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Na Sądecczyźnie można jeździć konno dosłownie 
wszędzie. Gracjanie Sokołowskiej zdarzało się 
ze swoim wierzchowcem zawitać nawet do McDrive 
czy na pobliską stację benzynową do sklepu. Pracownicy 
nie byli specjalnie zdziwieni. Zażartowali tylko: Czy 
zalać do pełna?  Więcej L str. 7

Być zaklinaczką koni...Być zaklinaczką koni...
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Pociąg do przeszłości 
Nowosądeckie Stowarzyszenie 

Miłośników Kolei 5 lipca, w nie-
dzielę, o godz. 10. zainauguru-
je projekt „Małopolskie Szlaki 
Turystyki Kolejowej”. Na trasę 
z dworca kolejowego w Nowym 

Sączu  wyjedzie pociąg retro (lo-
komotywa spalinowa SP42-260 
z 1978 roku oraz wagony typu 

Bhixt z lat 60. oraz przedwojen-
nego Bhuxz z 1939 roku), któ-
ry w Kasinie Wielkiej spotka się 

z innym składem, jadącym z 
Chabówki, prowadzonym przez 
zabytkowy parowóz. W czasie 

jazdy organizatorzy zaplanowali 
m.in.: pikniki na stacjach 

Męcina i Dobra oraz bicie re-
kordu świata w śpiewaniu 

piosenki kolejowej. Szczegółowy 
program i rezerwacja biletów na 

stronie www.nsmk.pl

Więcej także na
 

WWW.SACZ.IN

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Cztery zasady 
Ciągle szukasz swojego miejsca 
na świecie? Chcesz coś zmienić 
w życiu, ale nie wiesz, jak za-
cząć? Idea czworga drzwi po-
może ci odnaleźć własną drogę 
do szczęścia.

Czworo drzwi to cztery proste 
zasady, które pokażą ci, że nawet 
drobne czynności mogą być po-
czątkiem wielkiej zmiany, a tym, 
co najbardziej nas ogranicza, jest 
nasz sposób myślenia i brak wia-
ry we własne możliwości.

Richard Paul Evans odkrył 
znaczenie tych zasad, gdy sam 
stanął na życiowym rozdrożu. 
Dziś jest autorem bestsellerów 
i znanym mówcą motywacyj-
nym, który przemawiał w Bia-
łym Domu i w szkolnych salach, 
przed zwykłymi ludźmi i poli-
tycznymi liderami. Jego książ-
ki zainspirowały miliony ludzi 
do zmian.

Uwierz, że każdy z nas może 
osiągnąć szczęście i spełnienie. 
Wystarczy tylko otworzyć im 
drzwi.
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Richard Paul Evans „Drzwi 
do szczęścia” Wyd. Znak.

60 lat służby
28 czerwca 60-lecie kapłaństwa 
obchodził w Nowym Sączu ks. 
prałat Stanisław Czachor. Jubilat 
osobiście, w asyście wielu księ-
ży, odprawił w kościele św. Kazi-
mierza dziękczynną mszę świętą. 

Ksiądz Stanisław związał z 
Nowym Sączem blisko pół wie-
ku życia i kapłaństwa (w tym na 
probostwie w „Kazimierzu” w la-
tach 1969–2002), budując trwałe 
więzi społeczne i ważne instytu-
cje (reaktywowane Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, KIK,

 Caritas, Sądeckie Hospicjum). 
Bliska mu była i jest – wielokrot-
nie przez niego głoszona i popu-
laryzowana – idea „małych oj-
czyzn”, pielęgnująca tradycję, 
zachowująca sądecką i polską 
tożsamość, czemu służą m.in. 
wmurowane z jego inicjatywy 
tablice historyczno-patriotycz-
ne, czy też niestrudzona działal-
ność w kręgach kombatanckich i 
sybirackich.

(LEŚ)
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LUDZKIE  SPRAWY.  Piękne, sło-
neczne, przestronne – trzy poko-
je, łazienka, kuchnia, balkon. Ponad 
60 metrów kwadratowych, w których 
zamieszkała nadzieja na nowe, bez-
pieczne życie. Viktoria i Piotr wraz z 
trójką dzieci trafili za sprawą Fundacji 
„Mimo Wszystko” do Nowego Sącza. 
Wprost spod obstrzału ich rodzinnej 
Donbasy. 

Po Piotrze widać zmęczenie. 
Wygląda, jakby dotarł na metę po 
długim wyczerpującym marato-
nie. Dziękuje wszystkim za pomoc, 
by zaraz trochę z goryczą dodać: 

- Czasem przychodzi czas na zmia-
ny, by pójść w inną stronę, do 
przodu. 

Nazajutrz ma się spotkać ze 
swoim potencjalnym pracodaw-
cą. Zgodnie z przygotowaniem za-
wodowym może być instrukto-
rem w sądeckim Pałacu Młodzie-
ży. Chce też obejrzeć Nowy Sącz. 
Swoimi oczami, a nie tylko za po-
średnictwem internetu i opowie-
ści pracowników Fundacji. Czy to 
zrekompensuje tęsknotę za rodzi-
ną zostawioną w trawionej wojną 
domową Ukrainie? Piotr nie chce 
się zwierzać przy dziennikarzach. 

Wspomina tylko, że wraz z żoną 
stale utrzymują kontakt z bliskimi 
przez internet.

Viktoria ma wyraźniejszy, 
wschodni akcent. Jeszcze na trzy 
miesiące przed przyjazdem do Nowego 
Sącza zaczęła szukać tu pracy. Na 
razie bez skutku. – Pewnie tu też 
nie jest łatwo ją znaleźć – stwier-
dza. Podobnie jak mąż ma opory, by 
mówić o tym, co musiała porzucić 
na Ukrainie. 

***
13 stycznia Młodniccy - tak jak i 

wielu innych Ukraińców z polskim 

rodowodem - dostali propozycję 
opuszczenia ogarniętego wojną do-
mową kraju. Na podjęcie decyzji 
mieli zaledwie kilka godzin, a ich 
bagaż nie mógł ważyć więcej niż 
trzydzieści kilogramów na osobę. 
Przy trójce dzieci – Bogdan (6 l.), 
Mikołaj (5 l.) i Weronika (3,5 l.) 
- małżeństwo mogło zabrać ze sobą 
jedynie podstawowe ubrania. Po-
tem był lot wojskowym transpor-
tem do Malborka, skąd rodzina 
zastała przewieziona do ośrodka 
Caritasu w Rybakach. 

Jak Młodniccy trafili pod skrzy-
dła Fundacji „Mimo Wszystko”? 
Jej prezes Anna Dymna wyjaśnia 
krótko. Jakiś czas temu Fundacja 
otrzymała w spadku mieszkanie po 
zmarłej sądeczance. Przez dłuższy 
czas stało puste. Pani Anna uzna-
ła, że w świetle dramatu uchodź-
ców to marnotrawstwo i postano-
wiła użyczyć je komuś, kto jest w 
największej potrzebie. Kryterium 
było bardzo proste: musi to być 
osoba niepełnosprawna albo dzie-
ci. O wskazanie konkretnej rodziny 

zwróciła się bezpośrednio do MSW, 
a gdy dowiedziała się o losie 
Młodnickich – wybór był oczywi-
sty. Rodzina dostała mieszkanie w 
użyczenie na pięć lat. W tym cza-
sie, jeśli Młodnickim uda się tu za-
domowić, Anna Dymna  będzie sta-
rała się znaleźć dla nich sponsora, 
dzięki któremu będą mogli je wy-
kupić na własność. Uzyskane środ-
ki trafią na konto Fundacji.  

– Chciałabym mieć dwieście ta-
kich mieszkań – zaznaczała Dymna.  
– To daje mi siłę, bez której nie mo-
głabym tak rozrabiać – żartuje.

***
W przekazaniu mieszkania 

uczestniczyła minister spraw we-
wnętrznych Teresa Piotrowska. 
Podkreśla, że rodzina Młodnickich 
skorzystała z Karty Polaka. Ma zgo-
dę na pobyt stały i została zrównana 
w swoich prawach obywatelskich z 
resztą Polaków. – Nie mogą jedynie 
głosować – zaznacza. 

EWA STACHURA 
WIĘCEJ NA WWW.SACZ.IN

REKLAMA

Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w Nowym Sączu

Dzieci państwa Młodnickich z Anną Dymną w swoim nowym mieszkaniu...
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 19-latka cudem przeżyła 
brutalny atak
POD PARAGRAFEM.  Grozi mu na-
wet dożywocie. Do Sądu Okręgowe-
go w Nowym Sączu trafił akt oskarże-
nia przeciwko 22-letniemu Tomaszo-
wi M., który poderżnął gardło 19-lat-
ce, zgwałcił ją i zabrał wartościowe 
przedmioty. Do brutalnego ataku do-
szło w nocy z 15 na 16 październiku 
ubiegłego roku. 

Pokrzywdzona, Patrycja P., zna-
ła sprawcę. Przyszła do jego miesz-
kania w Nowym Sączu, bo spóźni-
ła się na ostatni autobus do swo-
jej miejscowości. W mieszkaniu 
Tomasza M. doszło do pierwszej 
napaści. Dziewczyna zdołała uciec. 
Mężczyzna wybiegł za nią na ulicę, 
zadając kilka ciosów nożem w szy-
ję, klatkę piersiową, co doprowa-
dziło do uszkodzenia płuca. - Na-
stępnie zgwałcił ją i okradł z war-
tościowych przedmiotów – infor-
muje Waldemar Starzak z Proku-
ratury Rejonowej w Nowym Sączu. 

Nieprzytomną dziewczynę przy 
dworcu MPK w Nowym Sączu od-
nalazł w godzinach porannych 

przypadkowy przechodzień. Zo-
stała natychmiast zabrana do szpi-
tala. Lekarzom cudem udało się 
uratować jej życie. Policja zatrzy-
mała Tomasza M. w tym samym 
dniu. Sprawa trafiła do prokuratu-
ry. Mężczyźnie postawiono między 
innymi zarzut usiłowania zabój-
stwa. - Podczas kolejnego przesłu-
chania zarzut ten został uzupeł-
niony o dokonanie gwałtu i rozbo-
ju na pokrzywdzonej, tym razem 
Tomasz M. nie przyznał się do za-
rzutów, zasłonił się niepamięcią, 
tłumacząc, że w tym czasie był pod 
wpływem alkoholu i dopalaczy – 
dodaje prokurator.

Tomaszowi M. grozi od ośmiu 
lat więzienia do nawet dożywo-
cia. Biegli psychiatrzy ustalili, że 
w chwili popełniania przestępstw 
był w pełni poczytalny. 

Oskarżony urodził się w No-
wym Sączu, natomiast przez ja-
kiś czas mieszkał w Warszawie. Ma 
wykształcenie gimnazjalne. Nie był 
dotychczas karany. 

(MCH) 



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   2 lipca 20154

Pytanie Czytelnika:
Mieszkam w domu na nieru-

chomości, która nie ma dostępu 
do drogi publicznej. Aby dostać 
się do drogi, muszę przechodzić 
przez grunty sąsiadów. Ostatnio 
sąsiedzi zagrozili mi, że zagrodzą 
moje przejście. Co mogę zrobić?

 

Odpowiedź adwokata:
Jeżeli Pani nieruchomość nie 

ma odpowiedniego dostępu do 
drogi publicznej i nie ma Pani 
ustanowionej służebności – po-
winna Pani wystąpić do sądu o 
ustanowienie drogi koniecznej. 
Jest to służebność polegająca na 
możliwości przechodzenia, prze-
jazdu, a nawet przepędzania bydła 
przez cudzą nieruchomość. Słu-
żebność ta może zostać ustano-
wiona przez sąd bez zgody wła-
ściciela nieruchomości obcią-
żonej. 

Zgodnie z orzecznictwem są-
dowym pojęcie „droga koniecz-
na” nie ogranicza się do urzą-
dzenia drogi w ścisłym znacze-
niu tego słowa. Służebność ta 
może wyrażać się w zezwole-
niu na przejeżdżanie przez grun-
ty obciążone, a w razie koniecz-
ności - przejazdu pojazdami o 
szerszym nadwoziu niż istnieją-
ca droga, w obowiązku tolero-
wania przez właścicieli gruntów 
przylegających do drogi takiego 

stanu, że w czasie przejazdu nad-
wozia tych pojazdów znajdować 
się będą w przestrzeni nad tymi 
gruntami. Musi się z tym łączyć 
zakaz wznoszenia w bezpośred-
nim sąsiedztwie drogi budynków 
i innych urządzeń (tak postano-
wienie Sądu Najwyższego z dnia 
20 listopada 1981 r., sygn. akt III 
CRN 232/81). Sąd Najwyższy do-
puścił także możliwość ustano-
wienia służebności drogi koniecz-
nej, gdy ustanowienie jej polega 
na poszerzeniu istniejącej drogi 
publicznej (tak postanowienie z 
dnia 19.maja 1972 r., sygn. akt II 
CR 326/72).

Należy jednakże pamiętać, że 
żądanie ustanowienia służebno-
ści drogi koniecznej podlega kon-
troli z punktu widzenia zgodno-
ści z tzw. zasadami współżycia 
społecznego.  Właściciel, który 
tak zabudowuje swoją nierucho-
mość, że zamyka sobie dojazd do 
dalej od drogi położonych części 
swej nieruchomości przylegającej 
do drogi publicznej, nie może do-
magać się ustanowienia drogi ko-
niecznej (tak postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 13 marca 1975 
r., sygn. akt III CRN 488/74 oraz 
z dnia 18 września 1998 r., sygn. 
akt III CKN 609/97). 

Stosownie do brzmienia art. 
145 Kodeksu cywilnego służeb-
ność gruntową ustala się za wy-
nagrodzeniem. 

Lewicowy radykał z Newagu

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Klasa robotnicza z nowosą-
deckiego Newagu liczącego 
się nie tylko w kraju produ-

centa pociągów zapewne niewiele 
wie o swoim pracodawcy 
Zbigniewie Jakubasie. Zdawkowe, 
miejscami sensacyjne informacje 
o nim dotyczące choćby jego po-
zycji na liście najbogatszych Pola-
ków „Forbesa”. Na tegorocznej li-
ście z majątkiem szacowanym na 
1,4 mld złotych zajął 16. miejsce. 
Jest właścicielem Grupy Kapitało-
wej Multico, w skład której wcho-
dzą – Mennica Polska, Newag, Fe-
roco (remontująca tory). Zbigniew 
Jakubas nie udziela się zbytnio po-

lityce, nie jest też bohaterem po-
ważniejszych skandali. Ale wspo-
mniana sądecka klasa robotni-
cza, wreszcie po latach zarabiają-
ca na chleb u Jakubasa, może się 
dowiedzieć, jakie poglądy na ży-
cie, gospodarkę, sytuację w kraju 
ma jej chlebodawca. W poniedział-
kowej „Gazecie Wyborczej” uka-
zał się obszerny, ciekawy wywiad, 
w którym Jakubas wyłuszcza swo-
ją filozofię. No, trzeba przyznać, że 
jego poglądy w dobie dzikiego ka-
pitalizmu trącą mocno lewicowym 
radykalizmem.
Jakubas np. chętnie płaciłby wyż-
sze podatki niż dotychczas – „sza-
cuje, że w Polsce osób zarabiają-
cych powyżej 600 tys. zł rocznie 
jest kilkadziesiąt tysięcy. Uważam, 
że w przypadku osób zarabiających 
np. 100 tys. zł  miesięcznie zapła-
cenie dodatkowych 4 tys. zł po-
datku nie zrujnuje ich budżetów, a 

da to dodatkowe 100 zł dla 40 naj-
mniej zarabiających osób”. Na py-
tanie dziennikarza, czy mógłby 
płacić wyższe podatki niż obecnie 
właściciel Newagu odpowiada –
„Tak. Jeżeli moje podatki będą słu-
żyły pomocy najmniej zarabiają-
cym i pokryją w ten sposób chociaż 
w części brakujące w budżecie pie-
niądze, to nie mam z tym proble-
mu. Pieniądze nie dają szczęścia”. 
Dlaczego prezes dużego przedsię-
biorstwa, mający na głowie 10 tys. 
pracowników zarabia 60-70 tys. 
zł miesięcznie, a prezes nieduże-
go banku - 250 tys. zł? Jeśli praco-
dawca jest skłonny tyle płacić – to 
OK, ale też taki prezes może zapła-
cić wyższe podatki.
Klasa robotnicza w Newagu zda-
je sobie sprawę, jakie są zarobki na 
Sądecczyźnie i w ich firmie. Jakie 
ma zdanie na ten temat Jakubas?
„Uważam, że identyczna płaca mi-
nimalna w całym kraju jest błę-
dem. Powinna ona być zróżnico-

wana regionalnie. W Warszawie 
niespełna 1300 złotych na rękę to 
pensja głodowa, za którą trudno 
wyżyć… w dużych regionach miej-
skich w Katowicach, Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie płaca mini-
malna powinna być wyższa niż na 
obrzeżach”.
Nowy Sącz, Sądecczyzna widać 
z powyższego, leżą na obrzeżach 
kraju i płace takie są, jakie są. A co 
sądzi Jakubas o tzw. „umowach 
śmieciowych”?
- Nie lubię hasła „umowa śmie-
ciowa” – mówi. To negatywne 
określenie. W Newagu czy Menni-
cy Polskiej mamy część pracow-
ników świadczących usługi przez 
swoje spółki. Generalnie, co do 
zasady, we wszystkich spółkach 
zatrudniamy pracowników na 
podstawie umów o pracę. Na po-
czątku na czas określony, ale póź-
niej są to umowy bezterminowe. 

Dziś o dobrego pracownika należy 
dbać, dając mu też poczucie bez-
pieczeństwa i trwałości pracy. […] 
Wyznaję zasadę,  zdrowa relacja 
pracodawca – pracownik w per-
spektywie długoletniej współpra-
cy popłaca i wiąże strony nie tylko 
formalną umową, ale też wzajem-
nym zaufaniem i odpowiedzialno-
ścią względem siebie”.
Na koniec credo życiowe Zbigniewa 
Jakubasa. Na pytanie dziennikarza 
Wojciecha Matusiaka- A co daje 
panu szczęście, bo wcześniej pan 
stwierdził, że pieniądze nie dają 
szczęścia pada odpowiedź- „Gdy 
się jest młodym marzeniem jest 
mieszkanie, samochód, dobre ciu-
chy. Jednak w pewnym momencie 
przychodzą inne priorytety. Teraz 
moim szczęściem jest realizowa-
nie celów, które sobie wcześniej 
postawiłem, wyznaczanie no-
wych, np. stworzenie nowego faj-
nego produktu, zbudowanie osie-
dla mieszkaniowego nad Wisłą, 
czy wejście z pociągiem Newagu 
na rynek niemiecki. Cieszę się, że 
zbudowałem wiele fabryk i firm, 
a te które kupiłem z reguły w bar-
dzo złej kondycji mają się świet-
nie i rozwijają się dynamicznie jak 
Mennica, Newag czy Polma… We 
wszystkich moich firmach daję 
zatrudnienie tysiącom ludzi”.
Czy sądecka klasa robotnicza z 
Newagu znała wcześniej takie-
go Zbigniewa Jakubasa? Pyta-
nie bynajmniej nieretoryczne. I co 
to wróży na przyszłość sądeckie-
mu Newagowi? Jest on ci przed-
stawicielem dzikiego kapitalizmu, 
czy też filozoficznie wyznawcą 
większej sprawiedliwości społecz-
nej i dzieleniem się zyskiem z bar-
dziej potrzebującymi obywatela-
mi kraju...

REKLAMA
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PORADNIK ADWOKATA

Masz pytanie do adwokata? Zadaj je drogą e-mailową: 
poradyprawne.dts@abkancelaria.com.  

Agnieszka Błażowska udziela bezpłatnych porad 
prawnych na naszych łamach.   

DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam 
tel. 506 655 015

Stary motocykl, stan obojętny - kupię. 504 220 492

POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki. Tel. 784 014 419.

KRAWCOWĄ z doświadczeniem 
przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach, 
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.

SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993

WYNAJMĘ DOM 160m2, 10km od Nowego Sącza w stronę 

Kamionki Wielkiej. Cena 1100zł +media. Kontakt 
0041 792 947 657.
Sprzedam IVECO DAILY 35C do przewozu zwierząt.
Tel.883 993 179

Nowy Sącz - ul.Daszyńskiego, 1 piętro, mieszkanie 3 - po-
kojowe, superkomfortowe,pow.64 m kw.- sprzedam-
tel.518 322 003

OGŁOSZENIA DROBNE

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

nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

W poniedziałkowej „Gazecie Wyborczej” ukazał
się obszerny, ciekawy wywiad, w którym Jakubas 
wyłuszcza swoją filozofię. No, trzeba przyznać, 
że jego poglądy w dobie dzikiego kapitalizmu
trącą mocno lewicowym radykalizmem.
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SŁUŻBA ZDROWIA.  Rozmo-
wa z ARTUREM PUSZKO, od 
10 lat dyrektorem Szpitala 
Specjalistycznego w No-
wym Sączu 

- Czy tacy leka-
rze jak Jerzy Hybel -  
uhonorowany tytu-
łem „Człowiek Wiel-
kiego Serca” za od-
danie dla pacjentów, 
za to, że choć sam pada 
czasem ze zmęczenia, nigdy 
nie odmawia pomocy – to wyją-
tek w dzisiejszych czasach? 

- Od dawna wiedziałem o tym, 
że Jerzy Hybel jest lekarzem odda-
nym i wielkiego serca. Uhonorowa-
nie za tak rzadkie cechy jest nato-
miast zaskoczeniem, dlatego bar-
dzo się cieszę.
- Nie wiedział Pan o tym?

- O uhonorowaniu? Wiedziałem 
o tym, że jest świetnym lekarzem. 
- Wielu jest dzisiaj takich oddanych le-
karzy, a nie tylko patrzących, czy „licz-
nik pracuje”?

- Myślę, że znakomita większość. 
- Służba zdrowia do reszty się nie sko-
mercjalizowała? 

- Sądzę, że jest na początku ko-
mercjalizacji. Na dobrą sprawę w 
województwie małopolskim mamy 
jeden skomercjalizowany szpital 
im. Ludwika Rydygiera w Krako-
wie. Może są skomercjalizowane 
„kawałki”, jak kardiologia inwa-
zyjna czy dializoterapia z nefrolo-
gią. Cała reszta jest dalej w rękach 
publicznych. Chyba że mówimy o 
sumach... 
- Tak, raczej to miałem na myśli. 

- Pięć-sześć lat temu grupę za-
wodową, która była beneficjen-
tem zmian, stanowili lekarze. Te-
raz na pewno zarabiają lepiej. Po-
wiedziałbym nawet, że zarabiają 
bardzo dobrze. 
- Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że 
lekarze są przepracowani, że muszą, 
mówiąc w cudzysłowie, brać kilka fuch 
naraz: a to jakaś przychodnia, dyżur w 
szpitalu, własny gabinet. Teraz spra-
wa ucichła. 

- Na pewno przemęczony le-
karz nie służy pacjentowi, ale też 
nie służy przemęczony pracownik 

w każdej innej pracy. 
Mamy dowody na 

to, że ostre re-
strykcje do-

tykają kie-
r o w c ó w . 
Muszą od-
poczywać 
osiem go-
dzin. Jest 

dyrektywa 
unijna o je-

denastu godzi-
nach przerwy w 

pracy lekarza i to jest 
respektowane, szczególnie u 

nas w Nowym Sączu, przez Inspek-
cję Pracy. Przestrzegamy norm pra-
cy lekarzy. Nie muszą się oni pod-
pierać nosem, nie muszą gonić na 
dziesięć etatów, z tego prostego po-
wodu, że etaty są dobrze płatne. Na-
wet na niszowych specjalizacjach, 
o których dawniej nie myślano, że 
uda się je otworzyć, jak radioterapia 
czy histopatologia. Histopatologów 
mamy około czterystu w całej Pol-
sce. Są to niszowe i trudne specjali-
zacje. Kiedyś lekarz radioterapeuta 
mógł pracować tylko w ośrodkach 
onkologicznych, gdzie był akcelera-
tor. W innych miejscach nie. Dlate-
go lekarze chętniej wybierają pedia-
trię czy internę, bo łatwiej stworzyć 
swój prywatny gabinet, łatwiej się 
u kogoś zatrudnić. Radioterapeuta 
niekoniecznie ma tak łatwo. 
- Dzisiaj nie brakuje Panu specjali-
stów? Czy musi Pan wydzwaniać po 
Polsce i namawiać, aby przyjechali do 
Nowego Sącza?

- Muszę, gdyż specjalistów oczy-
wiście brakuje, choćby we wspo-
mnianej radioterapii. Szukamy też 
okulisty... 
- Kilka lat temu mówiło się wręcz o 
epidemii wyjazdów polskich lekarzy 
do Szwecji czy Norwegii. Wyjeżdżając 
z całymi rodzinami, zarzekali się, że w 
Polsce nigdy nie będą godziwie zara-
biać. Dzisiaj Pan mówi, że lekarze za-
rabiają bardzo dobrze. Skończył się 
problem?

- Myślę, że tak. Mój kolega ane-
stezjolog wyjeżdżał z Krakowa do 
Anglii. Ze względu na swoją specja-
lizację miał łatwość adaptacji. Nasze 
pokolenie gorzej władało językami 

niż dzisiejsza młodzież. Od pięciu 
lat na powrót pracuje w kraju. Za-
rabia porównywalne pieniądze i nie 
ma rozłąki z rodziną. Wyjazdy już 
mu się nie opłacają.
- Możemy powiedzieć, że w cią-
gle trzeszczącej służbie zdrowia, jeden 
problem mamy rozwiązany: wyspe-
cjalizowany, dobrze wykształcony per-
sonel medyczny. To jest temat, który 
możemy skreślić?

- W kwestii lekarzy tak. Perso-
nel medyczny to też pielęgniarki, 
laboranci, technicy, a oni jeszcze 
pod względem finansowym czeka-
ją na swój czas. 
- Pan jako dyrektor szpitala został nie-
dawno milionerem. To chyba dobry 
czas dla sądeckiego szpitala? Trzyna-
ście milionów z funduszy norweskich! 

- Tak naprawdę siedemnaście. O 
te pieniądze staraliśmy się dwa i pół 
roku temu. Trochę to trwało, ale w 
międzyczasie dołożył się pan mar-
szałek, ministerstwo i nasz szpital. 
Zakupiliśmy drugi akcelerator i od 
półtora roku napromieniowujemy 
pacjentów. 
- Frustrował się Pan tym, że otworzył 
nowoczesny oddział onkologiczny, ale 
brakowało sprzętu i nie dało się w nim 
pracować pełną parą?

- Udało nam się to w miarę szyb-
ko pospinać. […] Teraz leczymy trzy 
tysiące pacjentów rocznie, więc od 
dwóch i pół roku pacjenci nie muszą 
wyjeżdżać do Krakowa, Gliwic, bo 
onkologię mamy u nas. Ściągnęli-
śmy specjalistów z całej Polski. Jesz-
cze odnośnie funduszy norweskich: 
zamiast akceleratora kupujemy bra-
chyterapię, jest to jedna z form ra-
dioterapii, jej dopełnienie, podob-
nie jak teleradioterapia. 
- To fachowe określenia, ale dla pa-
cjentów w Nowym Sączu i w regionie 
najważniejszy jest chyba taki komuni-
kat, że będzie najnowszy sprzęt do ba-
dań profilaktycznych raka przewo-
du pokarmowego, piersi, skóry, pro-
staty. Co najważniejsze badania będą 
od razu, będzie możliwość konsultacji z 
onkologiem na miejscu. 

- To jest te trzydzieści procent 
przeznaczone przez fundusze nor-
weskie na badania miękkie. […] 
Wszystko już funkcjonuje, zapi-
sy trwają. 

- Co to w praktyce oznacza dla pa-
cjenta? 

- Przełamanie bariery. To nie jest 
tak, że pacjent przyjdzie, zrobi jed-
no badanie, drugie, trzecie, piąte, a 
później stanie w kolejce do kolejne-
go lekarza. Nie. To oznacza, że jeśli 
pacjent  się zapisze, to w ciągu bar-
dzo krótkiego czasu, może tygodnia 
lub dwóch, będzie zdiagnozowany. 
Zapraszam do odwiedzenia naszej 
strony internetowej i zapoznania 
się z zakładką Fundusze Norweskie.
- Pacjenci będą mogli także nieodpłat-
nie poddawać się badaniom mammo-
graficznym, cytologii, PSA (badanie na 
prostatę), USG piersi, gastroskopii, ko-
lonoskopii…

- Jeszcze nie wspomnieliśmy o 
wideodermatoskopii, czyli o oglą-
daniu skóry pod kątem czerniaka. 
To też element prewencji przeciw-
ko melanoma malignom (łac. czer-
niak złośliwy skóry). 
- Czy jest coś, na co jeszcze nie można 
się przebadać w sądeckim szpitalu? 

- Tak, jeśli robimy badania histo-
patologiczne, część wyników musi-
my wysyłać do Krakowa, Poznania 
czy Szczecina. Jednak są to spora-
dyczne, jednostkowe badania i nie 
opłaca się organizować całej infra-
struktury dla tych kilku badań w 
skali roku. Tutaj ma znaczenie stro-
na ekonomiczna. 
- Potrzeby onkologii są załatwione?

- Nie do końca, dlatego że myśli-
my o rozwoju onkologii. Potrzebny 
jest trzeci akcelerator. Myślimy o 
medycynie nuklearnej, może o wła-
snym rezonansie. [...]
- Co najpilniejszego leży u Pana na 
biurku?

- U marszałka mamy zabukowa-
ne blisko czterdzieści milionów zło-
tych w ciągu czterech lat na dostoso-
wanie do potrzeb ustawowych infra-
struktury oddziałów, które nie zo-
stały do tej pory wyremontowane. 
[…] W tym mieści się ginekologia i 
położnictwo […]  - za miedzą mamy 
bowiem konkurencję. 
- Pan się cieszy, czy raczej martwi, że ta 
konkurencja wyrosła? 

- Trudne pytanie. Mam ambiwa-
lentne odczucia. Dla mnie kłopot, 
bo przez kilka miesięcy musiałem 
się starać o nowych lekarzy. Ale też 

cieszę się, bo konkurencja zawsze 
podnosi poziom i pacjenci na tym 
korzystają. 
- A zadłużenie szpitala nie budzi Pana 
po nocach? 

- Gdybyśmy sięgnęli pamięcią 
pięć lat wstecz, nasze zobowiązania 
były na poziomie blisko sześćdziesię-
ciu milionów, dziś mamy trzydzie-
ści osiem. Sukcesywnie, co miesiąc 
je spłacamy. Gdyby nie to, pewnie 
byłoby nam lżej i być może mogliby-
śmy negocjować pieniądze dla per-
sonelu. Podnosilibyśmy standardy 
we własnych zakresach, ale na razie 
się nie da. Musimy spłacić zaległości 
sprzed wielu, wielu lat. […] Dodam, 
że w ciągu dziesięciu lat zainwesto-
waliśmy w szpitalu blisko dwadzie-
ścia milionów z naszych pieniędzy. 
- Nie lepiej było to przeznaczyć na spła-
tę zadłużenia?

- Właśnie nie. Trzeba się rozwijać. 
Gdybyśmy dziesięć lat stali w miej-
scu, to dziś mielibyśmy problem. 
Bylibyśmy starym szpitalem, tyle że 
niezadłużonym. 
- Tak troszkę po cichu, bez rozgłosu, 
chyba że o czymś nie wiem, Artur Pusz-
ko świętował dziesiątą rocznicę objęcia 
stanowiska dyrektora sądeckiego szpi-
tala. Tak długo już nikt w dzisiejszych 
czasach nie pełni takich funkcji kierow-
niczych. 

- Sam jestem zdziwiony...
- Gdy Pan przyjechał do Sącza, myślał 
Pan, że spędzi tu jako dyrektor tyle lat?

- W najśmielszych marzeniach 
myślałem, że może dwa, trzy lata...
- I jaka refleksja przychodzi, kiedy Pan 
patrzy na te dziesięć lat? Były różne 
momenty, ciężkie, wręcz krytyczne…

- Aczkolwiek okazało się, że je-
stem dobrym człowiekiem. Moje 
dzieci miały okazję to zobaczyć. Było 
nie lada przeżyciem, kiedy stanął za 
mną cały szpital, cały Sącz...
- Dodajmy, że te dziesięć lat spędził Pan 
w drodze, bo Pan ciągle nie mieszka w 
Nowym Sączu.  

- Nie da się mieć kilku mieszkań. Ale 
droga tu przyjemna i piękna okolica.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ 
WYKORZYSTANO FRAGMENTY 

WYWIADU DLA 
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ.  

CAŁOŚĆ DOSTĘPNA NA WWW.SACZ.IN

REKLAMA

CKiS im. Ady Sari

Specjaliści wciąż poszukiwani
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Nowy „Rocznik Sądecki”, którego 
promocja odbędzie się jutro (pią-
tek, 3 lipca, godz. 17) w sali ratu-
szowej, poświęcony jest zmarłe-
mu w 2012 r. Jerzemu Beresiowi, 
rodowitemu sądeczaninowi, jed-
nemu z największych artystów 
polskich drugiej połowy XX wie-
ku, rzeźbiarzowi, performerowi, 
moraliście. Córka Bettina i jej mąż 
prof. UJ Jerzy Hanusek (autor ob-
szernego artykułu biograficzne-
go otwierającego „Rocznik”) wy-
świetlą podczas promocji film do-
kumentalny, jeden z kilku, jakie 
z udziałem klasyka awangardo-
wej kontestacji nakręcono w mi-
nionych latach. 

Ostatni obraz pt. „Spełnia 
się” powstał pod koniec 2012 r., 
tuż przed śmiercią artysty, i jest 

zarazem jego testamentem, jak i 
alegorycznym portretem, ukazu-
jącym wielką osobowość twórczą. 
Ów dokument zbudowany jest z 
trzech przeplatających się wąt-
ków: fabularnej przypowieści o 
człowieku poszukującym w le-
sie odpowiedniego do wykonania 
rzeźby drzewa, rekonstrukcji ma-
nifestacji Jerzego Beresia z 1975 r. 
oraz fragmentów ostatniego wy-
wiadu z artystą przeprowadzone-
go w grudniu 2012 r.

Filmy o Beresiu rejestrują jego 
głośne wystąpienia artystycz-
ne będące komentarzem do po-
lityki, religii, sztuki i filozofii, 
przypominają realizowane akcje 
poruszające najważniejsze pol-
skie problemy, nazywane „msza-
mi” filozoficzno-romantyczny-
mi, w których często posługiwał 
się własnym ciałem i wybranym 
obiektem.

Nie ma w tych filmach wąt-
ków sądeckich, a są one w bio-
grafii Jerzego istotne, bo spędził 
w Nowym Sączu dzieciństwo i 
młodość, tu się wykształcił, naj-
pierw w II Gimnazjum im. Króla 
Bolesława Chrobrego, potem w I 
Liceum im. Jana Długosza (ma-
tura w 1950). Tu żyją jego siostra 
i brat, tu na cmentarzu przy ul. 
Rejtana spoczywają rodzice, tu 

przy ul. Siemiradzkiego, w są-
siedztwie dzisiejszego osiedla Mi-
lenium, stał wybudowany przez 
ojca kolejarza rodzinny dom. Je-
rzy często odwiedzał m.in. No-
wosądecką Małą Galerię, w któ-
rej w październiku 2010 r. otrzy-
mał Złotą Tarczę Herbową „Zasłu-
żony dla Miasta Nowego Sącza”.

Gdzieś w magazynach Mu-
zeum Okręgowego w Nowym Są-
czu znajduje się wykonane na wy-
stawę „Xawery Dunikowski i jego 
uczniowie” przez Beresia popier-
sie profesora, które miało być za-
kupione przez Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki, ale za jakiś marny 
grosz, co Mistrzowi Xaweremu się 
nie spodobało i podarował rzeźbę 
Nowemu Sączowi. Może dyrektor 
Robert Ślusarek zarządzi w mu-
zealnych piwnicach poszukiwa-
nia i wydobędzie z zapomnienia 
to wartościowe dzieło.

Jerzy Bereś w szkole Chrobrego 
kolegował się z moim ojcem, stąd 
miałem okazję na kilka prywat-
nych spotkań i niekonwencjo-
nalnych pogawędek. Siadał na 
ławce przy Papieskiej Fontannie, 
częstował obowiązkowo „popu-
larnym” i snuł opowieść o Są-
czu, o wyprawach do Ptaszko-
wej po żywność dla młodsze-
go rodzeństwa podczas okupacji 

niemieckiej, o koleżance z gimna-
zjum Wandzie Szlachcic, w której 
się nieśmiało podkochiwał i po-
darował jej w płomiennym afek-
cie wyrzeźbioną w drewnie jej 
głowę. Opowiadał serdecznie o 
wnukach Oskarze i Utcie, o żonie 
Marii, którą poznał na studiach w 
krakowskiej ASP, gdy zwróciła się 
do niego z prośbą o… naostrzenie 
ołówka. Z zaciekawieniem wy-
słuchałem opowieści o kulisach 
„konkursu” z 1961 r. na pomnik 
Mickiewicza, który wygrał ko-
lega-artysta protegowany przez 
ówczesnych decydentów partyj-
nych (zdjęcie projektu Beresia 
jest reprodukowane w „Roczni-
ku”, warto go porównać ze sto-
jącym na Plantach „Adasiem” o 
dziwnych proporcjach, bez nóg, 
bez brzucha!).

W bezpośrednim kontakcie 
uderzała jego wyjątkowa skrom-
ność. Był humanistą z duszą ma-
tematyka, ciepłym i uczynnym 
człowiekiem, użyczającym w la-
tach sześćdziesiątych gościny pod 
swoim dachem krakowskim hip-
pisom z Korą Jackowską na cze-
le. Artystą, który wykształcił swój 
własny i niepowtarzalny styl, 
zmuszający do myślenia kolejne 
pokolenia odbiorców jego sztuki.

JERZY LEŚNIAK

Filmoteka sądecka (18)

X„Szklana kula” (1972), 80 min., reż. 

Stanisław Różewicz, Wytwórnia 

Filmów Fabularnych; film o maturzy-

stach, J. Bereś wystąpił w jednym z 

epizodów (jako autor wystawy); 

„Teatr Życia – Jerzy Bereś” (1992), 

realizacja Waldemar Janda; 

„Jerzy Bereś – rzeźbiarz” (1996), 42 

min., reż. Andrzej Kornecki i Krystyna 

Czerni, reportaż TV z cyklu „Album 

krakowskiej sztuki”; „Alfabet 

Polskiego Performance” (2010), 34 

min., reż. Paweł Kamiński i Jan

 Świdziński; „Spełnia się” (2013), 22 

min., reż. Gaweł Kownacki, scena-

riusz Magdalena Kownacka i Tomasz 

Węgorzewski.
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Jerzy z ulicy Siemiradzkiego

J.Bereś na sądeckim rynku
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Projekt pomnika Mickiewicza
 w Nowym Sączu
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         Nowy Sącz, czerwiec 2015r.

Ks. Prałat Stanisław Czachor 

Wielce Czcigodny Księże Jubilacie, 

Z okazji diamentowego jubileuszu kapłaństwa, pragniemy Księdzu złożyć serdeczne 
podziękowania za wieloletnią posługę duszpasterską, szczere zaangażowanie 
w sprawy miasta, regionu i ojczyzny. Nowy Sącz, nadając Księdzu tytuł Honorowego 
Obywatela, docenił Księdza wyjątkową osobowość. 
Wdzięczni za owoce Księdza pracy, składamy serdeczne podziękowania 
i życzymy, aby Pan nadal wspierał Księdza swą siłą i pozwolił jeszcze 
długie lata cieszyć się zdrowiem. 

    Życzą Zarząd i pracownicy fi rmy 

Po owocach ich poznacie (Mt 7)
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PASJE. Widzieliście kiedyś urodziwą 
szatynkę wjeżdżającą na sądecką 
stację benzynową… konno? To Gra-
cjana Sokołowska, 25-latka z Wie-
logłów. Właściwie nie rozstaje się 
ze swoim wierzchowcem na dłu-
żej, najwyżej zabiera go ze sobą w 
podróż. A Pelar dzielnie znosi prze-
prowadzki. Wielka pasja Gracjany to 
spuścizna po dziadku kawalerzy-
ście. Ogromne zwierzęta nie budzi-
ły w niej nigdy strachu. Nawet gdy 
miała pięć lat. W siodle spędziła  już  
lat  15.

– Pamiętasz swojego pierwszego 
wierzchowca?

– Oczywiście. Gdy jeździli-
śmy do Zakopanego do dziad-
ka, na Krupówkach zawsze stał 
taki pan z kucykiem.  Mama po-
zwalała mi na nim jeździć i cho-
dziliśmy tam specjalnie każdego 
ranka. To jest chyba moje pierw-
sze wspomnienie konne. Miałam 

może cztery, a może pięć lat. Mój 
dziadek był kawalerzystą. Zawsze 
robiły na mnie ogromne wrażenie 
jego historie z wojska i zdjęcia na 
koniach. Obecnie mam własne-
go konia – Pelara, który zmie-
nia miejsce zamieszkania zależ-
nie ode mnie. Czyli po prostu, je-
śli się gdzieś przeprowadzam, za-
bieram go ze sobą.
– Przewożenie konia i jego bagażu to 
zapewne nie taka prosta sprawa. Chy-
ba, że Pelar samodzielnie pokonuje 
wszystkie dystanse…

– (śmiech ) Myślę, że dałby radę 
kondycyjnie, ale ja niekoniecznie. 
Zanim go kupiłam, chodził na raj-
dy długodystansowe i nawet coś 
kiedyś udało mu się wygrać na 
dystansie 80 kilometrów. Jed-
nak ze względu na moją kondycję 
jeździmy specjalnie przygotowa-
nym samochodem. Na szczęście 
zawsze udaje mi się cały sprzęt 
wziąć „na raz”, także nie ma z tym 

problemu. On zresztą jest przy-
zwyczajony do takich podróży i 
ciągłego zmieniania miejsca za-
mieszkania.
– Bycie koniarzem to pasja, zawód 
czy po prostu miłość?

– Tego nie da się rozgraniczyć, 
bo to wszystko po trochu. Na po-
czątku była to miłość do koni, 
która przerodziła się w pasję, a po 
uzyskaniu uprawnień instruktor-
skich również  stała się zawodem. 
Nie wyobrażam sobie nic lepsze-
go, niż praca w zawodzie, który 
jest jednocześnie pasją.
– Sądecczyznę opuściłaś ze wzglę-
dów końskich czy prywatnych? W 
końcu Beskid Sądecki to bardzo do-
bre miejsce do jazdy konnej.

– Opuściłam ze względów pry-
watnych, ale się z nią na zawsze 
nie pożegnałam. Myślę, że wró-
cimy z Pelarem późną jesienią. 
Na Sądecczyźnie można jeździć 
dosłownie wszędzie. Zdarzało się 
nam już zawitać do McDrive lub 
na pobliską stację benzynową do 
sklepu.
– Pelar też dostał zestaw w McDrive?

–  (śmiech) Wtedy jeszcze go 
nie miałam, ale konie general-
nie dobrze znosiły nasze pomysły.
– Gorzej z ekspedientkami ?

– To prawda. Chociaż pan ze 
stacji benzynowej zapytał: „Czy 
zalać do pełna?”.
– Trzeba przyznać, że  widok konia 
w okienku, albo rżenie zamiast za-
mówienia składanego do mikrofonu 
może być zaskakujące…

– Dla nas nie było to takie 
dziwne, przecież to nasz środek 
transportu.
– Konie dobiera się tak jak przyjaciół, 
czy kocha się wszystkie?

– Konie różnią się charaktera-
mi tak samo jak ludzie, więc je-
den może bardziej wzbudzać na-
szą sympatię niż inny. Ale każde-
go powinno się traktować rów-
no. Obojętne, czy jest to wybit-
ny sportowiec, rekreant czy już 
emeryt.
– One to czują?

– Myślę, że czują i też potrafią 
nam to pokazać.
– Jak powinniśmy traktować ko-
nie? Co zrobić, żeby na przykład przy 

pierwszym spotkaniu wzbudzić ich 
zaufanie?

– Traktujmy ich jak przyjaciół, a 
nie jak sprzęt sportowy. Naszą de-
wizą winno być powiedzenie: „Koń 
jest naszym największym dobrem”. 
Pamiętajmy, że one, tak jak ludzie, 
mogą mieć gorszy dzień lub się źle 
czuć. Zaufanie jest podstawą każdej 
znajomości. Nawet w relacji czło-
wiek – koń. Dlatego bądźmy dla 
nich delikatni.
– Jesteś zaklinaczką koni?

– Raczej nie jestem, chociaż bar-
dzo chciałabym kiedyś być. To bar-
dzo długa i trudna nauka, ale jeże-
li raz wejdzie się na tę drogę, to już 
nigdy się z niej nie zejdzie. Bardzo 
to pomaga w zrozumieniu beha-
wioryzmu zwierząt. Dlatego jeże-
li mam okazję, to chętnie uczest-
niczę w wyjazdach i szkoleniach 
JNBT (Jeździectwo Naturalne Bez 
Tajemnic).
– Zdarzają się przygody podczas 
konnych wypraw? Czy konie zaska-
kują?

– Tak, potrafią bardzo zasko-
czyć. Szczególnie sesje z dziki-
mi lub nigdy niejeżdżonymi przez 
ludzi końmi. Nie da się opisać 

wrażenia, jakie wywierają tre-
nerzy JNBT, kiedy po około 30, 
40 minutach bez problemu wsia-
dają na konia, który wcześniej 
miał opinię dzikiego albo bardzo 
niebezpiecznego. Cała nauka jeź-
dziectwa to przygoda, której nie 
da się zapomnieć. Ciągle się szko-
lę i raczej nie będzie momentu, 
w którym powiem, że wiem już 
wszystko i nie potrzebuję wię-
cej się uczyć. Jeżeli chodzi o ja-
kieś konkretne wspomnienia, to 
duże znaczenie oczywiście miały 
dla mnie rajdy terenowe, gdzie z 
bandą najlepszych przyjaciół prze-
mierzaliśmy długie trasy. Na przy-
kład z Krakowa do Rytra. Spaliśmy 
w namiotach w lesie, na zmianę 
pilnowaliśmy w nocy koni przy-
wiązanych do drzew. I tak przez 
kilka dni.
– Jak na Dzikim Zachodzie.

– Właśnie tak. Bez telefonu, 
internetu, łazienki i wygodnego 
łóżka.
– Widziałam Twoje zdjęcia w damskim 
siodle. Dziś już się chyba tak nie jeździ?

– Tak, ale próbujemy z grupą re-
konstrukcyjną powrócić do tradycji.  
Chociaż ostatnio zauważyłam, że co-
raz częściej są organizowane zawo-
dy dla kobiet w damskich siodłach w 
skokach przez przeszkody.
– Czyli czasem zamieniasz bryczesy na 
długą suknię?

– Tak. I bardzo dobrze się  w tym 
czuję.
– Jakie są plany grupy rekonstruk-
cyjnej?

– Chcemy zachęcić więcej ama-
zonek do jazdy w damskim siodle i 
stworzyć kobiecą  grupę.
– Życzę powodzenia i… czego się życzy 
jeźdźcom na drogę?

– My zawsze przed zawoda-
mi mówiliśmy sobie: „Rzuć swe 
serce poza przeszkodę i skocz 
za nim”. Życzę więc każdemu, 
aby realizował swoje pasje, po-
mimo różnych przeciwności.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
ŹRÓDŁO: WMEDIACH.PL

REKLAMA

REKLAMA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

Być zaklinaczką koni

Rzuć swe serce poza przeszkodę i skocz za nim...
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Agencja Pracy Atena poszukuje osób chętnych 
w charakterze opiekunki i pielęgniarki do UK, 

Holandii i Niemiec. Umowa o pracę, zarobki 
miesięczne od 1200-2500 euro netto. 

Kontakt na cv-pl@atena.sk tel. 48 536 414 328
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W Wenezueli trudno dziś czuć się bezpiecznie
ROZMOWA. Z sądeczanką EWĄ 
KUSTROŃ DE RAMOS, wnuczką gen. 
Józefa Kustronia, córką bratanicy 
słynnego sądeckiego malarza 
Bolesława Barbackiego 

- Jak to się stało, że osoba wy-
chowana w duchu patriotycznym 
opuszcza rodzinne strony i wylatu-
je aż do Wenezueli. Co Panią tak da-
leko zawiodło?

- Miłość. Ale o tym, że za-
mieszkałam w Wenezueli zrządził 
przypadek. Wyleciałam bowiem z 
mężem do...  Ekwadoru. 
- Hm... Wenezuela, Ekwador, to 
wciąż koniec świata.

- Zatem od początku. W la-
tach 70. udało mi się wyjechać 
do Francji. W Polsce studiowa-
łam romanistykę na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Jako drugi język 
romański wybrałam hiszpański. 
U nas brakowało tłumaczy hisz-
pańskiego, więc mogłam podjąć 
naukę za granicą, bo w Polsce na-
wet nie mieliśmy się od kogo uczyć. 
W Paryżu jednak poznałam swo-
jego przyszłego męża, studenta 
prawa i nauk politycznych. Za-
kochałam się.
- Nie chciała Pani wrócić do Polski?

- Byłam już mężatką, a Alfre-
do chciał wrócić do siebie. Jest 
Ekwadorczykiem. Trudno było się 
sprzeciwiać. Miałam jednak chwi-
le mocnych rozterek. Jestem w 
końcu jedynaczką. Łamałam się. 

- Co czekało na Panią w Ekwadorze?
- Tam wówczas schyłku dobie-

gała pewnego rodzaju dyktatura. 
Kraj żył w oczekiwaniu na wybo-
ry. Mąż podjął pracę na uniwer-
sytecie, a ja jako tłumacz w in-
stytucie geograficznym. Pamię-
tam, że tłumaczyłam teksty, któ-
rych, mam nadzieję, nikt już póź-
niej nie czytał. Przekładałam bo-
wiem na francuski instrukcje na-
prawy samolotów. A nie muszę 
chyba mówić, że kompletnie się 
na samolotach nie znam. Póź-
niej urodził się syn, po roku na 
świat przyszedł kolejny. Mieszka-
liśmy w Kito, skąd pochodzi ro-
dzina męża. W 1979 roku Alfre-
do nawiązał kontakt z uniwersy-
tetem w Méridzie w Andach we-
nezuelskich i zdecydowaliśmy się 
na kolejną przeprowadzkę. To, po 
Ekwadorze, był dla mnie raj na 
ziemi. Mieszkamy tam już 36 lat. 
- Raj? Przecież tam teraz panu-
je piekło...

- W Ekwadorze widać było 
przepaść między biednymi, a bo-
gatymi, w Wenezueli natomiast 
klasa średnia trzymała się moc-
no. Kraj był bogaty, stał na ropie. 
Wszystko zaczęło się psuć w mo-
mencie, gdy do władzy doszedł 
Hugo Chávez. Ludzie dali się na-
brać na jego obietnice. Nieste-
ty jak w każdym społeczeństwie 
zawsze się znajdzie grupa nieza-
dowolonych z dotychczasowych 

osiągnięć. Nie mogę powiedzieć, 
że w Wenezueli – choć dla mnie 
raju - nie było żadnych proble-
mów. Niemniej jeśli komuś za-
leżało, mógł wszystko osiągnąć. 
Proszę sobie wyobrazić, że ja wy-
kształciłam czworo dzieci (w We-
nezueli do Alfredo [dziś 37 l.] 
i Jacka Ernesto [36 l.], dołączyli Maria 
Cristina [34 l.] i Luis [32l.]), 
nie wydając praktycznie nic. 

Studiować można było za darmo. 
Nie chcę mówić, że ludzie tam są 
leniwi. Nie chcę ich oceniać. Ale 
widzę, że wiele by chcieli za nic.
- Więc wystarczyło im obiecać, by 
zniszczyć cały system...

- Chávez to wykorzystał. Miał 
charyzmę, więc ludzie dali się na-
brać. Dał stypendia, dał pieniądze 
dla samotnych matek, dodatko-
we wypłaty dla starszych i chciał 

dać mieszkania. Jedni go kochali 
do szaleństwa, inni nienawidzi-
li do bólu. Gdy kończyły się fun-
dusze, zaczęło się zastraszanie lu-
dzi. Zapisani na przykład na li-
stę mieszkaniową byli przed wy-
borami nachodzeni przez ludzi 
Cháveza, którzy kazali im głoso-
wać „właściwie”, bo inaczej zo-
staną wykreśleni z listy i stracą 
pracę. Przed śmiercią wyznaczył 

W Wenezueli nie mam żadnych pamiątek rodzinnych. Choć chciałabym, by wisiał tam portret mojej mamy. Reszta 
powinna zostać w Polsce. Trudno rozstać się z pamiątkami, ale czułabym, że okradam swój kraj, zabierając na 
przykład odznaczenia dziadka.
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swojego następcę. Było już tylko 
gorzej. W latach 90. baryłka ropy 
kosztowała 9 dolarów i było sta-
bilnie. W czasie rządów Cháveza 
– na jego szczęście trafił na dobrą 
koniunkturę – 150 dolarów. Szyb-
ko jednak pieniądze rozgrabio-
no. Dziś w Wenezueli mamy to, 
przed czym udało mi się uciec w 
Polsce: puste półki w sklepie, ki-
lometrowe kolejki po papier to-
aletowy. Do tego jeszcze karte-
le narkotykowe, w które zamie-
szana jest władza. Trudno mi było 
nawet  teraz kupić bilet lotniczy 
do Polski, bo nikt nie chce przyjąć 
naszych pieniędzy, a cena dolara 
na czarnym rynku wynosi około 
400 boliwarów. Dla porównania 
średnia pensja w Wenezueli wy-
nosi 6-7 tysięcy boliwarów. 
- Pani mąż jest politologiem. Może 
głośno wypowiadać swoje poglądy?

- Nie jest politykiem, a na-
ukowców na szczęście jeszcze nie 
ruszają. Często wypowiada się w 
mediach, nie tylko krajowych, o 
sytuacji w Wenezueli - i nie owi-
ja w bawełnę. Nie ukrywam jed-
nak, że czasem się boję. Trudno 
dziś czuć się swobodnie na ulicy. 
Morderstwa na tle rabunkowym 
to dzień powszedni. W Méridzie, 
gdzie mieszkamy, może nie jest 
jeszcze tak strasznie, ale już w Ca-
racas co weekend słyszy się o ko-
lejnych 80 morderstwach. Rocz-
nie 25 tysięcy zabójstw!
- I widząc to, nie myśli Pani o po-
wrocie do Polski?

- Z czego tu miałabym żyć? To 
niestety ceną, jaką płacę za emi-
grację. Nie mam emerytury, a 
mężowi jego świadczenia nie by-
łyby wysyłane za granicę. Zresz-
tą jemu chyba trudno byłoby się 
odnaleźć w Polsce. Nie zna języ-
ka. Poza tym, nie chwaląc się, 
tam jest znanym i cenionym czło-
wiekiem.
- A zna rodziny, być może równie 
znane i cenione, z których Pani się 
wywodzi: ze strony matki Barbaccy, 
ze strony ojca - Kustroniowie?

- Nikomu nie chwaliłam się 
moim pochodzeniem. Mężowi 
oczywiście opowiadałam o ro-
dzinie, ale mam wrażenie, że za-
uważył tak naprawdę, kim był 
mój dziadek, dopiero, gdy ra-
zem ze mną uczestniczył w uro-
czystościach na jego cześć w 
Lubaczowie. Tamtejsza szko-
ła, nosząca imię generała Józefa 
Kustronia, niezwykle dba o jego 
pamięć. Nasz sądecki Elektryk 
również. Tym bardziej się cie-
szę, że obie placówki nawiąza-
ły ze sobą przyjacielskie stosun-
ki. Że łączy ich mój dziadek. Mąż, 
gdy wrócił do domu, opowia-
dał wszystkim znajomym, kim 
był generał. Czułam, że sam jest 
z tego dumny.
- Jaki obraz dziadka przekazywa-
ny jest w Pani rodzinie. Pani zna na 
pewno historie, o których w pod-
ręcznikach nie przeczytamy?

- O dziadku najwięcej opo-
wiadała mi jego córka, moja cio-
cia Krysia. Tata niewiele mó-
wił. Miał 12 lat, gdy zginął gene-
rał. Nerwowo reagował na wspo-
mnienie wojny. Ciocia była bar-
dziej otwarta. Zapamiętałam jej 
opowieści, jak dziadek uczył ją 
tańczyć. Kazał położyć stopy na 

swoich i tak prowadził. Na ze-
wnątrz był poważnym wojsko-
wym, dla rodziny kochającym 
tatą z poczuciem humoru. 
-  A obrazy Barbackiego wiszą u Pani 
w domu?

- Niestety, w Wenezueli nie 
mam żadnych pamiątek rodzin-
nych. Choć chciałabym, by wisiał 
tam portret mojej mamy. Reszta 
powinna zostać w Polsce. Trudno 
rozstać się z pamiątkami, ale czu-
łabym, że okradam swój kraj, za-
bierając na przykład odznaczenia 
dziadka. Powinny znaleźć swoje 
miejsce na przykład w muzeum 
czy szkole.
- Ile Polski jest w Pani domu, w 
Wenezueli?

- Moje dzieci mówią po polsku 
i mają polskie obywatelstwo, o co 
bardzo zabiegałam. Języka na-
uczyły się, gdy przez rok miesz-
kaliśmy w Nowym Sączu, na po-
czątku lat 90. Mąż robił wówczas 
doktorat we Francji. Udało mi się 
przemycić do naszego domu rów-
nież polską kuchnię. Dla moich 
znajomych z Wenezueli zupa po-
midorowa czy barszcz wydają się 
dziwne, ale smaczne.
- A jak Pani udało się pokonać róż-
nice kulturowe i zaaklimatyzować 
się na końcu świata?

- Mieszkańcy Ameryki Łaciń-
skiej są tak otwartymi i serdecz-
nymi ludźmi, że trudno źle się 
czuć w ich towarzystwie. Ro-
dzina mojego męża jest ponadto 
mocno wierząca, więc tym było 
mi łatwiej wejść z nimi w rela-
cje. Dobrze mnie traktowali. W 
Wenezueli może czułam się lepiej 
tylko dlatego, że nie wzbudzałam 
wielkiej sensacji. Tam żyło więcej 
Europejczyków niż w Ekwado-
rze. Pamiętam, że gdy przyjecha-
łam do rodzinnego miasta męża, 
wszyscy zwracali uwagę na to, 
jaka jestem... wysoka. W podró-
ży zginęły moje bagaże i teściowa 
chciała mi to wynagrodzić. Za-
brała do krawcowej, a ta wzię-
ła ze mnie tak miarę, że koszula 
nocna, którą mi uszyła, była na 
mnie za duża nawet w zaawanso-
wanej ciąży. Tak wielką mnie tam 
widzieli. A mam... 166 cm wzro-
stu (śmiech).
- Jest coś, co do tej pory trudno 
Pani zaakceptować w tamtej kul-
turze?

- Chyba zawsze mnie szokowały 
kobiety. Jaskrawo wymalowane, w 
obcisłych strojach, nie mogące żyć 
bez mężczyzny, a jednocześnie sa-
motnie wychowujące dzieci. Na po-
grzebie znajomego doktora nagle zja-
wiła się kobieta z trójką dzieci. Jego 
żona od razu przestała płakać. Nie 
miała pojęcia o podwójnym życiu 
męża. Takie sytuacje były częste. Ko-
biety potrafiły mieć po kilkoro dzie-
ci i każde z innym mężczyzną. Z jed-
nej strony szokowały mnie, z drugiej 
bardzo je podziwiałam za siłę, jaką 
w sobie mają - że potrafią być matką 
i ojcem jednocześnie. Teraz sytuacja 
się  nieco odwróciła. Może z zemsty 
kobiety dają w kość facetom. Stały się 
bardziej niezależne, zajmują lepsze 
stanowiska, częściej zdradzają. Przy 
tym są bardzo religijne. Trudno mi je 
potępiać. To południowy tempera-
ment, nigdy za nim nie nadążę... 

ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ 

KULTURA.  37. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Rarytasy nie tylko dla melomanów
Filarami historii muzyki są arcydzieła 
– utwory powszechnie rozpoznawalne, 
cieszące się zazwyczaj zasłużoną sła-
wą czołowych dokonań swoich epok 
i ich mistrzów. Są też jednak mniej 
znane karty historii muzyki. Te dopie-
ro odkrywane po kilku wiekach 
zapomnienia. Te, które przygotowy-
wały grunt przyszłym arcydziełom. 
Te, które ceniono niegdyś, a dzisiaj 
pisze się o nich tylko w podręczni-
kach. Są wreszcie inne muzyczne 
rarytasy: rzadkie instrumenty i nie-
rozdzielnie związana z nimi muzyka, 
bez nich zdolna jedynie cieszyć oko 
specjalisty wpatrujące się w rękopis 
sprzed stuleci.

Rara, rzeczy rzadkie, będą my-
ślą przewodnią programu 37. Sta-
rosądeckiego Festiwalu Muzyki 
Dawnej. 

- W naszej epoce smartfonów, 
internetu i tanich linii lotnicz-
nych, epoce dostępności wszyst-
kiego wszędzie przy pomocy kil-
ku kliknięć w komputerze, nie-
postrzeżenie tracimy poczucie in-
dywidualności i wyjątkowości. 
Staramy się nie odróżniać, być 
na bieżąco, w zgodzie z panu-
jącymi trendami - mówi Marcin 
Szelest, dyrektor artystyczny 
SFMD, dodając, że świat „muzy-
ki dawnej”, mimo że uważamy go 
często za sam w sobie wyjątkowy i 

idący pod prąd głównych nurtów, 
również wpada w tę samą pułap-
kę. - W programach wielu festi-
wali znajdziemy podobne koncer-
ty tych samych artystów promują-
cych swoje płyty dostępne na ca-
łym świecie w sklepach interne-
towych. Doborem repertuaru też 
rządzą nieubłagane prawa ryn-
ku. Niełatwo jest sprzedać niezna-
ny nikomu „produkt”...

Na szczęście nie wszystko da się 
przeżyć wszędzie. Można wpraw-
dzie z dowolnego miejsca na świe-
cie oglądnąć Stary Sącz na zdjęciach 
Google’a, ale nic nie zastąpi przy-
jazdu do Starego Sącza i doświad-
czenia ciszy klasztoru w centrum 

miasta, widoku na Rynek z bal-
konu „Marysieńki”, smaku lodów 
różanych w cukierni na rogu, czy 
wreszcie koncertów Starosądeckie-
go Festiwalu Muzyki Dawnej. 

- Chciałbym zaprosić wszyst-
kich mieszkańców Ziemi Sądec-
kiej do wspólnego odkrywania nie-
znanych kart historii muzyki – sta-
rosądeckiej, polskiej, rosyjskiej, 
angielskiej, niemieckiej, hiszpań-
skiej, włoskiej (tak trudno czasem 
określić narodowość muzyki!)... To 
naprawdę elektryzujące doświad-
czenie, którego wyników nie mo-
żemy z góry przewidzieć – zapo-
wiada Szelest.
ŹRÓDŁO: CKiS „SOKÓŁ” W STARYM SĄCZU

PROGRAM

- Prolog festiwalu - poniedziałek, 6 VII, godz. 
19.00, Lewocza (Słowacja) - kościół ewan-
gelicki, "Kantaty Nicolausa Bruhnsa", 
Harmonia Sacra, dyr. Marcin Szelest;

- Uroczysty koncert inauguracyjny: środa, 
8 VII, godz. 19.30, Stary Sącz - kościół św. 
Elżbiety, "Muzyka z klasztoru kanoników 
regularnych w Żaganiu", Capella 
Viridimontana, dyr. Jerzy Markiewicz; 

- Czwartek, 9 VII, godz. 19.30, Stary 
Sącz - kościół Trójcy Św. przy klasztorze 
ss. klarysek, „Frakty z klasztoru sióstr 
klarysek w Starym Sączu", Ensemble 
Hildebrandt 1719;

- Piątek, 10 VII, godz. 19.30, Stary Sącz - 
kościół św. Elżbiety "Libro di canzone 
francese", Joanna Radziszewska - sopran, 
Margret Köll (Austria) - harfa, Liam Byrne
 (Wlk. Brytania) - viola da gamba,  Justyna 
Krusz - viola da gamba, Mateusz Kowalski 
- viola da gamba, Daniel Zorzano (Meksyk) 
- violone, Anna Wiktoria Swoboda - lutnia, 
teorba, Marcin Szelest - organy, Andrzej 
Zawisza – klawesyn;

- Sobota, 11 VII, Stary Sącz, godz. 19.30, 
sala koncertowa w Sokole
"Zapomniane instrumenty dziewiętnasto-
wiecznej Anglii", Przemysław Wiśniewski – 
flet poprzeczny „Nicholson improved”,
 Katarzyna Drogosz – fortepian;

- Koncert finałowy - niedziela 12 VII, godz. 
19.30, Stary Sącz - kościół św. Elżbiety
Józef Kozłowski: "Requiem es-moll na 
śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego", 
Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz 
Adamus.

REKLAMA



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   2 lipca 201510

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
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Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
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ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl
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Harnaś zamierza walczyć do czterdziestki
BOKS. Paweł Kołodziej nie zadebiu-
tował w wadze ciężkiej na gali w 
swojej rodzinnej Krynicy. Jak wia-
domo, powodem odwołania wal-
ki była konieczna operacja wady 
wzroku. 

– U mnie ujawniła się pecho-
wo w ostatnim czasie, powo-
dowała nakładanie się obrazu, 
zwłaszcza w czasie dużego wy-
siłku – napisał na swoim profilu 
Facebook pięściarz. - Żeby móc 
normalnie widzieć wycięto mi 
kawałek mięśnia w oku. Zapra-
szam Was wszystkich na galę, 
która zapowiada się ciekawie. Ja 
oczywiście również na niej będę. 
Teraz przez jakiś czas muszę się 
oszczędzać. Najważniejsze, że 
wada wzroku była wrodzona, a 

nie nabyta. Odzyskałem zdol-
ność dobrego widzenia i mogę 
dalej uprawiać boks.

„Harnaś” bardzo ubolewał, że 
nie mógł walczyć. Wszak do de-
biutu w wadze ciężkiej przygo-
towywał się ponad pół roku. Po 
zrobieniu rezonansu magnetycz-
nego i kolejnej konsultacji oku-
listycznej, dwa tygodnie przed 
walką musiał się wycofać. – Z bó-
lem serca – zapewnia krynicza-
nin. Kołodziej miał się zmierzyć 
przed własną publicznością z 
Jakovem Gospicem.

Ostatnio walczył 27 września 
2014 roku, kiedy to w Moskwie 
znokautował go w drugiej run-
dzie Denis Lebiediew. Od tego 
czasu sporo zmieniło się w jego 
karierze. Rozstał się z promują-
cą go od lat grupą Sferis Knoc-
kOut Promotions, pracuje z no-
wym szkoleniowcem, Andrzejem 

Gmitriukiem.  Przyznaje, że to 
nie był dla niego łatwy okres. 
To on nie chciał zostać w grupie 
KnockOut Promotions.  - Myśl o 
opuszczeniu drużyny pojawiła 
się pierwszy raz około 1,5 roku 
temu. To ja zaproponowałem 
Andrzejowi Wasilewskiemu, że-
byśmy się rozstali polubownie – 
zdradzał w jednym z wywiadów 
dla portalu ringpolska. - Zresz-
tą nie pierwszy raz. Tym razem 
jednak Andrzej Wasilewski przy-
chylił się do mojej prośby, ku 
mojemu zadowoleniu i lekkiemu 
zaskoczeniu.

Paweł Kołodziej przymierza-
ny jest  do walki z Krzyszto-
fem Zimnochem na Polsat Boxing 
Night Pojedynek w wadze cięż-
kiej pomiędzy nim i Krzysztofem 

Zimnochem to jedna z możli-
wych polsko-polskich konfron-
tacji, które mogłyby poprzedzić 
starcie Tomasza Adamka z Prze-
mysławem Saletą na gali Polsat 
Boxing Night w Łodzi 26 wrze-
śnia. Trudno jednak powiedzieć, 
czy starcie się odbędzie ze wzglę-
du na zabieg, rekonwalescencję i 
stosunkowo krótki czas, jaki po-
został do walki. Pięściarz z Kry-
nicy-Zdroju we wrześniu skoń-
czy 35 lat, ale, jak mówi, na razie 
nie myśli o sportowej emeryturze. 
- Czuję się bardzo dobrze. Pro-
wadzę bardzo zdrowy styl życia, 
choć chcę zaznaczyć, że na pew-
no skończę z boksem przed czter-
dziestką – zapewnia Kołodziej.
 

(BOG)

Mistrzostwo o błysk szprychy
KOLARSTWO. Agnieszka Skalniak 
z Muszyny została mistrzynią 
Polski juniorek w kolarstwie pod-
czas zawodów rozgrywanych 
w Sobótce. Jak podają agencje, 
młoda zawodnicza wygrała o błysk 
szprychy. Agnieszka reprezentu-
je barwy TKK Nestle Fitness Toruń 
i jest sponsorowana przez sądecką 
firmę Erbet. W ub. roku Agnieszka 
zdobyła brązowy medal Mistrzostw 
Świata w Ponferradzie.

Kolarski portal naszosie.pl 
cytuje wypowiedź Agnieszki 
Skalniak na mecie zwycięskiego 
wyścigu:

- Decydujący atak przepro-
wadziłyśmy na podjeździe pod 
Sulistrowiczki. Postanowiłam 
tam podyktować dość mocne 
tempo. Na ostatnim okrążeniu 
troszkę odpuściłyśmy, by zosta-
wić więcej sił na finisz. Czekałam 
na odpowiedni moment do ata-
ku i w końcówce dałam z siebie 
wszystko” - powiedziała brązo-
wa medalista z Ponferrady.

„Tak to już w kolarstwie jest, 
że o zwycięstwie decydują ułamki 

sekund. Dziś wywalczyłam upra-
gnioną koszulkę mistrzyni Pol-
ski. Dziękuję bardzo moim rodzi-
com, którzy są tutaj ze mną. Do-
stałam od nich olbrzymie wspar-
cie po nieudanej jeździe na czas. 
Dziękuję także całemu mojemu 
klubowi, trenerowi i dziewczy-
nom. Od nich nauczyłam się w 
tym roku naprawdę wiele i moż-
na powiedzieć, że zdobytą ko-
szulkę zawdzięczam im. Mam 
okazję ścigać się u boku m.in. 
doświadczonej Pauliny Brzeźnej-
Bentkowskiej w wyścigach za-
granicznych. Na czeskim wyści-
gu Gracia Orlova, zajęłam miej-
sce w pierwszej trzydziestce, co 
jest chyba dobrym wynikiem jak 
na juniorkę” – dodała Agniesz-
ka Skalniak.

„Bardzo chciałabym dobrze 
spisać się na Mistrzostwach Eu-
ropy i przynajmniej powtórzyć 
zdobycie medalu na Mistrzo-
stwach Świata. Być może uda 
nawet powalczyć się o złoto”, 
zakończyła młoda zawodniczka.

(W) Agnieszka Skalniak: Czekałam na odpowiedni moment do ataku i w końcówce dałam z siebie wszystko.
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