rozpoczęcia zajęć 
pierwszego roku akademickiego 
(jeszcze w Nawojowej), przygo-
towywałem harmonogramy za-
jęć, współtworzyłem pierwsze 
plany studiów, statut, regulamin 
studiów, zasady funkcjonowania 
dziekanatu i działu nauczania, 
równocześnie pełniłem funkcję 
prodziekana i prowadziłem zaję-
cia. Potem było już bardziej upo-
rządkowanie i „systemowo”. Już 
jako prorektor ds. dydaktycznych 
(2001–2007) pracowałem, razem 
z moimi najbliższymi współpra-
cownikami, nad systemem syla-
busów, oceną jakości nauczania, 
dokumentowaniem toku studiów 
bez aktywnych wpisów w indek-
sie – jako pierwsi w Polsce wdro-
żyliśmy odbiurokratyzowany sys-
tem, co zawsze budziło zazdrość 
odwiedzających szkołę. 

Obecnie Andrzej Gwiżdż pro-
wadzi zajęcia dydaktyczne i se-
minaria. Jego dusza organizatora 
jednak nie do końca jest uśpiona: 
– Jestem pomysłodawcą i zajmuję 
się realizacją bardzo innowacyj-
nego programu „Studia drugiego 
stopnia, niestacjonarne, z wyko-
rzystaniem metod i technik na-
uczania na odległość, w języku 
rosyjskim”. Uczestniczy w nim 
aktualnie prawie 100 studentów 
z Ukrainy i Białorusi.

Ksero na poprawę humoru 
MARIAN MICHALCZYK do WSB–NLU 
trafił 16 lat temu: – Pech chciał, 
że znalazłem się na bezrobociu, 
a o WSB wiedziałem tylko tyle, 
że istnieje – opowiada. – W pew-
nym momencie spotkałem kolegę, 
pracował on już w punkcie kse-
ro, którego właścicielem był wte-
dy Maciek Łącki. Kolega ten za-
proponował mi pracę. Nie mając 
pojęcia o obsłudze maszyn, zaczą-
łem przychodzić i przyglądać się, 
jak to się robi. Ponieważ okaza-
łem się pojętnym uczniem, w nie-
długim czasie zacząłem pracę. Po 
odejściu kolegi – który niestety 
zmarł – zostałem rzucony na głę-
boką wodę, na mojej głowie było 
wszystko – zaopatrzenie, serwis 
maszyn, no i bezpośrednia obsłu-
ga studentów oraz wykonywanie 
zleceń na rzecz uczelni. W tam-
tych czasach zapotrzebowanie na 
tego typu usługi było bardzo duże 
– a punkt ksero mieścił się w ma-
łym pomieszczeniu na parterze 
budynku „A”, gdzie warunki były 
dalekie od ideału. W krótkim cza-
sie udało mi się zaskarbić uzna-
nie i sympatię studentów, cze-
go dowodem jest rosnąca po dzień 
dzisiejszy kolekcja kartek pocz-
towych z całego świata przesy-
łanych przez studentów polskich 
i zagranicznych oraz pracowników 

[kartki te wiszą w obecnej siedzi-
bie w budynku B]. Jak można uzy-
skać uznanie i zaufanie? To jed-
nocześnie łatwe i trudne zadanie. 
Jedną z moich zasad jest nie zaczy-
nać dnia od narzekania, pomimo 
wszelakich przeciwności, to wła-
śnie dzięki temu obaj z moim pra-
cownikiem Krzyśkiem jesteśmy 
jak barmani. Ludzie przychodzą 
do nas, nie tylko zlecając jakąś 
pracę, ale często dzielą się z nami 
swoimi radościami i problemami, 
a my potrafimy wysłuchać wszyst-
kich, a niejednokrotnie też pomóc. 
W pewnym momencie krążyło na-
wet powiedzenie: „Chcesz popra-
wić sobie humor z rana, przyjdź na 
ksero do Mariana”. Od czasu kiedy 
przejąłem punkt ksero, rozszerzy-
liśmy zakres naszych sług na po-
trzeby studentów i uczelni. Jedną 
z rzeczy, którą mogę się pochwa-
lić, jest to, że od kilkunastu lat nie 
spóźniłem się ani minuty do pra-
cy oraz fakt, że nie było takiej sy-
tuacji, żeby ksero było nieczynne 
z powodu awarii.

Złote rączki 

JÓZEF  PAWŁOWSKI 

I  ADAM JAS IŃSK I  pracują w szko-
le w dziale administracyjno–tech-
nicznym WSB–NLU „od zawsze”, 
czyli od 1992 r. Przez 20 lat przez 
szkołę przewinęło się wiele osób, 
ale trudno sobie wyobrazić, aby tej 
dwójki zabrakło. Prawdziwi czaro-
dzieje, tak zwane złote rączki. Za-
wsze do dyspozycji, o każdej porze 
dnia i nocy. Znają najskrytsze za-
kamarki szkoły i potrafią rozwią-
zać najtrudniejszy problem.

Z Erasmusem 
poznasz świat 

URSZULA POTONIEC–MĘDOŃ, ab-
solwentka Nauczycielskiego Kole-
gium Języków Obcych w Nowym 
Sączu i Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, kierunek: filologia angiel-
ska. Zatrudniona w WSB–NLU od 
1993 r. jako lektorka j. angielskie-
go, od 1997 koordynatorka poziomu 
EFL 4, odpowiedzialna za przygo-
towywanie egzaminów, organi-
zację szkoleń dla lektorów i reda-
gowanie skryptów, wyróżniona 
nagrodą rektora za uzyskanie naj-
wyższych ocen w ewaluacjach stu-
denckich w roku 1995. Od 2001 r. 
koordynuje program wymiany aka-
demickiej Erasmus, a od 2007 r. 
jest Kierownikiem Biura Współpra-
cy Zagranicznej WSB–NLU. W ra-
mach swojej pracy wysłała na studia 
za granicą 364 studentów, przy-
jęła ponad 200 studentów zagra-
nicznych; 70 wykładowców i pra-
cowników uczelni prowadziło za 
granicą zajęcia lub uczestniczyło 
w szkoleniach. Jest organizatorką 
ośmiu edycji Letniej Szkoły Języka 
Polskiego oraz trzech edycji kursów 
EILC – Erasmus Intensive Language 
Course, współorganizatorka Inter-
national Cooking Day.

– Do ubiegania się o pracę 
w WSB–NLU namówił mnie mój 
brat, Paweł, (absolwent studiów li-
cencjackich 1995 i MBA1997), któ-
ry wtedy studiował na pierwszym 
roku – opowiada Urszula Potoniec–
Mędoń. – Swoją pracę dzielę na dy-
daktyczną i administracyjną. Jako 
dydaktyk pierwsze kroki stawia-
łam w ówczesnej siedzibie WSB–
NLU w Pałacu Stadnickich w Na-
wojowej. Wspominam ten okres 
jako czas olbrzymiego entuzja-
zmu, radości i satysfakcji – z pra-
cy, z kontaktów z moimi koleżan-
kami i kolegami, ze studentami. 
Stanowiliśmy, jako lektorzy, bar-
dzo zgraną ekipę – zarówno pod 
względem zawodowym, jak i to-
warzyskim. Wśród lektorów mie-
liśmy wolontariuszy z Peace Corps 
z USA – przypuszczam, że jednych 
z pierwszych w Polsce – którzy do-
dawali kolorytu naszej współpra-
cy. Szczególnie mile z tego okre-
su „nawojowskiego” wspominam 
współpracę z Anią Zahaczewską–
Dobrowolską, Bogną Zakrzewską–
Skorupką, Małgorzatą Bastą i Do-
rotą Grabowską.

Pierwsza elektroniczna 
biblioteka w Polsce 

M A R I A  W.  S I D O R jest doktorem 
nauk humanistycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, absolwent-
ką bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, autorką wielu publikacji 
naukowych z zakresu organiza-
cji i zarządzania, elektronicznych 
systemów informacji, jakości usług 
i innych. W WSB–NLU pracuje od 
17 lat, pełniąc funkcje dyrektora 
biblioteki. Jest również wykładow-
cą oraz promotorem licznych prac 
magisterskich i licencjackich. Wraz 
z zespołem pracowników tworzyła 
bibliotekę uczelnianą od podstaw. 
Przez wiele lat prowadziła Galerię 
Akademicką MBWA oraz Instytut 
Kisiela, organizowała konferen-
cje naukowe i seminaria o randze 
krajowej i międzynarodowej. Jest 
członkiem organizacji i stowarzy-
szeń zawodowych, krajowego Ze-
społu ds. Standaryzacji Bibliotek 
Akademickich.

– Praca w WSB–NLU jest 
ogromnym wyzwaniem, ale też 
niezwykłą przygodą – opowiada. 
– Mieliśmy okazję tworzyć in-
stytucję o wysokiej jakości i nie-
powtarzalnej kulturze organiza-
cyjnej, rozwijać się zawodowo 
i poznawać wybitnych przed-
stawicieli z różnych środowisk: 
nauki, polityki, kultury – gości 
zagranicznych: prezydentów, 
ambasadorów, artystów. Głów-
nym zadaniem zespołu pracow-
ników biblioteki było stworzenie 
nowoczesnego systemu informa-
cyjno–bibliotecznego i udało się 
to osiągnąć małej grupie osób pra-
cujących w WSB–NLU od 5 do 17 
lat . Są to: Lucyna Krzeszowska, 
Marek Dyrcz, Marzena Totoś–Gu-
towska, Monika Jęczmyk, Joanna 
Nawojowska, Monika Świerczek–
Woźniak, Marlena Pomietłow-
ka, Bożena Hus. Dzięki ich pra-
cy zgromadziliśmy ok.72 tysiące 
publikacji naukowych, 96 nauko-
wych i biznesowych baz elektro-
nicznych, oferujemy całą gamę 
usług informacyjnych. Przez te 
wszystkie lata bibliotekę odwie-
dziło ponad milion 200 tysięcy 
użytkowników, udostępniono ok. 
6 milionów woluminów. Zorga-
nizowano 60 wystaw, 30 spo-
tkań Instytutu Kisiela, kilkanaście 
konferencji i seminariów. Podjęto 
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Serdecznie gratulujemy 20-letniej historii uczelni, która zmieniła oblicze Nowego Sącza, 
czyniąc z naszego miasta ośrodek akademicki. 

Życzymy, aby dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy inspirowały Państwa do dalszego rozwoju. Życzymy także, 
aby marka WSB-NLU kojarzyła się nie tylko z doskonałą jakością akademickiego kształcenia, ale także z po-
zytywna energią i entuzjazmem dla nowych wyzwań i przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że zrealizują Państwo 

wszystkie swoje zamierzenia, które w przyszłości będą powodem do dumy podczas kolejnych jubileuszy. 

Zarząd Firmy FAKRO 

R E K L A M A

współpracę z bibliotekami czoło-
wymi akademickimi w Polsce i za 
granicą. 

– Do dziś wspominam wizy-
tę pana Zbigniewa Rożałowskie-
go z Florydy, który przekazał bi-
bliotece gromadzone na emigracji 
z wielkim pietyzmem roczni-
ki „Kultury”. Zarówno dar, jak 
i darczyńca to piękna lekcja histo-
rii, trudne drogi emigracji, ogrom-
ny szacunek i miłość do ojczyzny 
– mówi Maria Sidor. 

Na początku lat 90. XX w. uczel-
nia posiadała jedną z pierwszych bi-
bliotek elektronicznych w Polsce. 
– Pamiętam doskonale zaskoczenie 
wielu osób, kiedy w bazach w parę 
sekund udawało się wyszukać in-
formacje na ich temat. Uśmiech, 
zdziwienie, niepokój...

Generał uczelni

TADEUSZ WĘGRZYŃSKI  w WSB–
NLU pracuje od 1993 r. Rozpoczy-
nał jako lektor języka niemieckiego, 
specjalizując się w języku bizne-
su. W lipcu 1995 r. został powoła-
ny na stanowisko dyrektora gene-
ralnego i sprawami finansów oraz 
administracji uczelni zajmował się 
nieprzerwanie do roku 2001. Na-
stępnie kierował Studium Języko-
wym, był odpowiedzialny za spra-
wy studenckie, zajmował się także 
promocją i marketingiem uczelni. 
Przez studentów zwany „Genera-
łem” i tylko nieliczni wiedzą, czy 

pochodzi to od jego potężnej postu-
ry, czy może od sprawowanej oneg-
daj funkcji dyrektora generalnego.

Pierwsze kroki w sieci 

W I T O L D  W I L K  pracuje w WSB–
NLU od początku działalności szkoły, 
obecnie jako wykładowca na Wydzia-
le Informatyki: – Od dnia, w którym 
w jednej z sal Pałacu Stadnickich 
w Nawojowej pojawiły się pierwsze 
komputery, minęło już ponad 20 lat. 
Jako ówczesny nauczyciel przedmio-
tów informatycznych i jednocześnie 
administrator sieci komputerowej, 
z radością obserwowałem naszych 
pierwszych studentów, pracowicie 
odkrywających możliwości kompute-
rów. Byli wśród nich pasjonaci tech-
nik informatycznych, których nieła-
two było skłonić do opuszczenia sali 
po zajęciach, artyści, poszukujący 
w komputerowym świecie nowych 
form wyrazu, a także analitycy, po-
trzebujący efektywnych narzędzi do 
swych obliczeń. Wszystkich łączy-
ła duża ciekawość komputerowe-
go świata i radość wspólnego bycia 
w szkole. Bo tamten czas, to było coś 
więcej niż nauka. To było uczestni-
czenie. W narodzinach szkoły, w eks-
perymentach dydaktycznych oraz 
w sukcesach i kłopotach jej twór-
ców. Nie sposób było przyglądać się 
z boku – byłeś w „tym”. Minęło wiele 
lat i WSB urosła. Dzisiaj, przeglądając 
stare zdjęcia, z sentymentem wspo-
minam czasy jej dzieciństwa.
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Grawertony 
za wielkie 
zaangażowanie 
- Można mieć niesamowite marze-
nia, ale one nie wystarczą, gdy nie 
ma się pracowników, którzy potra-
fią je urzeczywistnić – mówi rek-
tor Krzysztof Pawłowski, dziękując 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
rozwoju WSB-NLU. Podczas uro-
czystej sesji Rady Miasta uhonoro-
wał okolicznościowymi grawertona-
mi 12 pracowników uczelni, których 
wkład pracy, na różnych etapach 
działalności szkoły, był szczegól-
nie ważny. 

IRENA PESZKO –  ZA WIELKIE ZAANGA-
ŻOWANIE W PIERWSZYM, NAJTRUDNIEJ-
SZYM OKRESIE TWORZENIA WSB-NLU

RUDOLF BORUSIEWCZ – ZA INSPIRA-
CJE, INNOWACJE W OKRESIE TWORZE-
NIA WSB-NLU

ANNA LIPIŃSKA-ZWOLIŃSKA – ZA 
NIEZWYKŁE ZAANGAŻOWANIE W PRO-
CES BUDOWY INFRASTRUKTURY DLA 
WSB-NLU

MARTA TYLEK – ZA WIELOLETNIĄ PRA-
CĘ I OPIEKĘ NAD FINANSAMI WSB-NLU

MARIA SIDOR – ZA BUDOWĘ NO-
WOCZESNEJ, NAJLEPSZEJ WŚRÓD 
UCZELNI PRYWTANYCH,  BIBLIOTEKI 
AKADEMICKIEJ

DR ANDRZEJ GWIŻDŻ – ZA ZBUDOWA-
NIE PODSTAW AKADEMICKICH WSB-NLU

BOGNA SKORUPKA – ZA ZASŁUGI W 
PROCESIE TWORZENIA I KIEROWANIE NA-
UKĄ JĘZYKÓW OBCYCH W WSB-NLU

PROF. MARIAN MROZEK – ZA STWO-
RZENIE PODSTAW I ROZWÓJ WYDZIAŁU 
INFORMATYKI ORAZ INSPIRACJĘ W ZA-
KRESIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY 
INFORMATYCZNEJ

DR RAFAŁ MATYJA – ZA STWORZENIE 
PODSTAW I ROZWÓJ WYDZIAŁU NAUK 
POLITYCZNYCH

DR ANDRZEJ BULZAK  - ZA STWORZE-
NIE PODSTAW DZIAŁANIA WYDZIAŁU 
PSYCHOLOGII

PROF. ADAM NALEPKA – ZA WKŁAD 
AKADEMICKI I ORGANIZACJĘ W DZIAŁA-
NIE WSB W TARNOWIE

PROF. JAN MALCZAK – ZA WIELOLET-
NIE KIEROWANIE WYDZIAŁEM PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA WSB-NLU

dr Andrzej Bulzak

dr Rafał Matyja

dr Maria Sidor

Anna Lipińska-Zwolińska

Rodolf Borusiewicz

dr Andrzej Gwiżdż

prof. dr hab. Adam Nalepka

Marta Tylek
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JUBILEUSZ 
W OBIEKTYWIE
Uroczystości jubileuszo-
we 20-lecia WSB-NLU 
trwały dwa dni. W piątek 
(25 maja) miało miej-
sce nadzwyczajne posie-
dzenie Rady Miasta po-
święcone Jubilatce, w 
sobotę (26 maja) odby-
ła się część mniej oficjal-
na – zjazd absolwentów 
uczelni. Zjawiło się ponad 
400 osób.

ANGLOSASKIE WZORCE 
– Jako ówczesny prezydent miasta pamiętam, jakie emocje towarzyszyły inauguracji dzia-

łalności szkoły. Nie brakowało sceptyków, którzy nie rokowali projektowi zbyt długiego ży-
wota. Anglosaskie wzorce, by uczelnie wyższe lokować także poza dużymi centrami miej-
skimi z trudem znajdowały miejsce w świadomości społecznej – wspomina Jerzy Gwiżdż, 
wiceprezydent Nowego Sącza. Na zdjęciu wraz z wiceprezydent Bożeną Jawor wręcza rek-
torowi Krzysztofowi Pawłowskiemu pamiątkową kopię aktu lokacyjnego miasta.

SYMBOL WIELKICH PRZEMIAN
– To, co powstało z wielkiej pasji, jest utrzymywane dzięki wiel-

kiej pasji – mówił o działalności WSB–NLU Jerzy Buzek, były premier 
Polski i Parlamentu Europejskiego, który w piątek przyjechał do No-
wego Sącza na specjalne zaproszenie Krzysztofa Pawłowskiego. Wielo-
krotnie podkreślał wagę uczelni dla rozwoju miasta i regionu. – W hi-
storii każdego kraju, każdej społeczności są momenty przełomowe, 
Nowy Sącz potrafił wykorzystać tę chwilę. Do dziś w Brukseli poja-
wiają się wychowankowie szkoły, dumnie noszący znaczek WSB–
NLU przypięty do klapy marynarki – mówił Jerzy Buzek. Wspominał 
też, jak to po jednej z pierwszych wizyt w sądeckiej szkole, napominał 
inne wyższe uczelnie, jak powinna wyglądać ich baza informatyczna, 
za wzór stawiając właśnie WSB–NLU. W 1999r. Jerzy Buzek wręczył 
Krzysztofowi Pawłowskiemu jedną z pierwszych i, jak do dziś pod-
kreśla rektor, najważniejszą nagrodę „Pro Publico Bono” za najlep-
szą inicjatywę obywatelską. – WSB–NLU zmieniła obraz regionu, ale 
i polskiego szkolnictwa – twierdzi Buzek. – Teraz wielkie nadzieje 
wiążemy z parkiem technologicznym [na zdjęciu premier na placu 
budowy]. Zachęcam do dbania o WSB, która jest symbolem Nowego 
Sącza i wielkich przemian. 

ODWAGA, DETERMINACJA I POCZUCIE HUMORU 
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller odznaczył Krzysztofa Pawłowskiego 

w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. – Zawsze podziwiałem twoją odwagę – zwrócił 
się do rektora. – Gdy zdecydowałeś się kandydować do wolnego Senatu, 
gdy zakładałeś wyższą szkołę w Nowym Sączu. Nie miała nawet własnej 
siedziby, a stała się prekursorem innego myślenia. Dziękuję za wyzna-
czenie kierunków, za wytrwałość i determinację, i za poczucie humoru.

ZASŁUŻONA DLA MIASTA
Rada Miasta jednomyślnie podjęła decyzję o przyznaniu WSB–NLU Tarczy Herbowej „Za-

służony dla Miasta Nowego Sącza”. Przewodniczący RM Jerzy Wituszyński podczas uroczy-
stej sesji poświęconej jubileuszowi 20–lecia uczelni, pogratulował jej założycielowi Krzysz-
tofowi Pawłowskiemu i przypiął odznaczenie do sztandaru szkoły. 

KOMUNIKACYJNA 
DYSKRYMINACJA 

Marszałek Małopolski Marek 
Sowa oraz Kazimierz Barczyk, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego spóźnili się na uro-
czystą sesję Rady Miasta z powo-
du korków. Przy okazji składania 
życzeń władzom uczelni, Barczyk 
zwrócił uwagę, że bez dobrej ko-
munikacji, obwodnicy i dróg biz-
nesmeni, goście czy studenci nie 
będą zadowoleni z pracy czy nauki 
w mieście. – Nowy Sącz nie może 
być pod tym względem dyskrymi-
nowany – mówił, deklarując, że bę-
dzie zabiegał o drogowe inwestycje 
na Sądecczyźnie. To byłby najlepszy 
prezent nie tylko dla rektora. Póki 
co Krzysztof Pawłowski przyjął od 
marszałka i przewodniczącego Sej-
miku medal Polonia Minor.
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R E K L A M A

WSB–NLU 
ŁĄCZY 
W PARY 

Kiedy rektor Krzysztof Pawłow-
ski na oficjalnej części sobotniego 
zjazdu absolwentów poprosił o po-
wstanie tych, którzy na studiach 
poznali swoich przyszłych współ-
małżonków czy partnerów/part-
nerki, z krzeseł (zajętych było ok. 
250 miejsc) podniosła się prawie 
jedna trzecia zgromadzonych na 
auli osób. Na zdjęciu Katarzyna Boj-
ko–Zajiczek z mężem Pawłem Za-
jiczkiem. Nie tylko są absolwentami 
WSB–NLU, ale po studiach wróci-
li na uczelnię, jako jej pracownicy. 
Kasia pracuje w dziale obsługi dy-
daktycznej, a Paweł prowadzi swój 
autorski kurs. 

60 MEDAL WDZIĘCZONOŚCI
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krzysztof Pawłowski wręczył Medal 

Wdzięczności Markowi Kłoczko (o nim w „Hity i mity WSB–NLU str. L). 
– To pewnie ostatni, 60 medal, jaki wręczam osobiście – mówił rektor. 
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Gratulując dotychczasowych osiągnięć w kształceniu 
młodego pokolenia, życzymy dalszej kreatywnej 

i owocnej pracy.

Zarząd Przedsiębiorstwa ERBET Nowy Sącz
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Student, który z takim komuni-
katem przekracza próg rektora-
tu, jest najmilej witanym gościem 
WSB–NLU. Żacy prześcigają się 
w pomysłach i włączają w akcje od 
charytatywnych, przez kultural-
ne, obywatelskie po projekty pro-
ekologiczne, jak choćby ten, kie-
dy płynąc pontonami posprzątali 
niedostępne miejsca pienińskiego 
przełomu Dunajca. 

– Przyczyn dynamicznego roz-
woju aktywności studenckiej 
w WSB–NLU było kilka. Szkoła 
musiała przekroczyć masę kry-
tyczną – ok. 500 studentów sta-
cjonarnych, aby w sposób natu-
ralny wyłonili się liderzy – mówi 
Tadeusz Węgrzyński (o nim na 
str. E). 

Adekwatnie kreatywni
W latach 90. oferta kulturalno–

rozrywkowa w Nowym Sączu była 
bardziej niż skromna. Dwa kluby, 
jedno kino. A studentów rozpiera-
ła energia, chęć działania, aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 

– Chcieli zaistnieć w środo-
wisku, które nieufnie podcho-
dziło do nowego zjawiska, jakim 
w Nowym Sączu stali się studen-
ci – dodaje Tadeusz Węgrzyński. 
– Ponadto chcieli przećwiczyć 
w praktyce poznane z literatu-
ry zachowania i rozwiązania or-
ganizacyjne, a pod parasolem 
szkoły można było ćwiczyć bez-
piecznie, nawet kiedy realizowa-
ne były najbardziej nieprawdo-
podobne projekty. Szkoła zawsze 
przyzwalała na rozwijanie ducha 
przedsiębiorczości, a tym samym 
budowała swoją „inność”, atrak-
cyjność rynkową. 

Trudno w kilku słowach opi-
sać wszystkie wydarzenia i impre-
zy, kiedy w tej małej społeczności 
szkoły, bez udziału sprawczego 
administracji powstawały zrę-
by dobrze zorganizowanej spo-
łeczności studenckiej. Aktywnie 
zaczęła działać Rada Uczelnia-
na Samorządu, powstał Komitet 
Lokalny AIESEC i cały szereg in-
nych organizacji. Oprócz poczucia 
wspólnoty pojawiły się elemen-
ty konkurencji, ale licytowanie 
się pomysłami tylko wychodzi-
ło szkole na dobre. Studenci uku-
li nawet stwierdzenie, że są „ade-
kwatnie kreatywni”, co odróżnia 
ich zaangażowanie od otaczającej 
ich, bezwolnej ich zdaniem „sza-
rej masy”.

Studenci–wolontariusze 
Zaangażowanie studenckie 

nigdy nie ograniczało się jedy-
nie do wnętrza szkoły. Pierw-
szym dużym wydarzeniem, które 

można rozpatrywać w katego-
rii zaangażowania społecznego 
i obywatelskiego był zorganizo-
wany w styczniu 1998 r. na tere-
nie kampusu szkoły prekursor-
ski w Nowym Sączu Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pieniądze zebrali wtedy niewiel-
kie, ale wszyscy byli szczęśliwi, że 
coś wspólnie mogą zrobić pro pu-
blico bono. Jurek Owsiak organi-
zował wtedy swoją akcję dopiero 
po raz szósty. W kolejnym roku 
studenci powtórzyli tę akcję. Mia-
sto wówczas jeszcze w ogóle nie 
interesowało się sprawą.

Dobrą tradycją szkoły stały się 
imprezy dla dzieci organizowa-
ne podczas Juwenaliów (od roku 
1996) oraz z okazji Dnia Dziec-
ka. Były one w pierwszej kolej-
ności przeznaczone dla dzieci nie-
pełnosprawnych, dzieci z domów 
dziecka i z rodzin zastępczych. 
W każdym roku studenci orga-
nizowali wiele akcji charytatyw-
nych. Szczególnie bogaty był za-
wsze początek grudnia.

Grudzień to także od kilku lat 
miesiąc lepienia pierogów. Na Wi-
gilię dla ubogich sądeczan trze-
ba ulepić minimum sześć tysięcy 
tradycyjnych pierogów z kapustą 
i grzybami. 

Rzeczą od wielu lat zupełnie 
naturalną jest, że studenci–wo-
lontariusze udzielają korepetycji 
dzieciom uczęszczającym do świe-
tlic środowiskowych, dzieciom 
z rodzin zastępczych. W tę wy-
konywaną bez zbędnego rozgłosu 

pracę zaangażowanych jest każ-
dego roku od kilkunastu do kil-
kudziesięciu studentów. Najwięk-
szym „wzięciem” cieszą się zajęcia 
z języków obcych i rzecz jasna 
z matematyki.

Nauka demokracji 
– Społeczne zaangażowanie 

wymaga również nauki demo-
kracji. Jak indywidualiści oraz 
grupki przyjaciół walczą o wpły-
wy i władzę w Radzie Uczel-
nianej Samorządu Studenckie-
go – o tym można by napisać 
oddzielną, bardzo pasjonują-
cą historię – stwierdza opiekun 
studentów. 

Różnica na początku stu-
diów między studentami szkół 

anglosaskich i polskich z czasem 
się zaciera, a wyrażanie poglą-
dów odbywa się na różnych płasz-
czyznach, m.in. przez popular-
ne forum intranetowe lub gazety 
studenckie, które bez cenzury ze 
strony szkoły działały od roku 
1996r.: „Students Pet”, „Zielona 
27”, „InBlanco”, „Ampersand” 
(anglojęzyczny).

Studenci korzystają ze sta-
le poszerzającej się oferty kultu-
ralnej miasta, ale także sami ją 
współtworzą. Wystarczy przypo-
mnieć koncerty: „Serenada w do-
linie Dunajca”, „Kawiarenka pod 
dębami” czy musical „Cudowne 
marzenia”. Studenckie Festiwale 
Filmów Bardzo Krótkich dopro-
wadziły do powstania Festiwalu 

Kultury Studenckiej „FoKuS”, 
którego trzecia edycja odbyła się 
w tym roku.

Studenci są otwarci na świat 
zewnętrzny. Spotykali się w klu-
bach: arabskim, chińskim. Orga-
nizowali dni narodowe – francu-
ski, białoruski, turecki, japoński, 
dzień Afryki, dni kultury wschod-
niosłowiańskiej, aktywnie wspar-
li pomarańczową rewolucję na 
Ukrainie. Na co dzień uczą się 
i bawią w międzynarodowym 
towarzystwie.

89 procent zadowolonych 
absolwentów 

– Oceniając życie studenckie 
WSB–NLU z perspektywy 20–le-
cia uczelni można stwierdzić, że 
jednym z najważniejszych metod 
pobudzania aktywności dużych 
grup studentów była organizacja 
konferencji studenckich. Tema-
tyka tych konferencji, zaprasza-
ne osoby, to były zawsze pomy-
sły samych studentów. Nigdy ze 
strony władz uczelni nie było na-
wet podpowiedzi – dodaje Tadeusz 
Węgrzyński. – Z czasem wytwo-
rzyła się specyficzna atmosfera 
aktywnego życia studenckiego. 
Obserwując kariery zawodowe 
absolwentów wyraźnie zauważa 
się korelację pomiędzy aktywno-
ścią studentów w czasie studiów 
a szybkimi sukcesami w życiu za-
wodowym – co tylko potwierdza 
celowość wsparcia przez uczelnię 
studenckiej aktywności.

To, że dzisiejsi absolwenci 
otrzymali w szkole wiele, chłonęli 
w Nowym Sączu wiedzę, ale tak-
że doświadczenie w różnego ro-
dzaju projektach, nasiąkali przy-
jazną atmosferą szkoły znajduje 
potwierdzenie w tym, że w 89% 
naszych absolwentów (najwię-
cej w Polsce) wyraziło swoje za-
dowolenie, że studiowali w na-
szej uczelni.

„Potęga Informatyki” to widowi-
sko informatyczne organizowane przez 
studentów kierunku Informatyka Wyż-

szej Szkoły Biznesu – National–Louis 
University w Nowym Sączu. Przy po-

mocy muzyki, filmów, laserów i efek-
tów świetlnych prelegenci widowiska 

odkrywają możliwości nowych na-
rzędzi informatycznych oraz pokazu-

ją nowoczesne urządzenia. Widowisko 
jest imprezą cykliczną organizowa-
ną od trzech lat (zazwyczaj w grud-

niu). W 2009 r. „Potęgę Informatyki” 
obejrzało tysiąc osób, w 2010 r. liczba 

uczestników wynosiła 1300, natomiast 
w grudniu 2011 aż 1600. Merytorycz-
ną opiekę nad widowiskiem sprawu-

ją pracownicy Wydziału Informatyki 
WSB–NLU. Partnerami imprezy są naj-
większe firmy z branży IT, takie jak Mi-

crosoft, Cisco, Motorola. 

Z życia studentów

Panie rektorze, mam pomysł…

FO
T.

 W
SB

–
N

LU

FO
T.

 W
SB

–
N

LU

Juwenalia 2007 



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI I20-lat WSB-NLU

W tym roku Wy sza Szko a Biznesu National-Louis University obchodzi swój 
jubileusz. Ju  od 20 lat uczelnia prowadzi dzia alno  dydaktyczn  i badawcz , 
realizuj c innowacyjne projekty naukowe i rozwijaj c praktyczne umiej tno ci 
swoich studentów. Z tej okazji MMC Brainville sk ada w adzom szko y, kadrze 

naukowej, studentom oraz administracji najlepsze yczenia kolejnych lat 
fascynuj cej pracy i nauki. 

yczymy WSB-NLU powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwa !

Zespó  MMC Brainville

R E K L A M A

Park technologiczny MMC Brainville to je-
den z najnowocześniejszych w Małopolsce 
kompleksów biurowych ze specjalistycz-
nym zapleczem IT, w którym będą wspólnie 
rozwijać nowe technologie przedsiębior-
cy, młode firmy (startupy) oraz naukowcy 
i eksperci sektora IT i multimediów.

MMC Brainville to nowoczesne centrum 
rozwoju i wsparcia biznesu IT, którego in-
frastruktura jest zaplanowana w taki spo-
sób, aby spełniać oczekiwania najbardziej 
wymagających przedsiębiorców, reali-
zować kreatywne pomysły utalentowa-
nych ludzi i komercjalizować projekty 
naukowców. 

Dzięki współpracy z szerokim gronem 
inwestorów, którzy mają zróżnicowane 
preferencje w zakresie obszarów inwesty-
cyjnych, etapów rozwoju firmy i projektów 
oraz wielkości kwot inwestycyjnych, MMC 
Brainville oferuje pomoc w wyborze opty-
malnego źródła kapitału oraz pełne wspar-
cie w procesie inwestycyjnym.

Misja MMC Brainville to przede wszyst-
kim wsparcie rozwoju firm skupionych 
w ramach parku. Chcąc zapewnić klientom 
najwyższy poziom usług, park współdzia-
ła z doświadczonymi, znającymi specyfikę 
sektora ICT, doradcami i niezależnymi eks-
pertami z całej Polski.

Oprócz wysokiej klasy powierzchni biu-
rowej MMC Brainville oferuje firmom sze-
roką gamę usług doradztwa gospodarcze-
go w tym m.in.:

• doradztwo prawne
• doradztwo księgowe
• outsourcing marketingowy
• doradztwo unijne
• doradztwo inwestycyjne

Od czterech lat MMC Brainville współ-
pracuje partnersko z firmą Microsoft na 
ścieżce Imagine Cup, pokazując studen-
tom, w jaki sposób przygotowane projekty 
przekuwać w dobry biznes i jak skorzystać 

z możliwości oraz kontaktów dostępnych 
w ramach społeczności zrzeszonej wokół 
MMC Brainville, aby założyć własną firmę.

Brainville to 12000 metrów kwadrato-
wych powierzchni biurowej ze specjali-
stycznym zapleczem IT (laboratoria, ser-
werownie), ale także miejsce, gdzie każdy 
przedsiębiorca ma szansę otrzymać kom-
pleksowe wsparcie działalności własnego 
przedsiębiorstwa. Budynek MMC Brainvil-
le zostanie oficjalnie otwarty we wrześniu 
2012 roku. 

Szczegółowe informacje na temat MMC 
Brainville znajdują się na:

 www.brainville.pl

Najmłodsze dziecko WSB-NLU

Zapraszamy na pokład  nowych możliwości
Park Technologiczny IT w Nowym Sączu www.brainville.pl

start - wrzesień 2012



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKIJ 20-lat WSB-NLU

A B S O L W E N C I   O   S O B I E   I   S Z K O L E
Imię i nazwisko: Agata 
Wydmańska

Kierunek i rok ukończenia stu-
diów WSB–NLU: Zarządzanie 
i marketing, 2000

Studia w WSB–NLU podją-
łem, ponieważ…: Była to jedyna 
uczelnia na polskim rynku ma-
jąca indywidualne podejście do 
studenta, realizująca program 
w oparciu o program amerykań-
skiej uczelni. Czuliśmy – dzięki 
wsparciu rektora Pawłowskie-
go i całej kadry, że jesteśmy wy-
jątkowi i że cały świat stoi przed 
nami otworem!

WSB–NLU nauczyła mnie: wia-
ry w swoje możliwości, optymi-
zmu i poczucia, że zawsze warto 
próbować!

Chwila w WSB–NLU, której nie 
zapomnę: Okres trzech lat, któ-
re spędziłam w Nowym Sączu pa-
miętam jako nieustająco radosny 
czas, wypełniony nauką, spotka-
niami z cudownymi ludźmi, roz-
mowami, tańcami i dyskusjami do 
białego rana! To właśnie w WSB 
spotkałam swojego późniejszego 
męża, a przyjaźnie, które wtedy 
się zawiązały trwają do dzisiaj, 
pomimo dzielącej nas odległości 
(część osób jest w różnych miej-
scach Polski i świata).

Przebieg kariery po zakończe-
niu studiów: Moja pierwsza praca 
związana była z uczelnią – wygra-
łam konkurs organiz owany przez 
agencję reklamową wśród studen-
tów i w nagrodę zaoferowano mi 
praktyki w Warszawie w Schulz 
PR. Następnie pracowałam jako 

specjalista ds. public relations 
w firmie zajmującej się dystry-
bucją sprzętu komputerowego. 
W 2006 roku na mojej drodze 
po raz kolejny stanęła WSB–NLU, 
gdzie pracowałam jako Public Re-
lations Manager. Od 2010 roku 
pracuję w FIEGE, firmie logistycz-
nej. Najpierw na stanowisku Pu-
blic Relations Manager, obecnie 
odpowiadam za marketing i ko-
munikację w regionie wschod-
niej Europy w strukturze FIEGE. 
Do moich najważniejszych zadań 
należy opracowanie i wdrożenie 
strategii komunikacji w regionie 
EE grupy FIEGE i wzmacnianie 
wizerunku firmy jako rzetelnego, 
godnego zaufania dostawcy roz-
wiązań z zakresu logistyki kon-
traktowej. Jestem zafascynowana 
rozwojem społecznej odpowie-
dzialności biznesu – cieszę się, że 
firmy przywiązują coraz większą 
wagę do jednostki, społeczności, 
pracownika, ekologii.

Imię i nazwisko: Karol Wisłocki.

Kierunek i rok ukończenia studiów 
WSB–NLU: Politologia, 2009

Studia w WSB–NLU podjąłem, 
ponieważ…: Poszukując uczelni 
dla siebie, zwróciłem uwagę na 
WSB–NLU w pierwszej kolejno-
ści ze względu na ofertę inten-
sywnej nauki języka angielskie-
go. To był mój punkt zaczepienia. 
Po zapoznaniu się z broszurą do-
tyczącą toku studiów na Wydzia-
le Nauk Politycznych byłem zdu-
miony. Pozytywnie. Pomyślałem: 
W końcu uczelnia, która kładzie 
nacisk na rozwijanie umiejętności. 
Nie ukrywam, położenie geogra-
ficzne Nowego Sącza również jest 
jego ogromnym atutem. W pro-
mieniu 30 km kilka świetnych 
ośrodków narciarskich. Wystar-
czyło, aby skutecznie połączyć na-
ukę z rekreacją.

WSB–NLU nauczyła mnie: Przez 5 
lat studiów na politologii nauczy-
łem się przede wszystkim anali-
tycznego myślenia, zdobyłem wie-
dzę nie tylko merytoryczną, ale 
również praktyczną. W toku stu-
diów napisałem mnóstwo prac pi-
semnych, co przyczyniło się do 
podniesienia umiejętności pisania, 
krytycznej analizy materiałów oraz 
syntezy informacji pochodzących 
z różnych źródeł. 

Chwila w WSB–NLU, której nie 
zapomnę: Trzeba być nadto upo-
rządkowanym, by zwrócić uwa-
gę tylko na jedno ważne wydarze-
nie i do tego przypiąć mu etykietę 
„najistotniejszego”. Pierwsze, 
co przychodzi mi do głowy, to 

kilka niewielkich sukcesów spor-
towych, jakie osiągnęliśmy z kole-
gami z grupy. Mieliśmy też epizod 
kręcenia krótkich filmów fabular-
nych. Z pewnością żadnej statuetki 
by nie otrzymały, ale ubawu przy 
tym mieliśmy mnóstwo. 

Przebieg kariery po zakończeniu 
studiów: W sierpniu 2009 roku 
udałem się na praktykę studenc-
ką do Departamentu Spraw Zagra-
nicznych w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Po trzech miesiącach 
praktyk zaoferowano mi staż i mój 
pobyt w KPRM uległ przedłużeniu. 
Praca w takim miejscu to niezwykłe 
doświadczenie, na które dzięki na-
bytym w WSB–NLU umiejętnością 
czułem się przygotowany.
W listopadzie 2010 roku przenio-
słem się do Biura Edukacji Publicz-
nej Instytutu Pamięci Narodowej. 
W BEP zajmujemy się w głównej 
mierze tworzeniem i wdrażaniem 
narzędzi służących edukacji histo-
rycznej młodzieży.

Imię i nazwisko: 
Jarosław P. Grzegorzek.

Kierunek i rok ukończenia stu-
diów WSB–NLU: Zarządzanie 
(z wyróżnieniem) 2010

Studia w WSB–NLU podjąłem, 
ponieważ…: Zostałem laureatem 
programu stypendialnego Naj-
lepsi nie płacą WSB–NLU. Na pre-
stiżowych światowych uniwer-
sytetach, które w większości są 
prywatne, najzdolniejsi studenci 
mają nieograniczone budżety ba-
dawcze. Pieniądze to najmniejszy 
problem. Na uczelni w Nowym Są-
czu oferowane są darmowe stu-
dia dla studentów z największym 
potencjałem.

WSB–NLU nauczyła mnie: Jak 
osiągać najwyższe cele poprzez 
nieszablonowe myślenie na ska-
lę globalną. Przez sześć lat stu-
diów licencjackich i magister-
skich zdobyłem kilkanaście razy 
stypendia i nagrody, w tym 
dwukrotnie od chińskiego Mi-
nisterstwa Edukacji; trzykrot-
nie od polskiego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

osobiste gratulacje z amerykań-
skiej agencji kosmicznej NASA; 
tytuł Najlepszego Studenta WSB–
NLU 2010 i Studenckiego Nobla 
z Ekonomii, którego ceremonia 
wręczania odbyła się w Belwe-
derze. Uczestniczyłem w najbar-
dziej selektywnych programach 
z przywództwa w Europie Środ-
kowo–Wschodniej dla przyszłych 
światowych liderów. Zostałem 
zaproszony na nie do Warszawy 

przez globalną firmę konsultin-
gową McKinsey&Company, a do 
Budapesztu przez firmę General 
Electric, jedną z najbardziej po-
dziwianych firm świata. 

Chwila w WSB–NLU, której nie 
zapomnę: Poznanie absolwent-
ki zarządzania Xinpei Deng, mo-
jej drugiej połówki pochodzącej 
z Kantonu w Chinach. Po skoń-
czeniu pierwszego roku studiów 
w WSB–NLU wziąłem urlop dzie-
kański, aby móc polecieć do Szan-
ghaju na kurs języka chińskiego. 
Przed wylotem rektor Krzysztof 
Pawłowski powiedział mi słowa, 
które pamiętam do dziś. „Po jed-
nej stronie stołu siedzi student, 
a na drugim krańcu stołu znajdu-
je się wypełniona po brzegi mi-
ska. Trzeba tylko chcieć po nią 
sięgnąć”.

Przebieg kariery po zakończeniu 
studiów: W 2010 przyjęcie na stu-
dia magisterskie na jedną z pięć-
dziesięciu najbardziej prestiżo-
wych i wpływowych uczelni świata 
Tsinghua University w Pekinie 
w Chinach. Po raz drugi w życiu 
otrzymałem stypendium naukowe 

Ministerstwa Edukacji Chińskiej 
Republiki Ludowej, aby na Tsin-
ghua University przeprowadzić 
badania naukowe nt. wizerunku 
Chin w Polsce i komunikacji kor-
poracyjnej chińskich firm w Euro-
pie. Publikacje artykułów o rela-
cjach polsko–chińskich w polskich 
i światowych mediach, w tym 
w największym angielskojęzycz-
nym dzienniku chińskim „Chi-
na Daily”. Współautorstwo tek-
stu w języku chińskim w związku 
z wizytą prezydenta Polski Bro-
nisława Komorowskiego w Chi-
nach, w grudniu 2011. Raport dla 
najwyższych rangą chińskich po-
lityków i biznesmenów podkreśla 
wagę zrozumienia międzykultu-
rowego dla rozwoju relacji pol-
sko–chińskich. Współpraca przy 
książce „Chińska ruletka. Olim-
piada i co dalej?” wydanej z oka-
zji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Doradztwo w Polsko–Chińskiej 
Izbie Gospodarczej i organizacji 
przedsiębiorców Business Centre 
Club w zrozumieniu chińskiej spe-
cyfiki biznesu. 
Obecnie, wspieranie obecno-
ści i rozwoju polskich przedsię-
biorstw w Chinach.

Imię i nazwisko: 
dr Anna Ujwary–Gil

Kierunek i rok ukończenia stu-
diów WSB–NLU: Zarządzanie 
i marketing. 1998

Studia w WSB–NLU podjąłem, 
ponieważ…: Decydującym czyn-
nikiem okazało się zdobycie prak-
tycznej wiedzy, szczególnie z za-
kresu zarządzania i marketingu 
wówczas jeszcze nie tak popu-
larnych. W tym też roku o WSB–
NLU było bardzo głośno, jako 
uczelni nowoczesnej, proamery-
kańskiej, praktycznej i elitarnej. 
Podjęłam więc decyzję, że chcę się 
tam znaleźć. Dziś jestem wykła-
dowcą. Paradoksalnie nigdy nie 
brałam pod uwagę studiów pe-
dagogicznych, które postrzega-
łam jako mało praktyczne. 

WSB–NLU nauczyła mnie: przede 
wszystkim pracy w grupie, sa-
modzielności, zdecydowania 
w działaniu, tu rozwinęłam swo-
je skrzydła, mogłam się rozwijać 
w każdej praktycznie dziedzinie.

Chwila w WSB–NLU, której nie 
zapomnę: Zajęcia w Nawojowej, 
niezapomniana atmosfera, wspa-
niałe przyjaźnie i czas spędzony 
na intensywnej nauce języka an-
gielskiego i informatyki.

Przebieg kariery po zakończeniu 
studiów: 1999 – asystent wykła-
dowca w Katedrze Zarządzania 
WSB–NLU, 2008 – doktor nauk 
ekonomicznych Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, rów-
nież od 2008 adiunkt w Katedrze 
Zarządzania WSB–NLU, obec-
nie pracuję nad habilitacją; od 
2011– redaktor naczelny „Jour-
nal of Entrepreneurship”, Ma-
nagement and Innovation (www.
jemi.edu.pl) po drodze też szereg 
studiów podyplomowych, szko-
leń, staży, konferencji, różnych 
funkcji; nagroda naukowa Pol-
skiej Akademii Nauk za najlepszą 
monografię z zakresu zarządza-
nia, które ukazały się wydaniem 
książkowym w latach 2007–2009 
(pt. Kapitał intelektualny a war-
tość rynkowa przedsiębiorstwa).
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Jak potoczyły się losy absolwentów WSB-NLU? Czy wybór sądeckiej uczelni miał wpływ na ich karierę zawodową? 
Na te pytania odpowiedź dają Kwestionariusze Osobowe Absolwentów WSB-NLU

Imię i nazwisko: Anna Szymanik

Kierunek i rok ukończenia stu-
diów WSB–NLU: 1997–1998, kieru-
nek: Industrial Policy and Corporate 
Strategy, tytuł: MBA (z wyróżnie-
niem); 1994–1997, kierunek: Zarzą-
dzanie i Marketing, specjalizacja: Za-
rządzanie Biznesem, tytuł: licencjat.

Studia w WSB–NLU podjęłam po-
nieważ: tylko ta uczelnia oferowała 
w Polsce międzynarodowe dyplomy 
(licencjat i MBA), najlepszą między-
narodową kadrę nauczycielską oraz 
otwarcie na świat. WSB–NLU na-
uczyła mnie wiary we własne moż-
liwości i że nic nie jest niemożliwe.

Chwila w WSB–NLU, której nie za-
pomnę: Graduacja. Niezapomniane 

wrażenia i poczucie, że od teraz 
mam świat u swoich stóp. 

Przebieg kariery po zakończeniu 
studiów: Rozpoczęłam pracę od fir-
my rodzinnej Bosz, w której uczy-
łam się pierwszych kroków w mar-
ketingu. Następnie spędziłam dwa 
lata w firmie Minolta Polska, gdzie 
intensywnie rozwijałam umiejęt-
ności marketingowe. Ponieważ jed-
nak aspirowałam do pracy w rekla-
mie, a moją pasją było tworzenie 
wielokanałowych kampanii rekla-
mowych, zdecydowałam się na pra-
cę w Polskiej Telefonii Cyfrowej 
gdzie tworzyłam kampanie rekla-
mowe dla marek Era, Tak Tak, Era 
Biznes, Blue Connect, a od ponad 
roku zajmuję się komunikacją mar-
ki Heyah.

Imię i nazwisko: Janusz Garbarz

Kierunek i rok ukończenia stu-
diów WSB–NLU: Zarządzanie 
i marketing, 2007

Studia w WSB–NLU podjąłem, 
ponieważ…: – Posiadałem duże 
doświadczenie w wprowadze-
niu działalności gospodarczej, 
ale brakowało mi wiedzy z eko-
nomii i zarządzania, która jest 
nieodzowna do dalszego rozwo-
ju prowadzonych przeze mnie 
przedsiębiorstw. 

WSB–NLU nauczyła mnie: – Wie-
dza, którą zdobyłem podczas 
studiów, pozwoliła mi lepiej zro-
zumieć zjawiska ekonomicznie 
i ciągle pomaga mi w rozwo-
ju oraz poprawie zyskowności 
przedsiębiorstw, które prowa-
dzę. Jeśli dziś stanąłbym przed 

ponownym wyborem uczel-
ni – powtórzyłbym moją de-
cyzję. Miałem trochę szczęścia 
i udało mi się trafić na szkołę, 
która spełniła moje oczekiwa-
nia w zakresie poziomu naucza-
nia, sprzętu dydaktycznego i co 
najważniejsze, wspaniałej kadry, 
która zaszczepiła we mnie chęć 
dalszej nauki. 

Chwila w WSB–NLU, której nie 
zapomnę: – Moment wręczenia 
dyplomu ukończenia studiów 
magisterskich podczas graduacji.
Przebieg kariery po zakończeniu 
studiów: – Od momentu ukoń-
czenia studiów magisterskich na-
stąpił dalszy rozwój przedsię-
biorstw, które prowadzę, dzięki 
czemu wiele osób znalazło za-
trudnienie, a moje przedsiębior-
stwa umocniły swoją pozycję 
na rynku. Ponadto ukończyłem 

studia doktoranckie w Instytu-
cie Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, je-
stem w trakcie pisania pracy dok-
torskiej z ekonomii.

Imię i nazwisko: 
Kinga Ogonowska

Kierunek i rok ukończenia stu-
diów WSB–NLU: Zarządzanie 
i marketing, dyplom Bache-
lor of Arts, licencjat uzyska-
ny w 2010

Studia w WSB–NLU podją-
łem, ponieważ: – Wierzyłam, że 
w WSB–NLU będę mogła roz-
winąć skrzydła, pozostać sobą, 
pokierować własną ścieżką roz-
woju, rozwinąć indywidualne za-
interesowania i pasje pod okiem 
wspaniałych dydaktyków, stu-
diować w Polsce i USA. Wszystkie 
te oczekiwania spełniły się w 100 
procentach. Dodatkowo, będąc 
w klasie maturalnej, trafiłam na 
informację na stronie WSB o pilo-
tażowym programie stypendial-
nym Wasie Foundation. Funda-
cja pragnęła sponsorować kilku 
osobom studia na WSB oraz rocz-
ny pobyt na partnerskiej uczelni 
National Louis University w Chi-
cago. Perspektywa stypendium 
i rocznego pobytu za granicą wy-
dawała się bajeczna. Aplikowa-
łam. Udało mi się pozyskać sty-
pendium, co uznałam za znak od 
losu, że WSB to na pewno to, cze-
go potrzebuję, aby zrealizować 
marzenia. 

WSB–NLU nauczyła mnie: – Prze-
kształcania koncepcji i pomy-
słów w rzeczywistość, wytrwa-
łości w dążeniu do celu, wiary 
w marzenia i siebie. Szkoła stwo-
rzyła mi warunki do działania, 
wykształcenia umiejętności lider-
skie, zaszczepiła głód wyzwań, 
a profesorowie zainspirowali róż-
norakimi ideami. Zainspirowa-
na przykładem starszych kole-
gów podczas „Adapciaka”, od 
samego początku angażowałam 
się w życie organizacji studenc-
kich i podejmowałam się reali-
zacji szalonych przedsięwzięć. Na 
pierwszym roku w okresie świą-
tecznym przekształciłam hol bu-
dynku C w baśniową krainę, an-
gażując w proces produkcji ozdób 
całą rodzinę i na trzy tygodnie 

zmieniając domowy salon w halę 
produkcyjną. 

Chwila w WSB–NLU, której nie za-
pomnę: – 17 listopada 2009, gdy 
wraz z Tomaszem Oćwieją i gru-
pą przyjaciół zorganizowaliśmy 
pierwszy w WSB Dzień Dawcy Szpi-
ku Kostnego, dzięki któremu w ba-
zie dawców szpiku zarejestrowało 
się 824 osoby, spośród których już 
kilkoro wolonariuszy oddało swój 
szpik dla ratowania czyjegoś życia. 
To zdarzenie było dla mnie wyjąt-
kowo ważne, ponieważ było naj-
bliższe mojemu pragnieniu trwałej 
zmiany świata na lepszy. 

Przebieg kariery po zakończe-
niu studiów: – Zaraz po studiach 
miałam szczęście i zaszczyt zostać 
stypendystką Akademii Liderów 
Rynku Kapitałowo organizowanej 
przez Fundację 2065 im. Lesła-
wa A. Pagi i za jej pośrednictwem 
wylądowałam najpierw w Biu-
rze Strategii i Projektów PZU, 
a niedługo potem u zagraniczne-
go konkurenta tej firmy. Po sze-
ściu miesiącach stażu w Londynie 
w globalnej firmie ubezpieczenio-
wej MetLife awansowałam na sta-
nowisko International Marketing 
Executive, a po kolejnych sied-
miu zostałam doradcą/specjali-
stą w zakresie marki, marketingu 
i komunikacji dla regionu Euro-
py, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Imię i nazwisko: Krzysztof Wnęk
Kierunek i rok ukończenia studiów 
WSB–NLU: Zarządzanie i marke-
ting, 1999
Studia w WSB–NLU podjąłem, po-
nieważ: uczelnia oferowała uni-
kalny kierunek „Zarządzanie 
w mediach”.
WSB–NLU nauczyła mnie: odważ-
nego myślenia oraz dała dobre pod-
stawy do pracy zawodowej.
Chwila w WSB–NLU, której nie za-
pomnę: Mega ‘97
Przebieg kariery po zakończeniu stu-
diów:  11/2008 – obecnie Park Tech-
nologiczny MMC Brainville (Mia-
steczko Multimedialne Sp. z o.o.)
2/2007 – 10/2008 Bank Pekao S.A., 
10/2000 – 12/2007 Bank BPH S.A.
10/1999 – 09/2000 HypoVereins-
bank Polska S.A., Warszawa

TRAKTORKIEM DO AKADEMIKA
Od 1995 r. uczelnia w obiektach szkolnych organizo-
wała sporo imprez studenckich. Rosła liczba żaków, 
a oferta miasta ograniczała się do „Cechowej” i „Ab-
solwenta”. Mieszkańcy Nowego Sącza dość nieufnie 
odnosili się do nowego zjawiska, jakim było pojawie-
nie się uczelni wyższej, więc naturalną reakcją stu-
dentów była potrzeba integracji we własnym gronie. 
Pikanterii tej sytuacji dodawał fakt, że grupy osił-
ków chętne były do zmierzenia się z siłami studenc-
kimi. Zdarzało się, że trzeba było zamówić autobus, 
aby zawiózł studentów  bezpiecznie do domu. Dużo 
później, kiedy uczelnia miała już akademik, bywa-
ło, że studenci rozwozili się sami. W pamięci pozostał 
szczególnie wyczyn Radka O., który uprowadził kul-
towy szkolny traktorek, służący na co dzień pracow-
nikom działu technicznego, aby z fasonem odwieźć 
koleżanki do akademika.

ŻĄDAMY OCHRONY OSOBISTEJ!
Organizacja imprez studenckich to wielka frajda, 
ale także dużo różnorodnych zadań, wiele wątków 
i mnóstwo stresu. Dochodzą do tego nieprzespane 
noce i nieuchronne napięcia w zespołach organiza-
torów. Po jednej z takich nocy, przed wielką impre-
zą z okazji 5-lecia uczelni (Mega 97), do pokoju Ta-
deusza Węgrzyńskiego wpadło dwóch wyblakłych i 

wychudzonych studentów, głównych organizatorów 
studenckiego święta, i z wyraźną desperacją w gło-
sie zażądało ochrony osobistej – „Panie Generale, bo 
M. nas zabije!”. Ochrony nie dostali, a impreza uda-
ła się znakomicie.

NA BIG MAC’A DO ZAKOPANEGO
Fantazja młodych nie zna granic. Jest tak przestrzen-
na, jak samochody, którymi jeździli studenci uczący 
się jeszcze w budynkach w Nawojowej. - Raz uprzej-
mie zaproponowano mi podwiezienie samochodem 
do Nowego Sącza – opowiada Urszula Potoniec-Mę-
doń. W niewielkim samochodzie zmieściło się… sie-
dem osób. Nie licząc oczywiście dwóch delikwentów 
w bagażniku. Wspomina także czasy, kiedy w No-
wym Sączu nie było McDonald’s. - Po zajęciach stu-
denci jeździli na Big Mac’a do… Zakopanego.

NOWY SEX
Multikulturowa mieszanka to stały element życia 
WSB-NLU, gdzie na wymianę w ramach programu 
Erasmus przyjeżdżają studenci z różnych zakątków 
świata. Mają okazję poznać zwyczaje polskich żaków 
i co nieco nauczyć się karkołomnego dla nich języka. 
Nie wszyscy po zakończonej wymianie są jednak w 
stanie poprawnie wymówić nazwę Nowy Sącz, nie-
którym łatwiej powiedzieć „Nowy Sex”.

H I T Y  I  M I T Y  W S B
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W zbliżającym się roku akademickim 
2012/2013 Wyższa Szkoła Biznesu – Na-
tional–Louis University swoim kandy-
datom na studia proponuje bardzo sze-
roką ofertę kierunków i specjalności. 

Studia jednolite magisterskie stacjo-
narne na kierunku Psychologia z 3 spe-
cjalnościami do wyboru: Psychologia 
kliniczna i osobowości, Psychologia 
organizacji i zarządzania, Psychologia 
wychowawcza i psychoprofilaktyka. 

Zarządzanie na studiach licencjac-
kich i uzupełniających magisterskich 
zarówno stacjonarnych, jak i niesta-
cjonarnych. Zarządzanie to sztanda-
rowy kierunek studiów prowadzony 
w WSB–NLU od lat, to na nim powsta-
ła Sądecka Szkoła Biznesu. Przez 20 lat 
istnienia Uczelni doprowadziliśmy do 
maksymalnego upraktycznienia zajęć 
na kierunku Zarządzanie. Z roku na rok 
rozbudowujemy ofertę specjalności, 
oprócz znanych już specjalności: z za-
kresu finansów, rachunkowości, ban-
kowości, marketingu, PR, zarządzania 
strategicznego, zarządzania projekta-
mi, zarządzania w administracji pu-
blicznej czy zarządzania turystyką, 
w tym roku nowością będzie specjal-
ność Logistyka prowadzona na stu-
diach niestacjonarnych I stopnia, Pro-
mocja i techniki sprzedaży na studiach 
stacjonarnych II stopnia oraz Innowa-
cje w przedsiębiorstwie prowadzone 
w formie studiów niestacjonarnych 
uzupełniających magisterskich. War-
to również zwrócić uwagę na fakt, że 
kandydaci rekrutujący się na studia 
od października 2012 r. na specjalność 
Komputerowe wspomaganie decyzji 
i e–biznes prowadzonej na kierunku 
Zarządzanie na studiach niestacjonar-
nych II stopnia będą mogli skorzystać 
z dofinansowania tej specjalności w ra-
mach projektu UE „Uczelnia dla biz-
nesu”. Roczna wartość dofinansowa-
nia to 2790 zł.

Zarządzanie prowadzone w cało-
ści w języku angielskim. Z roku na rok 
w Wyższej Szkole Biznesu – National–
Louis University przybywa studentów 
z zagranicy. Od kilku lat mają oni moż-
liwość studiować całkowicie w języku 

angielskim na studiach stacjonarnych 
I i II stopnia. W tym roku cudzoziemcy 
będą mieć większy wybór specjalno-
ści na studiach uzupełniających magi-
sterskich. Poza znaną już specjalnością 
Global Business Management WSB–
NLU zaproponuje im również: Banking 
and Financial Advising, Innovations In 
Enterprise, Enterprise Management. 

Zarządzanie prowadzone w ca-
łości w języku rosyjskim. Prawie od 
początku istnienia WSB–NLU współ-
pracuje z ośrodkami akademickimi 
zza wschodniej granicy. W ramach 
współpracy studenci uczestniczą 
w letnich szkołach językowych, wy-
jeżdżają na praktyki i staże, mają 
możliwość realizowania tzw. 2+2 pro-
gram (2 lata nauki na uczelni w swoim 
kraju + 2 lata nauki w WSB–NLU = po-
dwójny dyplom). Aby stworzyć jesz-
cze szersze możliwości rozwoju kan-
dydatom z Białorusi, Ukrainy i Rosji 
w Wyższej Szkole Biznesu powstał 
program, który w 100% prowadzony 
jest w języku rosyjskim: Управление на 
русском языке. Do tej pory Zarządza-
nie w języku rosyjskim prowadzone 
było w formie studiów niestacjonar-
nych prowadzonych z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na 
odległość, a od tego roku specjalność 
Zarządzanie finansami będzie prowa-
dzona po rosyjsku również w formie 
stacjonarnej.

Informatyka – studia licencjackie 
lub inżynierskie stacjonarne lub nie-
stacjonarne z możliwością wyboru na-
stępujących specjalności: Inżynieria 
oprogramowania, Sieci komputero-
we, Technologie multimedialne. Stu-
denci kierunku informatyka objęci do-
finansowaniem „Uczelnia dla biznesu” 
będą mogli skorzystać z dofinansowa-
nia studiów.

Praca socjalna – studia licencjackie 
do wyboru w formie stacjonarnej lub 
niestacjonarnej. Specjalności: Zarzą-
dzanie i komunikacja w pracy socjal-
nej, Praca socjalno–hospicyjna, Do-
radca socjalny.

Politologia – tak jak w poprzednich 
latach, tak i w tym roku kandydaci 
decydujący się na studia na kierunku 

Politologia będą mieli do wyboru kil-
ka specjalności: 
•  studia I stopnia stacjonarne: Media 

i komunikowanie społeczne
•  studia I stopnia niestacjonarne: Ad-

ministracja i służby publiczne oraz 
Informacja publiczna i komuniko-
wanie społeczne 

•  studia II stopnia stacjonarne: Do-
radztwo i komunikowanie politycz-
ne, Dyplomacja Nowej Europy

•  studia II stopnia niestacjonarne: In-
stytucje i Administracja Publiczna
Inżynieria chemiczna i proceso-

wa – prowadzona na Wydziale Za-
miejscowym WSB–NLU w Tarnowie, 
specjalności: Inżynieria procesów 
przetwórczych, Inżynieria niekon-
wencjonalnych źródeł energii.

Wyższa Szkoła Biznesu – National–
Louis University nie zapomina rów-
nież o studentach, którzy otrzyma-
li już dyplom ukończenia studiów. 
W kwietniu 2012 r. powstała Akade-
mia Profesjonalnej Edukacji Futurus, 
której celem jest tworzenie i realizacja 
spójnej, ciekawej oferty edukacyjnej 
w zakresie studiów podyplomowych, 
szkoleń i kursów. Akademia koordy-
nuje ofertę edukacyjną wszystkich 
szkół wyższych tworzących Konsor-
cjum Uczelni Futurus (WSB–NLU, 
Warszawska Wyższa Szkoła Ekono-
miczna, Wyższa Szkoła Technicz-
no–Ekonomiczna, Collegium Varso-
viense). W ofercie Akademii znajduje 
się kilkanaście specjalności studiów 
podyplomowych z zakresu: zarzą-
dzania, administracji, informatyki 
i zdrowia publicznego, a także spe-
cjalistyczne szkolenia i kursy oraz 
studia MBA. Przy organizacji studiów 
nawiązaliśmy współpracę z instytu-
cjami i firmami, dzięki czemu ofer-
ta APE rzeczywiście jest dostosowa-
na do potrzeb gospodarki. Z myślą 
o studentach z różnych rejonów Pol-
ski przygotowaliśmy również uni-
katową ofertę studiów podyplomo-
wych z elementami kształcenia na 
odległość.

Pełna oferta WSB–NLU znajduje się na 
stronie www.wsb–nlu.edu.pl

Szerokie perspektywy
ŁAPÓWKA NA FUNDUSZ STYPENDIALNY 
Andrzejowi Gwiżdżowi, wykładowcy WSB–NLU, zdarzyło się otrzymać od ojca 
jednej ze studentek kopertę. Ot tak zostawioną na stole w chwili wyjścia, w zamian 
za obietnicę rozpatrzenia prośby jej przyjęcia na studia w trybie odwoławczym. 
– Ojca już nie było – koperta została. Cóż było robić? – opowiada Gwiżdż. – Otwo-
rzyłem, a w środku 1.000 USD, sporo. To był rok 2004 lub 2005. Jakież musiało być 
zaskoczenie ojca, gdy po kilku dniach otrzymał list Krzysztofa Pawłowskiego, że 
dziękuje on jako rektor za wspieranie szkoły przez prywatnych przedsiębiorców, że 
to szczególnie cenna współpraca dla szkoły biznesu, że pieniądze zostały wpłaco-
ne na fundusz stypendialny dla studentów. Szok musiał być tak wielki, że przez kil-
ka lat otrzymywałem zawsze 30 listopada telegram z życzeniami imieninowymi od 
tego pana. Osobiście nie zetknąłem się już z nim. A córka? Skończyła studia licen-
cjackie, acz ze znacznym opóźnieniem.

ZAMÓWIENIE NA PIASEK 
Nagle otwierają się drzwi do pokoju Tadeusza Węgrzyńskiego i wpada Damian W., 
ówczesny przewodniczący Rady Uczelnianej, z żądaniem natychmiastowej dostawy 
kilku wywrotek piasku. Dość absurdalny postulat, jak na szkołę wyższą. Student był 
chyba przygotowany na odmowę, ale zamówienie zostało zrealizowane i miał tro-
chę zdziwioną minę, kiedy się dowiedział, że piasek już jest i trzeba tylko wziąć łopaty 
i go rozsypać na hali, gdzie miała się odbywać impreza. Dzięki temu szalonemu po-
mysłowi, zorganizowano „Latina party”, chyba najbardziej gorącą imprezę w historii 
WSB–NLU. Kwiecień 2001r. był zimny, a w hali podgrzanej nagrzewnicami królowa-
ły hawajskie koszule i szorty. A piasek? Piasek zużyto do postawienia budynku C.

PRACĘ ZJADŁ PIES
Można z uśmiechem wspominać przygody i różne przypadki studentów WSB–NLU, 
na których czasem sypały się wszystkie plagi egipskie. Im więcej fantazji i inwencji 
tym bardziej barwne historyjki. – Na przykład jednemu studentowi poprawioną pra-
cę licencjacką zjadł pies, innemu zaginęły bagaże, w tym też praca – wspomina pro-
motorka licznych prac magisterskich i licencjackich Maria Sidor.

NARESZCIE MAMY PRAWDZIWĄ UCZELNIĘ
Kiedy uczelnia mieściła się w Nawojowej, rektor Pawłowski, będąc senatorem 
RP, bywał w niej stosunkowo rzadko. Studentów nie było także zbyt wielu, 
bo tylko 64 osoby, ale i w tak małej grupie zdarzało się to i owo. Oto pod nie-
obecność rektora gruchnęła wieść, że jedna ze studentek spodziewa się dziec-
ka. Blady strach padł na pracowników, bo to i środowisko konserwatywne, 
a i poglądy dr. Pawłowskiego zdawały się być dalekie od liberalnych. Jakież 
było zdziwienie wszystkich, kiedy rektor skomentował tę wiadomość krótko 
i z wyraźną radością w głosie: – Nareszcie mamy prawdziwą uczelnię.

NOWA SIEDZIBA WSB-NLU
Krzysztof Pawłowski w 1992 r. mocno główkował, jak pozyskać pieniądze na kup-
no siedziby szkoły. Pałac Stadnickich w Nawojowej dawno przestał spełniać swo-
ją funkcję. WSB-NLU szybko się rozrastała, przybywało chętnych do nauki w są-
deckiej uczelni. Rektor zwrócił się o pomoc do posła  Marka Kłoczko, związanego z 
Krajową Izbą Gospodarczą. Ten odrzekł, że chyba pierwszy raz w historii KIG mają 
pieniądze, co prawda na kupno siedziby w Warszawie, ale… wszystko da się zała-
twić. Kłoczko wraz z prezesem KIG Andrzejem Arendarskim oraz Kazimierzem Pa-
zganem przekonali prezydium KIG do zakupu budynku dla WSB.
– Kaziu, jadąc do Warszawy, zaopatrzył się w odpowiednią ilość butelek – wspomi-
na Krzysztof Pawłowski. – Koledzy z prezydium dopiero po jakimś czasie dowiady-
wali się, że ta siedziba nie jest w stolicy tylko w Nowym Sączu.

H I T Y  I  M I T Y  W S B
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Opinie

M 
ocno posi-
wiał w nocy 
z soboty na 
niedzie-
lę (26–27 
maja) sena-

tor Stanisław Kogut. Nie prze-
spał nocy,  modląc się gorąco, 
by Niebiosa sprawiły, aby jego 
ukochany Kolejarz Stróże nie 
wszedł do piłkarskiej ekstrakla-
sy. Broń Boże nie chodziło o to, 
by piłkarze Kolejarza mecz od-
puścili, ale aby drużyna Pia-
sta Gliwice wygrała z Zawiszą 
Bydgoszcz.

W tym samym czasie wierni 
kibice Sandecji Nowy Sącz szli-
fowali nienaganne wykonanie 
pieśni miłosnej do swojego klu-
bu. W przeciwieństwie do stró-
żan nie groziło sądeczanom wej-
ście zespołu do ekstraklasy, 
gdyż cudownie zostali ocaleni 
przed spadkiem do II ligii. Mieli 
więc za co chwalić obiekt swo-
ich westchnień. 

Czyż nie piękne są to słowa, 
które dało się słyszeć w ostatnią 
niedzielę maja na stadionie przy 
ulicy Kilińskiego? Zwłaszcza, że 
w chórze tym występował pre-
zydent Ryszard Nowak. 

„Nasza Sandecjo, my kocha-
my Cię, to w naszych sercach 
jest sądecki KKS, aż po życia 
kres…”. Nawet Szekspir w „Ro-
meo i Julii” nie wzniósł się na 
takie wyżyny poetyckie, a mówi 
się, że „Romeo i Julia” to świa-
towej klasy literatura.

Poza tym szczere wyznanie 
miłości w sądeckim przypadku 
jest jak najbardziej uzasadnione, 
wszak imię Sandecja jest rodzaju 
żeńskiego przystające powabnej 
damie. W przypadku Kolejarza 
Stróże jakby to fatalnie za-
brzmiało – „Nasz Kolejarzu, my 
kochamy Cię …”. Trąci to zgor-
szeniem moralnym i podejrze-
niem o niewłaściwe preferencje 
seksualne. A biorąc do tego stan 
Polskich Kolei Państwowych 
i osobę senatora z kolejowym 

rodowodem, dla wykonaw-
ców takiego utworu mogłoby to 
skończyć się fatalnie. 

Wniosek stąd, że Kolejarz 
Stróże musi dorobić się swojego 
klubowego hymnu, wynajmując 
poetę, który rozważnie rozpi-
sze strofy miłosnej pieśni kibica 
swojego klubu. Bez jakichkol-
wiek podtekstów. Może skorzy-
sta z doświadczeń krakowskiej 
Wisły: „Jak długo na Wawelu jak 
Zygmunta bije dzwon …” I wte-
dy parafrazując tę zwrotkę po-
eta mógłby skreślić słowa – „Jak 
długo serce senatora Koguta bę-
dzie bić, bieda klubowi nie zaj-
rzy w oczy …”.

Tyle, że tę moją propozycję 
trudno nazwać wyznaniem miło-
ści, a raczej pragmatycznym woła-
niem o długowieczność senatora.

Znawczyni literatury, w tym 
poezji, wiceprezydent Nowego 
Sącza Bożena Jawor, fanatyczna 
wręcz fanka Sandecji wyznała 
nam, że autor miłosnego hym-
nu tego klubu zasłużył na sło-
wa uznania, gdyż trafnie dobrał 
słowa do żeńskiej nazwy klubu. 
To jest mistrzostwo – dodała.

Co racja, to racja, bo jaki jest 
sens śpiewać dopingująco piłka-
rzom z Piwnicznej–Zdroju – Na-
sze Ogniwo, my kochamy Cię… 
Przecież to bez sensu. Gdzie tu 
miłość, nie mówiąc już o poezji?

Miłosne wyznania 
kibiców

Zakleszczeni 
w kleszczach kleszcza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jerzy Wideł
Z kapelusza

W 
idzieli Pań-
stwo kie-
dyś leśniczego 
w sprinter-
skim biegu na 
orientację po 

lesie? Nie? To zaglądnijcie w ten week-
end do Starego Sącza, gdzie odbywać 
się będę Dni Otwarte Lasów Państwo-
wych. Przyznaję, że na moją wyobraź-
nię mocno działa wizja gajowego Ma-
ruchy gnającego chyżo w gumofilcach 
(zwanych gdzie indziej józwami) przez 
leśną knieję z nabitą flintą w zębach 
i jeszcze przybijającego pieczątki po-
twierdzające obecność w każdej dziupli 
i lisiej norze. Organizatorzy zapowia-
dają też inne atrakcje w stylu: wystę-
py zespołów regionalnych, gry i zaba-
wy dla najmłodszych, pokazy sprzętu 
leśnego, a do tego tradycyjna gro-
chówka. Pięknie. Ja chciałbym jednak 
trochę popsuć tę piknikową sielan-
kę i namówić Państwa, abyśmy prze-
szli przez las w pochodzie protesta-
cyjnym. Na transparencie napiszemy 
sobie: „Nie chcemy umierać w klesz-
czach kleszcza!”

Ledwie zaświeciło mocniej słoń-
ce i zazieleniła się trawa, a już ude-
rzono we wszystkie dzwony na alarm, 
że wchodzenie do lasu grozi śmiercią 
lub kalectwem. W krzakach, a nawet 
na trawniku po kostki, dybie bowiem 
na nas przewrotny i złośliwy kleszcz. 
Morderca ten marzy tylko, żeby wleźć 
nam za kołnierz, przyssać się i nasycić 
naszą krwią. Żartów nie ma, bo ukłu-
cia nawet nie zauważamy, a jego efekty 
możemy odczuwać na zdrowiu choć-
by i do końca życia. Z każdym rokiem 
o odkleszczowych chorobach mówi 
się coraz głośniej i – podobno – bę-
dzie już tylko gorzej. Kłopotów moż-
na się ustrzec w banalny sposób. Nie 
wchodząc do lasu! Proste? Bardzo pro-
ste. Szczególnie oczywiste wydaje się 
to w czasach, kiedy szczytem ma-
rzeń zabieganych miastowych ludzi 
jest spacer po lesie, kontakt z przyro-
dą, bliskość natury, a nawet ekstra-
waganckie wylegiwanie się na trawie 
z piknikowym koszykiem w zasię-
gu ręki (a w koszyku piwo). Czy zatem 

rok 2012 będzie rokiem naszego poże-
gnania z lasem? Czy dzięki zmasowanej 
kampanii propagandowej mamy dopi-
sać las do naszej długiej listy z nagłów-
kiem „strzeż się tych miejsc”?

A co mają zrobić regiony reklamu-
jące się, jako miejsca bogate w dziewi-
czą, nieskażoną przyrodę, gdzie wspa-
niale można odpocząć od zgiełku tego 
świata. Trzeba będzie zamienić do-
tychczasowe oferty wakacyjne na nie-
co prostsze: „Dysponujemy dużymi 
zabetonowanymi powierzchniami, bo-
gatymi w asfaltowe place, autostra-
dy pozwalające bezstresowo wypocząć 
z dala od niebezpiecznych terenów 
zielonych”. Albo: „W naszych muro-
wanych ośrodkach wypoczynkowych 
nie będziesz narażony na konieczność 
wychodzenia na zewnątrz. Gwarantu-

jemy warunki bez jednego źdźbła tra-
wy i drzew, w których mogą czaić się 
kleszcze”.

No i tak oto niespostrzeżenie zmie-
nia się świat wokół nas, zmienia-
ją się nasze wyobrażenia o miejscach, 
w których dotychczas szukaliśmy wy-
tchnienia. Grzybiarze – zapomnijcie 
o szperaniu w ściółce leśnej! Plecako-
wi wędrowcy – zamiast na Obidzę bę-
dziecie teraz maszerować wolną od 
żywych organizmów zakopianką do 
Myślenic. Górscy rowerzyści – ko-
niec z jazdą po lesie, nawet kask was 
nie uchroni przed atakiem kleszcza! 
Dawny świat odchodzi bezpowrotnie 
w przeszłość. Jeśli nie udało się wyciąć 
jeszcze wszystkich lasów, to nieba-
wem trzeba je będzie spalić, żeby wy-
tłuc kleszcze. Dlatego – Szanowni Czy-
telnicy – dla własnego bezpieczeństwa 
nie ruszajcie się z miejsca. Pozostań-
cie w wygodnych fotelach. Poczekaj-
my, aż kleszcze zdechną z głodu. Tym 
sposobem ocalimy lasy, bo od ludzkiej 
głupoty nie uratuje nas już nic.

„Nasz Kolejarzu, my 
kochamy Cię …”. 
Trąci to zgorszeniem 
moralnym i 
podejrzeniem 
o niewłaściwe 
preferencje seksualne. 
A biorąc do tego 
stan Polskich Kolei 
Państwowych i osobę 
senatora z kolejowym 
rodowodem, dla 
wykonawców takiego 
utworu mogłoby to 
skończyć się fatalnie

Czy zatem rok 2012 
będzie rokiem naszego 
pożegnania z lasem? 
Czy dzięki zmasowanej 
kampanii propagandowej 
mamy dopisać las do 
naszej długiej listy 
z nagłówkiem „strzeż się 
tych miejsc”?
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Kresowe Trójmiasto (Drohobycz, 
Truskawiec, Borysław) i – wiadomo 
– Lwów były głównymi punktami 
wyprawy nowosądeckiego oddzia-
łu Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo–Wschodnich, 
zorganizowanej przez prezesa Bole-
sława Biłowusa, przy wsparciu or-
ganizacyjnym i finansowym Urzędu 
Miasta Nowego Sącza. W partner-
skim mieście Stryj sądeczan ser-
decznie powitał przed obrazem 
Matki Boskiej – Piastunki Ludzkich 
Nadziei miejscowy proboszcz, Woj-
ciech Bukowiec, rodem z podlima-
nowskiej Żmiącej. Z roli przewodni-
ka znakomicie wywiązał się Dariusz 
Kompanowicz, rodowity lwowiak, 
absolwent wydziału prawa na Uni-
wersytecie Marii Curie–Skłodow-
skiej w Lublinie, mieszkający we 
Lwowie, przyjaciel Sądecczyzny.

Dla wielu uczestników był to ko-
lejny – nieuchronnie niosący falę 
wzruszeń i olśnień – powrót do kra-
ju dzieciństwa i młodości, do gniazd 
rodowych ich krewnych, do wspo-
mnień rodziców i dziadków. 

Tak było! Oto Grażyna Szulc wy-
patrywała rodzinnego domu w cen-
trum Lwowa przy ul. Tarnowskiego 
92 i kościoła św. Michała, w któ-
rym brali ślub jej rodzice i ponieśli 
ją potem w 1942 r. do chrztu. Pani 
Grażyna, podpierając się laseczką, 
przemierzała żwawo Park Stryjski: 
– Mój Boże, tu gdzieś, na tych alej-
kach pomiędzy drzewami, w są-
siedztwie stawu z łabędziami i po-
mnika Kilińskiego, spotykali się na 
randkach moi rodzice, Alicja i Jan. 
Tu nawet rosły prawdziwe gruszki 
na wierzbie!

Podobne wspomnienia o tułaczej 
drodze sądeczan z lwowskim i kre-
sowym rodowodem przywoływała 
rówieśniczka pani Grażyny – Anna 
Adamczyk, zamieszkała od lat 
na osiedlu Kochanowskiego w No-
wym Sączu. Znana emerytowana 
lekarka–pediatra, Janina Zaranek 
(rocznik 1930) pokazała swej córce 
Jadwidze, grobowiec dziadków (Ma-
rii i Feliksa Narolskich) na Cmenta-
rzu Łyczakowskim. Władysław Bed-
narski z Rożnowa powrócił po 68 
latach do Borysławia, gdzie spędził 
młodość (rodzice pracowali w rafi-
nerii nafty) i skąd w 1944 r. wyruszył 
w mundurze żołnierza 1 Armii Woj-
ska Polskiego szturmować Warsza-
wę, Wał Pomorski i Berlin. Niestety, 
nie dane mu było wejść do rodzin-
nego domu, który po wojnie znalazł 
się na terenie bazy wojskowej, dziś 

nieczynnej i zrujnowanej, ale wciąż 
strzeżonej przez ukraińskich sołda-
tów. Nie pomogły prośby, ani szelest 
zielonych papierków…

Granica polsko–ukraińska od-
dziela dwa diametralnie różne świa-
ty, mentalności, kultury, funk-
cjonowania służb publicznych. To 
nie tylko granica Unii Europejskiej 
i „dzikiego” wschodu, to wciąż 
zasieki, zaorane pola, archaiczny 
skansen z innej epoki, wszechwła-
dza celników i pograniczników, bez-
sensowne oczekiwanie i wielokrotne 
sprawdzania dokumentów, wypeł-
nianie nikomu niepotrzebnych for-
mularzy, zaglądanie do bagaży. Dla 
starszych znajome obrazki z daw-
nych lat, dla młodych – daleka od 
standardów europejskich cieka-
wostka, spotęgowana po przejeździe 
granicy dziurami i wybojami na 
drodze, którą mają podążać zmo-
toryzowani kibice na Euro 2012. 
Jeszcze większe zdziwienie nastą-
piło w otoczeniu wciąż nieukoń-
czonego (!) stadionu na Euro 2012 
we Lwowie, gdzie trudno było do-
patrzyć się podobieństwa do in-
ternetowych wizualizacji „centrum 
sportowo–rozrywkowego” z par-
kingami, infrastrukturą handlowo–
gastronomiczną, etc.

W grodzie Lwa – oprócz standar-
dowych punktów programu (nie-
dzielnej mszy w katedrze, gdzie 
historyczne śluby składał król Jan 
Kazimierz, wizyty w cerkwi św. 
Jura, spaceru po śródmieściu, spek-
taklu baletowego w Operze Lwow-
skiej) – Bolesław Biłowus pokazał 
swym podopiecznym miejsca rzad-
ko odwiedzane przez przyjezdnych. 
Był to Cmentarz Janowski z kurczą-
cą się coraz bardziej kwaterą żołnie-
rzy ze wszystkich zakątków Polski 
poległych w latach 1918–1920, była 
dzielnica lwowskich batiarów – Kle-
parów z Górą Straceń, była siedzi-
ba „Wesołej Lwowskiej Fali” przy 
ul. Batorego 6, w której brylowali 
Szczepcio i Tońcio. Były też miejsca 
związane z historycznym pobytem 
Jana Pawła II we Lwowie w 2001 r. 
i oddany dopiero w grudniu 2011 r. 
liczący 400 lat barokowy kościół je-
zuitów św. Piotra i Pawła, po 1945 r. 
zamieniony w magazyn książek.

Ciekawe, że zagadywani ludzie, 
czy to przy Brygidkach (sławnym 
więzieniu), czy przy kompleksie 
bernardyńskim, czy wreszcie na jar-
marku wielkanocnym (w obrząd-
ku wschodnim Wielkanoc przypa-
dła o tydzień później niż u nas) przy 

Wałach Hetmańskich, odpowiada-
li polską mową z kresowym zaśpie-
wem, a nawet bałakiem.

Sądeczanie stanęli też przed od-
słoniętym w lipcu 2011 r. na Wzgó-
rzach Wuleckich pomniku polskich 
profesorów brutalnie zamordowa-
nych przez Niemców w 1941 roku. 
Dzieło krakowskiego rzeźbiarza 
Aleksandra Śliwy, przedstawia bra-
mę z granitowych bloków z wyry-
tymi numerami dekalogu. Z szere-
gu kamieni artysta wysunął granit 
z piątym przykazaniem: Nie zabijaj. 
Wśród 40 ofiar nazistowskiej zbrod-
ni był m.in. Tadeusz Boy–Żeleński 
i trzykrotny premier, prof. Kazi-
mierz Bartel.

Wzruszona polskimi śladami 
we Lwowie, od Obertyńskiej po 

Gródecką, była goszcząca tu po 
raz pierwszy dr Danuta Wasyl-
kiewicz–Krawczuk. Nie tylko jej 
Lwów jawił się jako miasto nasy-
cone polską historią, gdzie pol-
skość krzyczy ze ścian, ale też jako 
miasto–bukiet splecionych wielu 
kultur, języków, obyczajów i reli-
gii. Wiceprezes spółki Nova, Ewa 
Pancerz, aby ponownie tu po-
wrócić, pociągnęła za nos Nikifo-
ra Krynickiego, którego spiżowy 
pomnik stoi na Placu Dominikań-
skim, a wypolerowany od czułości 
nos błyszczy złotem.

Do zarażenia kresową magią 
przyznała się też wiceprezydent 
Nowego Sącza, Bożena Jawor, z za-
wodu nauczycielka języka polskie-
go: – Kresy tkwią w nas. Są wciąż 

odkrywaną historią, żywą lekcją 
polskiej kultury.

Na zakończenie sądecka grupa 
zapaliła znicze i położyła żonkile na 
bliskich Polakom grobach na Cmen-
tarzu Łyczakowskim i „dzielnicy za 
Styksem”, tam gdzie śpią lwow-
skie Orlęta. Najmłodsi uczestnicy 
wyprawy, uczniowie V i VI kla-
sy, Rafał Brongiel i Konrad Bednar-
ski, z powagą i zadumą przystanęli 
przy mogiłach najmłodszych obroń-
ców Lwowa, a szczególnie przy gro-
bie 10–letniego Jasia Kukawskie-
go. Może o tej odpowiedzialności 
i wyjątkowym poświęceniu swoich 
rówieśników sprzed ponad 90 lat 
opowiedzą kolegom i koleżankom 
w sądeckich szkołach.
  Tekst i fot. (LEŚ)

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y  N O W Y  S Ą C Z

WĘDRÓWKA  SĄDECZAN

Kresowy obszar tęsknot
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– To pytanie, które chyba najbardziej 
nurtuje kibiców. Kto poprowadzi ze-
spół w Superlidze?

– „Dobrze poinformowani” snu-
ją na ten temat różnorodne speku-
lacje. Rozstrzygnięcia w tej spra-
wie jeszcze nie zapadły. Na pewno 
dziennikarze się o nich dowiedzą, 
ale najpierw decyzję poznają sami 
zainteresowani, a nie media. Kwe-
stia ta zostanie rozstrzygniętą jesz-
cze w tym tygodniu. Zarząd nie 
przedłużył umowy dotychczaso-
wemu drugiemu trenerowi Ma-
rianowi Gawędzie. Na jego miejsce 
przyjdzie trener z jeszcze więk-
szym doświadczeniem i dorobkiem. 
Dziś pod uwagę brane są dwie ofer-
ty, w tym jedna kandydatura ze 
Słowacji.

– Czyli trenerka Lucyna Zygmunt 
zostaje?

– Tak zostaje. Będzie prowadzić 
zespół w duecie trenerskim.

– Kiedy rozpoczynacie przygotowania 
do nowego sezonu?

– Obecnie zawodniczki mają roz-
trenowanie. Czerwiec jest miesiącem 
wolnym. Z przygotowaniami rusza-
my w połowie lipca. Planujemy obóz 
kondycyjny w górach. Potem udział 
w kilku turniejach, m.in. w Koszy-
cach oraz Chorzowie. Jeden turniej 
odbędzie się również w Nowym Są-
czu najprawdopodobniej z udziałem 
mistrzyń Słowacji oraz Białorusi.

– Czy klub planuje wzmocnienia? 
– W kadrze dojdzie do du-

żych zmian. Umowy większości 
zawodniczek kończą się 30 maja. 
Nie wszystkie zostaną przedłużo-
ne. Chcielibyśmy uzupełnić skład 
o 5–7 nowych zawodniczek, tak 
aby na każdej pozycji były mini-
mum dwie zawodniczki. W skła-
dzie pozostanie dużo miejscowych 
piłkarek co z pewnością ucieszy ki-
biców z Nowego Sącza. 

– Lokalne media spekulowały o ewen-
tualnych transferach , przytoczyły na-
wet konkretne nazwiska.

– Rozmawiamy z wieloma za-
wodniczkami, ale dopóki dopó-
ty nie zostanie złożony podpis na 
umowie, nikt z mediów ode mnie 
nie otrzyma nazwisk. Konkuren-
cja nie śpi. Negocjacje łatwiej się 

prowadzi bez udziału mediów. Je-
dyne co mogę dziś powiedzieć, to 
że nie udało nam się niestety spro-
wadzić bramkarki Beaty Kowal-
czyk. Jesteśmy w kontakcie, i mam 
deklarację, że o ile uda nam się 
utrzymać w Superlidze, w kolej-
nym sezonie wróci do Nowego Są-
cza. Zadecydowały względy spor-
towe, przed Beatą Kowalczyk być 

może ostatnia szansa na zdobycie 
tytułu Mistrza Polski.

– Pojawia się dużo głosów krytycznych 
odnośnie Sandecji, że jej skład opie-
ra się prawie wyłącznie o zawodników 
przyjezdnych. Jak to wygląda w Wa-
szym zespole. 

– Na przestrzeni lat Nowy Sącz 
wychował całe zastępy piłkarek 

ręcznych, wystarczy przeczytać po-
niedziałkowe gazety sportowe, żeby 
dowiedzieć się, jak sobie radzą nasze 
wychowanki w wielu klubach Eks-
traklasy, a nawet za granicą. Było-
by wspaniale, gdyby udało nam się 
sprowadzić do naszej drużyny są-
deczanki rozsiane po całej Polsce. 
Ale już dziś wygląda to dobrze. Nasz 
skład w zakończonym sezonie opierał 

się głownie na sądeczankach. Były to 
Joanna Gadzina, Kamila Szczecina, 
Małgorzata Śliwa, Jolanta Kamiń-
ska, Katarzyna Wańczyk, Agniesz-
ka Rusin, Karolina Płachta, Agniesz-
ka Leśniak, Magdalena Lorek, Anna 
Maślanka. W przyszłym sezonie ka-
dra będzie nieco uszczuplona, ale też 
będzie mocno reprezentowana przez 
nasze wychowanki.

– Ekstraklasa, to duże wyzwanie orga-
nizacyjne, a w szczególności finanso-
we. Czy stać nas na Superligę?

– Nie ukrywam, że to trud-
ne zadanie. Wiem też, że prawo 
w Polsce nie promuje finansowa-
nia sportu, a szkoda, bo wystar-
czyłoby wprowadzić ulgę podat-
kową, która przyciągnęłaby wielu 
sponsorów do sportu. Dużą część 
naszego budżetu przeznaczamy na 
utrzymanie licznych drużyn mło-
dzieżowych. Liczymy bowiem na 
dalszy rozwój naszej młodzieży. To 
naprawdę spore koszty, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o transport. Gdy 
te kwoty pomnożymy przez liczbę 
7, bo tyle mamy grup młodzieży, to 
robią się znaczące kwoty. Pałeczka 
jest po stronie władz miasta. Poło-
wę budżetu klub jest wstanie zor-
ganizować sam, o drugą wystąpił do 
samorządu. Jeżeli miasta nie będzie 
stać na ten wydatek, nie przystą-
pimy do rozgrywek. Może inaczej, 
dotychczasowy zarząd poda się do 
dymisji. Wierzymy, że ten histo-
ryczny sukces zostanie jednak do-
ceniony. To przecież fantastyczna 
promocja miasta, transmisje te-
lewizyjne, relacje w ogólnopol-
skich mediach. W dodatku dru-
żyna w znacznej części składa się 
z rodowitych sądeczanek.

– Jaki zatem cel zostanie postawiony 
drużynie w nowym sezonie?

– W pierwszym sezonie w eks-
traklasie naszym celem będzie 
utrzymanie, każdy wynik ponadto 
będzie miłą niespodzianką. Mamy 
swoje pięć minut i robimy wszyst-
ko, aby dobrze je wykorzystać dla 
klubu i rozwoju tej dyscypliny 
w naszym mieście. Z całą pewno-
ścią jest wiele osób, które przyczy-
niły się do tego sukcesu, ale dwóch 
nie sposób pominąć – to prezydent 
Ryszard Nowak oraz sponsor głów-
ny Adam Górski.

Musimy wykorzystać swoje pięć minut
WYWIAD  z TOMASZEM MICHAŁOWSKIM, prezesem zarządu klubu MKS Olimpia–Beskid

Marta Mordarska, Tomasz Michałowski, Stanisław Sorys, Adam Górski

Posłowie Andrzej Czerwiński (PO) i Wiesław Janczyk (PiS)
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Awans zespołu piłkarek ręcznych MKS 
Olimpia/Beskid/Gór–Stal do ekstra-
klasy to ważne wydarzenie sportowe 
nie tylko dla Nowego Sącza, ale tak-
że dla regionu. Gratulacje okoliczno-
ściowe składał drużynie członek Za-
rządu Województwa Małopolskiego 
Stanisław Sorys wraz z radną woje-
wództwa Martą Mordarską. Kilka dni 
wcześniej podziękowania oraz wyrazy 
uznania składał w sądeckim ratuszu 
prezydent miasta Ryszard Nowak.

– To dla nas szczególne wydarzenie 
– mówił Tomasz Michałowski, pre-
zes MKS Olimpia/Beskid/Gór–Stal. 
– Pragniemy swoją radością podzie-
lić się z władzami województwa, 
bo wiemy, że województwo wspie-
ra sport, upatrując w sportowcach 
ambasadorów regionu – dodał pre-
zes Michałowski, dziękując za wspar-
cie i dotychczasową współpracę.

Stanisław Sorys, wspólnie z Mar-
tą Mordarską, pogratulował drużynie 
sukcesu i wręczył pamiątkowy gra-
werton dla klubu, dresy okoliczno-
ściowe dla prezesa Zarządu i trene-
rów oraz dyplomy dla zawodniczek. 
Nie zabrakło również podziękowań 
dla Adama Górskiego – prezesa Firmy 
Gór–Stal – głównego sponsora MKS 
Olimpia/Beskid/Gór–Stal.

– Zazwyczaj sukcesy nie przy-
chodzą łatwo, najczęściej potrze-
ba niezwykłego zaangażowania 
i pracy po kilka godzin dziennie. 
Tym bardziej doceniam i podzi-
wiam Wasz sukces – dodał przed-
stawiciel samorządu regionalnego.

 – Sprawiłyście wszystkim in-
teresującym się sportem miesz-
kańcom miasta ogromną radość 
– mówił do szczypiornistek MKS 
Olimpia/Beskid Gór–Stal pre-
zydent Nowego Sącza Ryszard 

Nowak podczas uroczystego spo-
tkania w reprezentacyjnej sali ra-
tusza. – I ja mam osobistą satys-
fakcję, ponieważ to głównie z mojej 
inicjatywy doszło we wrześniu 
tamtego roku do połączenia sekcji 
dwóch pierwszoligowych zespołów 
Beskidu i Olimpii. Oczekuję, że po-
byt w Superlidze nie będzie tylko 
epizodem, że powalczycie o miej-
sce w czołówce tabeli – mówił do 
bohaterek ostatnich tygodni wło-
darz miasta. 

– Grałem w piłkę ręczną w cza-
sach, kiedy uczyłem się w I Liceum 
im. Jana Długosza – dodał starosta 
Jan Golonka. – Jestem miłośnikiem 
tej dyscypliny, chociaż podczas 
jednego z meczów odniosłem kon-
tuzję. Gratuluję awansu do eks-
traklasy. Cieszy fakt, że mamy tak 
dobre piłkarki ręczne na Sądec-
czyźnie. Życzę dalszych sukcesów.

Drużynę piłki ręcznej MKS Olimpia/Beskid/Gór–Stal tworzą: Katarzyna Łakomska, Karolina Szczurek, Magdalena Lorek, 
Agnieszka Podrygała, Katarzyna Wańczyk, Małgorzata Śliwa, Anita Sikorska, Elżbieta Skorut, Kamila Szczecina, Victoria 
Panasiuk, Agnieszka Rusin (Dąbrowska), Marzena Polanowska, Katarzyna Kawa, Joanna Gadzina, Małgorzata Raczka, 
Sylwia Sroka, Żaneta Moskal, Anna Maślanka, Jolanta Kamińska, Agnieszka Leśniak oraz Karolina Płachta. Funkcje 
trenerów pełnią: Lucyna Zygmunt oraz Marian Gawęda

W sali ratuszo-
wej gościły: Katarzy-
na Łakomska, Karolina 
Szczurek, Magdale-
na Lorek, Agnieszka 
Podrygała, Katarzyna 
Wańczyk, Małgorzata 
Śliwa, Anita Sikorska, 
Elżbieta Skorut, Ka-
mila Szczecina, Victo-
ria Panasiuk, Agniesz-
ka Rusin ( Dąbrowska ), 
Marzena Polanowska, 
Katarzyna Kawa, Jo-
anna Gadzina, Małgo-
rzata Raczka, Sylwia 
Sroka, Żaneta Moskal, 
Anna Maślanka, Jolan-
ta Kamińska, Agniesz-
ka Leśniak i Karolina 
Płachta. Nie zabra-
kło trenerów: Lucyny 
Zygmunt oraz Mariana 
Gawędy, prezesa To-
masza Michałowskie-
go i wiceprezesa Ka-
rola Basty.

Gratulacje od marszałka, prezydenta oraz starosty
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PASJA.  Mechatronik z wykształcenia, 
krótkofalowiec z zamiłowania. Pierw-
sze urządzenie nadawczo–odbiorcze 
skonstruował, mając 17 lat. Kiedyś trak-
tował to tylko jako pasję. Dziś, pokazu-
je, że nabyte umiejętności mogą po-
magać innym i wspierać ważne akcje. 
O wykorzystaniu fal radiowych w prak-
tyce opowiada DTS Marek Limanówka 
z Trzetrzewiny koło Nowego Sącza.

Początkowo kontaktował się na fa-
lach ultrakrótkich z osobami z naj-
bliższej okolicy.

– To było coś – wspomina. – Wów-
czas nie było jeszcze komórek, telefon 
stacjonarny był rzadkością, a ja już 
mogłem rozmawiać z innymi w ete-
rze. I co najważniejsze, łączności są 
darmowe. Płaci się tylko za energię.

Urządzenia nadawczo–odbiorcze 
konstruował od zera albo na bazie zu-
żytego sprzętu policyjnego czy ratow-
niczego, który trafiał na złom. Sprzęt, 
którym dziś się posługuje, zbudował 
razem z kolegami z Sądeckiego Klubu 

Krótkofalowców, skupiającego 30 
osób. W pracę zaangażowali się m.in. 
elektronicy, elektrycy czy informaty-
cy. Razem stworzyli urządzenia, któ-
re pozwalają na kontakt z krótkofa-
lowcami z każdego zakątka świata. 

I potrafią wykorzystać swoje umiejęt-
ności w szczytnych celach. Przykła-
dem jest aktywny udział w reklamo-
waniu na całym świecie Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej 2012. Sadec-
ki Klub Krótkofalowców jest bowiem 

jedną z czterech stacji w Polsce, która 
uzyskała zgodę na pracę pod znakiem 
Euro 2012. W czasie trwania imprezy 
krótkofalowcy z całego świata, któ-
rym uda się skontaktować w eterze 
z sądecką stacją, otrzymają od klubu 
potwierdzenie tej łączności przy po-
mocy specjalnej karty z szatą graficz-
ną promującą Mistrzostwa.

– To nasz hołd dla imprezy. Chce-
my w ten sposób wspólnie z krótko-
falowcami z całego świata święto-
wać mistrzostwa. Wierzymy, że te 
karty trafią nawet do najbardziej eg-
zotycznych miejsc na świecie. Będzie 
głośno nie tylko o mistrzostwach, ale 
i o Polsce, i Nowym Sączu – mówi 
Marek. 

Umiejętności krótkofalowców i ich 
baza sprzętowa może być wykorzy-
stana również, by pomagać innym 
w zagrożeniach. Centra Zarządzanie 

Kryzysowego niejednokrotnie ko-
rzystały z ich pomocy. Tak było mię-
dzy innymi podczas powodzi z 1997 r. 
we Wrocławiu. Wtedy nie działała tra-
dycyjna łączność telefoniczna. W tym 
czasie krótkofalowcy przekazywali na 
falach radiowych meldunki służb ra-
towniczych do sztabów kryzysowych.

– Zdarza się, że coś stanie się 
z nadajnikiem i telefony przestają 
działać – opowiada Marek. – Jego na-
prawa może potrwać bardzo długo. 
My natomiast mamy sprzęt przeno-
śny, który możemy ustawić gdziekol-
wiek. Krótkofalowiec nawet z bar-
dzo złej jakości potrafi odczytać treść. 
W sytuacji zagrożenia zapewniamy 
łączność w regionie i całym kraju.

Marek Limanówka od 7 lat pro-
wadzi specjalny elektroniczny dzien-
nik połączeń. Ma już za sobą kilkaset 
tysięcy łączności z krótkofalowcami 
z całego świata. I, jak zapowiada, na 
tym nie poprzestanie.

MONIKA CHROBAK

Na koniec tygodnia

R E K L A M A Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Marta Jakubowska

Projekt „Nowoczesna Firma – doradztwo dla M P” wspó  nansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZE 100% DOFINANSOWANIEM
Firma QConsultant Arkadiusz Malczyk, partner w projekcie „Nowoczesna Firma – doradztwo dla MŚP”(Lider: IT Vision Sp. z o.o.) zaprasza 

Państwa do skorzystania z dofi nansowanej w 100% ze środków unijnych usługi doradczej, niezbędnej dla prawidłowego wdrożenia 

innowacji organizacyjnej – wybranego systemu zarządzania według norm ISO:

Zadzwoń i sprawdź zakres usługi! 12 346 54 73, 512 353 261
www.nowoczesnafi rma.info/nowoczesne-systemy-zarzadzania-normy-iso.aspx

• jakością • środowiskowego • bezpieczeństwem i higieną pracy
• bezpieczeństwem informacji • bezpieczeństwem żywności • lub innych

R E K L A M A

KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO” UKAŻE SIĘ 14 CZERWCA

Lepsze niż telefon komórkowy

Marek Limanówka


