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W niedzielę polska reprezentacja piłkarska wywalczyła awans do 
Mistrzostw Europy. My dzisiaj wspominamy, jak na zaproszenie DTS 
w lutym 2014 r. przyjechał do Nowego Sącza selekcjoner Adam Nawałka, 
by spotkać się na naszymi Czytelnikami. Do euforii było wówczas daleko, 
ale Nowy Sącz godnie pokazał, że jest z naszą drużyną na dobre i złe. 
Teraz właśnie jest ten doby czas. Czytaj str. 5
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Bramkowa 
Niedźwiedź
Iwona Niedźwiedź, uro-
dzona w Nowym Są-
czu piłkarka ręczna, w 
sobotnich eliminacjach 
Mistrzostw Europy zdo-
była 5 bramek. Wynik 
23:21 dał Polkom prze-
wagę nad Słowaczkami. 
To drugie zwycięstwo 
polskich szczypiorni-
stek w eliminacjach do 
Mistrzostw Europy Ko-
biet 2016. (R)

; 15 października o godz. 17 i 20.15 w MOK w ramach Jesien-
nego Festiwalu Teatralnego spektakl „Imię” z m.in. Wojciechem 
Malajkatem w roli głównej;

; 15 października o godz. 18 w Nowosądeckiej Małej Galerii 
w ramach Małego Festiwalu Form Artystycznych wernisaż grafik 
Agnieszki Cieślińskiej;

; 15 października o godz. 19. w MCK SOKÓŁ Trans-Opera 
„Lukrecja Borga” z San Francisco;

; 16 października o godz. 19. w MOK w Nowym Sączu „Historia 
Jana Pawła II pisana piaskiem” - koncert papieski;

; 16 października o godz. 19.30 w Bazylice św. Małgorzaty w No-
wym Sączu koncert papieski poświęcony pamięci Jana Pawła II;

; 17 października o godz. 12. w Muzeum Nikifora w Krynicy-
Zdrój wernisaż wystawy „Harasymowicz u Nikifora”;

; 17 października o godz. 17. i 20.15 w MOK spektakl „Zło-
dziej”, w rolach głównych m.in. Cezary Żak, Renata Dancewicz;

; 17 października o godz. 19. w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju 
koncert z okazji 140-lecia Krynickiej Orkiestry Zdrojowej;

; 18 października o godz. 16. i 19. w MOK spektakl „Pół na pół” 
z Piotrem Polkiem i Piotrem Szwedesem w rolach głównych;

; 19 października o godz. 17. i 20.15. w MOK spektakl „Mię-
dzy łóżkami” z Katarzyną Skrzynecką i Radosławem Pazurą 
w rolach głównych;

(JB)

Zimno, nawet na 
planie serialu „O mnie 
się nie martw”. „Wy-
obrażamy sobie, że jest 
lato. 5 stopni.... Her-
bata z imbirem czyni 
cuda!” – pisze na swo-
im profilu na FB Kata-
rzyna Zielińska. Trwa 
trzeci sezon serialu, 
w którym Katarzyna 
Zielińska gra mecenas 
Laurę Curyło. Jej bo-
haterka rywalizuje na 
sali sądowej z adwoka-
tem Marcinem Kaszu-
bą (Stefan Pawłowski). 
Jak widać starcia doty-
czą tylko serialowych 
postaci. Poza kamerą 
relacje, mimo tempe-
ratury, są ciepłe. 
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Psi żywot w Chełmcu? Fundator potrzebny od zaraz
Bez lepszych pomieszczeń psy w przytulisku przy 
oczyszczalni ścieków w Małej Wsi nie przetrwają 
zimy. Warunki, w których są obecnie przetrzymy-
wane, urągają elementarnej przyzwoitości. Gmi-
na apeluje do ludzi dobrej woli.

Metalowe klatki, żadnej ścianki, zimna te-
rakotowa podłoga a na niej zamarznięte od-
chody. Na całej powierzchni kał, mocz i roz-
moczona w tym psia karma. Jak wygląda 
sierść psiaków chyba nie trzeba opisywać. 
Żadnego schronienia przed pogodą, o cie-
płym kojcu nie wspominając. Ale kojec by się 
nie sprawdził, bo psy nigdy klatek nie opusz-
czają. Nawet jak szlauchem spłukiwane są od-
chody, to psy są w środku - żaden z pracow-
ników oczyszczalni nie ma odwagi ich wy-
puścić. W końcu psy nie mają, przynajmniej 
tam na miejscu, swoich książeczek zdrowia 
i nie wiadomo, jakie mogłyby być konse-
kwencje, gdyby któryś ugryzł człowieka. Te-
raz był atak zimy, nocami są kilkustopnio-
we mrozy, ale psy nadal muszą tkwić w tych 
nieludzkich warunkach. Mieszkają na terenie 

oczyszczalni ścieków w Małej Wsi a odpowia-
da za nie, według ustawy o ochronie zwie-
rząt, Urząd Gminy w Chełmcu. Pracowni-
cy oczyszczalni pracują jedynie do 15. Potem 
zwierzaki są pozostawione same sobie. Po-
dobnie jest w soboty i niedziele, gdy ich przy-
musowi opiekunowie mają wolne. - Ale ktoś 
tu zawsze podjedzie i je nakarmi, bo mamy tu 
dyżury. Tydzień temu był tu nawet wetery-
narz – opowiada jeden z nich, gdy pytamy, co 
w sytuacji, gdyby ktoś pokusił się o adopcję. 

Sekretarz gminy Chełmiec Artur Boche-
nek podkreśla, że to nie schronisko tylko 
przytulisko i to tylko przejściowe, a wszyst-
kie działania organizacyjne dotyczące za-
plecza monitorowane są przez powiatowe-
go lekarza weterynarii. Bochenek zobowią-
zał się również, że przyjrzy się warunkom, 
w których mieszkają psy. Po szczegóły od-
syła nas do dyrektor Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełm-
cu Bogumiły Aszklar-Lelito. Ta nie ukrywa, 
że prowadzenie przytuliska to dla gminy 
wyzwanie. - Ja sama próbuję to wszystko 

jakoś ogarnąć, bo jestem dyrektorem Za-
kładu Gospodarki Komunalnej a nie wete-
rynarzem – tłumaczy. Przytulisko budowa-
ne jest metodą gospodarczą i rękami pra-
cowników ZGKiM. A wszystko to dlatego, 
że schronisko w Nowym Targu, z którym 
samorząd ma podpisaną umowę, jest prze-
pełnione i kolejnych czworonogów po pro-
stu nie przyjmuje. Już wiadomo, po kolej-
nych konsultacjach ze wspomnianym przez 
Bochenka weterynarzem, że gmina szybko 
musi zorganizować dwie klatki izolatki dla 
nowo przyjmowanych psów. To priorytet. 
- Docelowo będziemy robić drewniane 
budy. I jeżeli rzeczywiście uda się namó-
wić kogoś do współudziału, to naprawdę 
bardzo chętnie przyjmiemy każdą pomoc 
– komentuje Lelito nasz pomysł znalezie-
nia fundatora. Za pośrednictwem „Dobre-
go Tygodnika Sądeckiego” i sacz.in apeluje 
do właścicieli stolarni lub tartaków o wy-
konanie na potrzeby przytuliska kilku bud, 
choćby w zamian za tablicę fundatora.

(ES) FO
T.

 K
RZ

YS
ZT

O
F 

ST
AC

H
U

RA



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   15 października 20154

Informacje

REKLAMA

Pumptrack odciąga od komputera
Ma służyć do jazdy wyczynowej nie 
tylko na rowerze ale też na rolkach, 
deskorolce czy hulajnodze. W Nowym 
Sączu na ponad hektarowej dział-
ce otwarto w sobotę 10 października 
kompleks sportowo-rekreacyjny typu 
pumptrack. To największy taki obiekt 
w Polsce i jeden z największych w Unii 
Europejskiej. 

Pumptrack składa się głównie 
z torów rowerowych z przeszko-
dami. Są pokryte asfaltem z mul-
dami i przekraczają długość ponad 
150 metrów. W skład komplek-
su wchodzą dwie strefy, jedna dla 
mniej, druga dla bardziej zaawan-
sowanych. Strefa dla początkują-
cych posiada trzy pętle, które są 
ze sobą połączone, natomiast druga 
ma dwie pętle, po których moż-
na jeździć w różnych kierunkach. 
Można na ich spróbować swoich 
sił na rowerach, deskorolkach czy 
hulajnogach.

- Podczas jazdy wykorzystuje 
się siłę odśrodkową, czyli wyko-
nując intuicyjne ruchy góra-dół 
pompujemy na rowerze, uzysku-
jemy daną prędkość i się nią ba-
wimy. To powoduje, że całe ciało 
pracuje i wyrabiamy sobie zmysł 
równowagi, koordynację, co sta-
nowi świetni trening, między in-
nymi przed zawodami. Może się 

to też sprawdzić jako rodzaj ćwi-
czeń ogólnorozwojowych dla dzie-
ci - tłumaczy Aleks Bartkowiak 
z firmy BT Project z Poznania, któ-
ra wykonała obiekt. 

Pumptrack przyciągnął w sobo-
tę tłumy młodych ludzi. Tory testo-
wali nie tylko miłośnicy jazdy wy-
czynowej z Nowego Sącza ale też 
z różnych regionów Polski, mię-
dzy innymi z Krakowa czy Rybnika. 
Atrakcją podczas otwarcia kom-
pleksu było ogólnopolskie zawody 
rowerowe Pumptrack Challenge. 

- Przyjechałem specjalnie 
na otwarcie, zapowiadało się, że 

będzie ekstra i się nie zawiodłem 
- mówił Artur Nowakowski z Ryb-
nika. - Tory są wymagające ale są 
dostępne dla wszystkich. Można 
tu rozwijać swoje umiejętności. 
To jest doskonałe przygotowa-
nie techniczne oraz wytrzyma-
łościowe w przypadku konku-
rencji w tego typu dyscyplinach 
sportowych. Taka jazda wyczy-
nowa bardzo wciąga. To przede 
wszystkim chęć adrenaliny, faj-
nie jest czasem odejść od kompu-
tera i porobić coś innego. 

Dzięki różnym połączeniom 
i przeszkodom obiekt może 

przygotować do zawodów nie 
tylko rangi krajowej ale i euro-
pejskiej. Takich miejsc jest wciąż 
jednak niewiele w kraju, dlatego 
w związku z dużym zainteresowa-
niem buduje się kolejne tego typu 
kompleksy.

- Rynek się już nasycił skate-
parkami czy Orlikami i teraz wło-
darze miast szukają nowych roz-
wiązań, żeby sprostać wymaga-
niom młodzieży - dodaje Aleks 
Bartkowiak. - Coraz częściej po-
wstają parki rowerowe, które 
kumulują różne sporty związa-
ne z jazdą wyczynową polegającą 
na wykonywaniu skoków i w ich 
trakcie różnych ewolucji w po-
wietrzu, czy też wyścigi typu 
BMX Racing.

Nowosądecki obiekt to nie tyl-
ko tory rowerowe ale też boiska 
dla piłki plażowej czy tzw. flow 
park, czyli miejsca z urządzenia-
mi do specjalnych ćwiczeń. 

- Dodatkowo w tym miejscu 
ma być zbudowana siłownia na 
świeżym powietrzu oraz sze-
reg innych atrakcji - zapowiada 
Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent 
Nowego Sącza

Obiekt jest w pełni oświetlony 
i dostępny bezpłatnie w godzinach 
od 8. do 22.

(MCH)
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Prąd pod śniegiem
W związku z opadami śniegu i po-

waleniem drzew na linie energetycz-
ne, blisko 20 tys. mieszkańców po-
wiatu nowosądeckiego było pozba-
wionych prądu. Uszkodzone zostały 
stacje trafo na liniach średniego na-
pięcia w Rożnowie, Łososinie Dol-
nej, Grybowie, Biegonicach, Krynicy 
Zdroju, Muszynie, Marcinkowicach, 
Klęczanach, Żbikowicach. 

Zderzenie w Gródku
12 października kilkanaście minut 

przed godz. 7. w Gródku koło Grybo-
wa doszło do zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych. Łącznie podró-
żowały nimi cztery osoby. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy 
o własnych siłach przed przybyciem 
pierwszego zastępu straży pożarnej.

Koncert dla Majocha
Były dyrektor krynickiego Cen-

trum Kultury Paweł Majoch od wio-
sny walczy z nowotworem. Jego przy-
jaciele zorganizowali w sobotę 10 paź-
dziernika koncert charytatywny, 
podczas którego na dalsze leczenie 
i rehabilitację zebrano 15 831 zł i 82 gr.

(AM)

SACZ.IN

WIĘCEJ NA
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O tym się mówi

Droga na Euro wiodła przez Nowy Sącz 
Polska reprezentacja piłkarska awanso-
wała w niedzielę do Mistrzostw Europy 
we Francji, a my mieliśmy okazję przy-
pomnieć sobie, że droga na Euro mia-
ła swój początek… oczywiście w Nowym 
Sączu! 11 lutego ubiegłego roku na zapro-
szenie „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
przyjechał tu selekcjoner kadry narodo-
wej Adam Nawałka i spotkał się z naszy-
mi Czytelnikami.

Polska drużyna zbierała akurat 
klapsy na boisku, fatalne recenzje w 
mediach oraz w kibicowskich ko-
mentarzach. Chcieliśmy pójść pod 
prąd narzekania na polski futbol i dali-
śmy dobry przykład, by zacząć praw-
dziwie kibicować reprezentacji i prze-
stać pouczać selekcjonera, co ma ro-
bić. Zachęcaliśmy, aby bezpowrotnie 
wsadzić sobie w buty przekonanie, że 
każdy Polak zna się na futbolu i może 
poprowadzić reprezentację. Sądecza-
nie przekazali wówczas Adamowi Na-
wałce mnóstwo dobrej energii i kibi-
cowskiego wsparcia, które dla tre-
nera i drużyny jest szczególnie waż-
ne w momencie, kiedy zespołowi się 
nie układa. Dzisiaj z naszych piłkarzy 
dumnych jest 40 milionów Polaków. 
Półtora roku temu kibiców wierzą-
cych w sukces i awans nie było wielu.

- Reprezentacja Polski podczas 
Euro 2012 nie odniosła sukcesu. Nie 
awansowała na Mundial w Brazylii. 
Zostałem selekcjonerem po to, żeby 
to zmienić – powiedział wówczas w 
Nowym Sączu Nawałka. Co obiecał 
to zrobił.

Na tamto spotkanie w „Sokole” 
Złote Nitki - najsłynniejsze sądeckie 
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Czytam DTS i wygrywam 
Piłki Nawałki za fotę

Chcesz piłkę z autografem Adama Nawałki? Nic trudnego! Zrób zdjęcie z „Dobrym 
Tygodnikiem Sądeckim” w wersji papierowej lub internetowej. Pokaż jak i gdzie Ty, 
albo mama, brat, dziecko itd. czytacie DTS. Fotę wyślij na adres mailowy: redakcja@

dts24.pl, lub jako wiadomość na profil DTS na Facebooku. Możesz też wybrać tradycyjną 
przesyłkę pocztową. Na uczestników konkursu czeka mnóstwo atrakcyjnych nagród, 

w tym bezcenne dla kibiców piłki z autografem trenera Adama Nawałki. Można też 
zdobyć walizkę Wittchen, portfele skórzane, kosmetyczki, torby podróżne, koce 

piknikowe, koszulki, czapeczki, książki i mnóstwo innych gadżetów. Docenimy zdjęcia 
najzabawniejsze i zrobione w najoryginalniejszych miejscach. Nagrody dostaną również 

foty z największą ilością „lajków”. Co tydzień wybierzemy też zdjęcie tygodnia.
Konkurs trwa do 31 października.

Regulamin dostępny na sacz.in i na profilu DTS na FB.

krawcowe - uszyły na naszą proś-
bę wielką flagę narodową z napi-
sem Nowy Sącz. Miała ona podczas 
wszystkich meczów eliminacyjnych 
przypominać trenerowi kadry, że 
miasto, w którym kiedyś przez rok 
pracował, jest całym sercem z naro-
dową drużyną.

Później również były sądeckie ak-
centy. W październiku 2014 r. na dzie-
sięć dni przed meczem z Niemca-
mi DTS wraz z parterami piłkarskiej 
reprezentacji - firmami Fakro i Wi-
śniowski - zorganizował w Warsza-
wie konferencję pt. „Reprezentuje-
my Polskę – kibicujemy razem. Sy-
nergia sportu i gospodarki”. Najczę-
ściej powtarzającym się motywem 
tamtego spotkania, była… przepowia-
dana wygrana z Niemcami. W Hote-
lu Polonia czuło się prawdziwą wiarę 
w sukces budowanej właśnie druży-
ny, a głównym bohaterem konferencji 

i obowiązek, dlatego zdecydowali-
śmy się iść razem na dobre i na złe.  
Sukcesy Polaków to również nasze 
sukcesy, których nie da się przeli-
czyć na żadne pieniądze.

Co ciekawe, Andrzej Wiśniowski 
zaprosił wówczas selekcjonera na po-
kład swojego firmowego śmigłowca, 
by ten szybciej mógł wrócić do ro-
dzinnego Krakowa na obserwację li-
gowego meczu jednej z drużyn – czy-
li do swoich obowiązków. Adam Na-
wałka przyznał, że po raz pierwszy 
miał okazję lecieć helikopterem. A w 
sali konferencyjnej warszawskiego 
hotelu powiedział m.in.: 

- To fantastyczna sprawa, że 
polscy przedsiębiorcy docenia-
ją wysiłek polskich sportowców 
i chcą być z piłkarzami w dobrych 
i złych momentach. To ważne, bo 
daje nam komfort pracy i możemy 
się skoncentrować tylko na spor-
towym wyniku. Wiem, co mówię, 
bo pamiętam całkiem niedawne 
czasy, kiedy w klubowej szatni 

brakowało ciepłej wody pod prysz-
nicem.

W niedzielę w szatni Stadionu Na-
rodowego też był zimny prysznic, ale 
tym razem strumieniami lał się do-
brze schłodzony szampan. Z powo-
du szampańskiego nastroju drużyny, 
trener Nawałka musiał oddać do pral-
ni swój nienagannie skrojony garni-
tur. Na trybunach sądecki fanklub re-
prezentacji rozpamiętywał zaś, jak to 
podczas zwycięskiego meczu z Niem-
cami, kiedy Polacy strzelali drugie-
go gola, za niemiecką bramką wy-
świetlała się właśnie reklama Fakro. 
W ostatnią niedzielę tuż przed golem 
Roberta Lewandowskiego, w naroż-
niku, z którego poszło precyzyjne do-
środkowanie, akurat wyświetliła się 
wielka reklama sądeckiego produ-
centa bram. W tym samym momen-
cie obecny na trybunach Mariusz Wi-
śniowski krzyknął: „Brama!”. Kilka 
sekund później Lewandowski zamie-
nił dośrodkowanie na zwycięską bra-
mę. (MICZ)

był… oczywiście trener Nawałka. 
To dla sądeckich firm Fakro i Wi-
śniowski zrobił on wówczas wyjątek 
i w przedmeczowej gorączce znalazł 
czas na to spotkanie. Kibice pewnie 
dobrze pamiętają, że selekcjoner nie 
dawał w tamtym okresie żadnych wy-
wiadów i generalnie nie udzielał się 
medialnie. Po prostu konsekwent-
nie i bez zbędnego szumu pracował 
nad swoim zadaniem. Z nami zgo-
dził się podyskutować nie tylko o pił-
ce nożnej, choć wtedy akurat najmniej 
o meczu z mistrzami świata, przy 
którym trener pewnie był intensyw-
nie myślami.

- Jesteśmy partnerem piłkarskiej 
reprezentacji od dziewięciu lat i ni-
gdy nie uzależnialiśmy tego od ak-
tualnych wyników czy chwilowych 
wahań kibicowskich nastrojów – 
podkreślał wówczas Janusz Komur-
kiewicz, dyrektor marketingu fir-
my Fakro. - Wszyscy reprezentuje-
my Polskę, choć każdy w innej dzie-
dzinie. Dlatego jesteśmy z narodo-
wą reprezentacją, jako jej partnerzy 
i sponsorzy. My konkurujemy w go-
spodarczych mistrzostwach Euro-
py, reprezentujemy polską gospo-
darkę na arenie międzynarodowej, 
dlatego potrafimy docenić wysiłek, 
jaki nasi piłkarze wkładają w spor-
tową rywalizację.

- Sponsorując polską druży-
nę, nie traktujemy tego, jako for-
my wsparcia dla naszych zawod-
ników – przekonywał rok temu 
w Warszawie Andrzej Wiśniow-
ski. -  Godne reprezentowanie Pol-
ski na świecie to nasz wspólny cel 
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Rozmowa tygodnia

Mamy prawo czuć się bezpiecznie

Z Wojciechem Cieślakiem, przewodni-

czącym komitetu Stop Nielegalnym Imi-

grantom, a także kandydatem do Sejmu 

z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, na 

temat tego jakie niebezpieczeństwa są 

związane z islamizacją Europy, rozma-

wiał Adam Krupczak.

Pierwsze pytanie jest nieco przewrot-

ne. Czy powinniśmy pomagać uchodź-

com z Syrii?

Tak, powinniśmy. To nasz katolicki 

obowiązek. Ale tylko tym, którzy na-

prawdę uciekają przed zagrożenia-

mi związanymi z wojną w Syrii. Przede 

wszystkim kobietom z małymi dziećmi. 

Stanowcze „nie” musimy powiedzieć 

imigrantom ekonomicznym. Słynna 

stała się już historia jednego z chłop-

ców, który utonął, gdyż jego ojciec 

chciał sobie za darmo wstawić nowe 

zęby. Na to nie możemy pozwolić pod 

żadnym pozorem.

Czy naprawdę powinniśmy się bać imi-

grantów? Mam tutaj na myśli głównie 

muzułmanów.

Islamizacja to naprawdę olbrzymie 

zagrożenie dla kultury europejskiej, 

którą współtworzymy od wieków. To 

olbrzymie zagrożenie dla wiary kato-

lickiej i samych katolików. Wystarczy 

spojrzeć na to, co dzieje się w Niem-

czech, Norwegii czy Szwecji, krajach 

pełnych muzułmanów. Tam powsta-

ją przecież etniczne getta, w których 

obowiązuje prawo szariatu. Po ulicach 

chodzą  funkcjonariusze „policji religij-

nej”, którzy pilnują, aby kobiety, włącz-

nie z rodowitymi Szwedkami czy Niem-

kami nosiły burki i stosowały się do za-

sad wiary muzułmańskiej. W przypad-

ku bijatyk czy awantur policja już nawet 

nie podejmuje interwencji, gdyż jest to 

na porządku dziennym.

Islam wcale nie jest pełen miłości, jak 

próbują nam to przedstawić niektóre 

środowiska lewicowe, takie jak Gazeta 

Wyborcza. To zdecydowanie drapieżna 

religia, która „niewiernych”, takich jak 

my, każe zabijać. Nie możemy pozwo-

lić, żeby to co zbudowaliśmy przez set-

ki czy tysiące lat, legło w gruzach przez 

jedną nieodpowiedzialną decyzję rzą-

du Ewy Kopacz. Myślę, że mieszkań-

cy naszego regionu są świadomi za-

grożeń, które płyną z islamizacji Polski.

Mówi Pan o tak zwanym „kwotowym” 

systemie przyjmowania imigrantów?

Dokładnie tak. Premier Ewa Kopacz 

nie miała na tyle odwagi, żeby sprze-

ciwić się Angeli Merkel i jej propozycji. 

Polski rząd po prostu oszukał naszych 

przyjaciół z Grupy Wyszehradzkiej – 

Węgry, Słowację oraz Czechy, a tak-

że Rumunię i Bułgarię. Przedstawicie-

le pozostałych krajów Wyszehradu byli 

tym zszokowani, co może mieć nega-

tywne skutki dla Polski na arenie mię-

dzynarodowej. Również europosłowie 

Platformy Obywatelskiej Michał Boni, 

Róża Thun, Lidia Geringer De Oden-

berg i Danuta Huebner zagłosowali w 

Brukseli za takim rozwiązaniem, wbrew 

interesowi Polski. Taka sytuacja nie ma 

prawa mieć miejsca. Osoby wybrane 

w naszym kraju powinny zawsze gło-

sować zgodnie z interesem jego oby-

wateli.

Pan był na Węgrzech, żeby samemu wy-

badać sytuację. Naprawdę jest aż tak 

źle?

Wraz z wiceprzewodniczącym ko-

mitetu „Stop Nielegalnym Imigrantom” 

Grzegorzem Piątkowskim udaliśmy się 

na granicę serbsko-węgierską, żeby na 

własne oczy przekonać się jak wygląda 

sytuacja. Rozmawialiśmy z policjantami, 

pogranicznikami i samorządowcami. To 

co nam powiedzieli, a także to co sami 

mogliśmy zaobserwować nie napawa 

optymizmem. Wbrew temu co stara się 

nam wpoić większość mediów, kobiet i 

dzieci jest tam naprawdę bardzo mało. 

Większość osób, które czekają na azyl 

w Europie, to młodzi i zdrowi mężczyźni, 

którzy porzucili swoje rodziny i udali się 

na nasz kontynent. Węgierscy mundu-

rowi opowiadali nam o regularnych bur-

dach i bijatykach, które mają tam miej-

sce. Na ulicy faktycznie trudno jest usły-

szeć język węgierski. Później naszymi 

śladami ruszyło wielu znanych na are-

nie ogólnopolskiej polityków.

Jakie są więc pańskie postulaty związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa miesz-

kańcom Sądecczyzny?

Jednym z podstawowych postulatów 

jest przywrócenie Karpackiego Oddzia-

łu Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

Nie pierwszy raz zresztą Nowy Sącz, Li-

manowa, Gorlice i Podhale zostały to-

talnie zmarginalizowane, by wspomnieć 

chociażby dyspozytornię pogotowia ra-

tunkowego. Rząd, którego przedsta-

wicielem jest przecież nie kto inny, jak 

minister Andrzej Czerwiński, podjął de-

cyzję fatalną z punktu widzenia miesz-

kańców Sądecczyzny, a w konsekwen-

cji również całej Polski. Główne zagro-

żenie dla naszych granic nie jest na za-

chodzie kraju, a to właśnie tam, w Ra-

ciborzu, ulokowany został Śląsko-Mało-

polski Oddział Straży Granicznej. 

Tymczasem sytuacja geopolityczna 

sprawiła, że z powodu kryzysu w Kijo-

wie niebezpieczeństwo dla kraju znaj-

duje się z jednej strony na wschodzie, 

przy granicy ukraińskiej. Natomiast z 

drugiej, po zamknięciu granic przez Au-

strię czy Czechy, głównym „szlakiem 

tranzytowym” dla imigrantów z Syrii czy 

Erytrei będzie Małopolska i Sądecczy-

zna. To wymaga zdecydowanie więk-

szego zaangażowania służb munduro-

wych oraz specjalnych.

Mówił Pan także o przywróceniu Korpu-

su Ochrony Pogranicza.

Faktycznie, przedstawiliśmy wraz z 

Jarosławem Gowinem taką propozycję. 

Ma to być połączenie najlepszych funk-

cjonariuszy formacji wojskowych, a tak-

że obecnej straży granicznej oraz służb 

specjalnych. Tylko taki „miks” jest w sta-

nie zapewnić nam bezpieczeństwo na 

właściwym poziomie. Niezbędna jest tu-

taj więc współpraca Ministerstwa Obro-

ny Narodowej oraz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.

Jeśli Bóg pozwoli Zjednoczonej Pra-

wicy wygrać nadchodzące wybory, to 

szefem MON zostanie najprawdopo-

dobniej właśnie Jarosław Gowin. Wte-

dy wspólnie podejmiemy starania o za-

wiązanie Korpusu Ochrony Pograni-

cza. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie 

przewodził MSWiA, ale ktokolwiek to 

będzie, z całą pewnością pozytywnie 

ustosunkuje się do naszej propozycji i 

podejmiemy wspólne działania. W Pra-

wie i Sprawiedliwości rozumiemy, że 

bezpieczeństwo obywateli jest jednym 

z priorytetowych zadań rządu.

Pogłoski mówią o ulokowaniu uchodź-

ców na terenie Sądecczyzny oraz Lima-

nowszczyzny...

Na to nie ma i nie będzie zgody z 

naszej strony. Jeżdżąc po miejsco-

wościach powiatów nowosądeckiego, 

gorlickiego i limanowskiego widzę, że 

nie chcą tego również sami mieszkań-

cy, z którymi rozmawiam. Trzeba to na-

pisać wprost – obywatele całkiem słusz-

nie po prostu się tego boją. Co bardzo 

ciekawe, politycy Platformy nie chcą lo-

kować imigrantów na terenach, na któ-

rych zwyczajowo uzyskują wyższe po-

parcie, takich jak Wielkopolskie czy Za-

chodniopomorskie, bo boją się reakcji 

swoich wyborców. Tymczasem regio-

ny, w których lideruje Prawo i Sprawie-

dliwość będą pękały w szwach od imi-

grantów.

Czy podjął Pan już jakieś działania w tej 

sprawie?

Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów 

pod petycją do premier Ewy Kopacz. 

Sprzeciwiamy się w niej kwotom imi-

granckim, które chcą nam siłą narzu-

cić Niemcy. Do tej pory udało nam się 

ich zebrać kilka tysięcy, ale zaintereso-

wanie akcją jest tak ogromne, że cały 

czas napływają nowe. To również poka-

zuje stosunek obywateli do decyzji rzą-

du, z którą się po prostu nie zgadzają. 

Wszystko zostanie przesłane do Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów. Zapew-

niam również, że jeśli kiedykolwiek po-

jawią się propozycje rozlokowania imi-

grantów na terenie Podhala i Sądec-

czyzny, to będę z nimi walczyć. Miesz-

kańcy Sądecczyzny mają pełne prawo 

czuć się bezpiecznie

Materiał finansowany ze środków 

KW Prawo i Sprawiedliwość.

Wojciech Cieślak i Jarosław Kaczyński Wojciech Cieślak i Grzegorz Piątkowski podczas wizyty na Węgrzech

TEKST SPONSOROWANY
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Wyjątkowo ciekawie zapowiadają się tegoroczne wybory do Senatu RP z okręgu nowosą-

decko-gorlickiego. W jednym ringu znajduje się senator Stanisław Kogut, który urząd piastu-

je już od trzech kadencji, oraz Tadeusz Nowak znany działacz społeczny, prezes Stowarzy-

szenia Nowosądecka Wspólnota, który od lat pomaga realnie zmieniać oblicze naszego re-

gionu. Dzisiaj prezentujemy wywiad z Panem Nowakiem, który startuje w wyborach do se-

natu jako kandydat niezależny.

Panie Tadeuszu, startuje Pan jako kandydat niezależny w tegorocznych wyborach do Sena-

tu RP. Dlaczego zdecydował się Pan na start?

Uważam, że nadszedł czas na zmianę i Pan Kogut powinien wreszcie zrezygnować 

ze stanowiska. Jest senatorem już od trzech kadencji, ale jego zachownie wielokrotnie 

nie licowało z powagą urzędu jaki sprawuje.  Przypomnę choćby słynne wyzwiska pod 

adresem sędziego piłkarskiego na jednym z meczów, z którego zresztą nagranie krąży 

w Internecie. Przykro na to patrzeć. Jaki to przykład dla naszej młodzieży, dla dzieci? Chciał-

bym aby w przyszłości mieszkańcy nie musieli wstydzić się swojego senatora, żeby mo-

gli być z niego dumni. Chciałbym także, aby wszyscy czuli się zaproszeni do współpra-

cy. Nie tylko ci, którzy podzielają linię myślenia senatora. Jest dużo do zrobienia w całym 

regionie. Uważam, że nie wolno zamykać się na jedną miejscowość czy grupę ludzi. Re-

gion to nie prywatny folwark, tylko nasze wspólne dobro.

Podobno cieszy się Pan poparciem wielu środowisk, zwłaszcza prawicowych, także zwolen-

ników PiS. Startuje Pan jednak jako kandydat niezależny?

Tak, rzeczywiście. Mam w wśród sympatyków PiS wielu przyjaciół i to oni w dużej mie-

rze zachęcali mnie do startu w wyborach. Myślę, że mój oponent byłby zaskoczony jak 

wiele osób z jego własnego podwórka mnie popiera.  Wydaje mi się, że oni też chcą zmia-

ny. Popierają mnie, bo jestem człowiekiem koncyliacyjnym i nie zamykam się na ludzi. Tak 

nakazuje mi moje wychowanie i wiara katolicka. Traktuję to bardzo poważnie. Długo za-

stanawiałem się nad startem, ale stwierdziłem, że trzeba działać i zmieniać, no i jestem. 

Chodzą słuchy, że miał Pan startować z ugrupowania Prawica Rzeczpospolitej Marka Jurka, 

które miało mieć zagwarantowane miejsca z list PiS. Co się stało?

Zgadza się. Mieliśmy umowę koalicyjną z PiS, ale niestety jak to czasami bywa, wygrały 

partykularne interesy niektórych działaczy i większość osób z naszego ugrupowania zo-

stała usunięta z list. Czasami tak jest, że strach przed utratą miejsca w parlamencie czy 

w senacie zaślepia ludzi. Nie chciałbym jednak wskazywać winnych. Ja postanowiłem, 

że się nie poddam, bo warto działać dla regionu. W pewnym momencie swoje poparcie 

zaproponowała Platforma Obywatelska. Długo się zastanawiałem, ale ponieważ wszy-

scy wokół, włącznie z niektórymi zwolennikami PiS, zachęcali mnie do przyjęcia tej pro-

pozycji, zgodziłem się. Mówili, że to jedyna szansa na zmianę senatora w naszym regio-

nie i wydaje mi się, że mają rację. Startuję więc jako kandydat niezależny z komitetu wy-

borczego PO. Stawiam przede wszystkim  na współpracę.

Czy w związku z tym zmienił Pan wartości, którymi kieruje się Pan w życiu?

Wiele osób mnie o to pytało. Odpowiadam stanowczo: Nie, nigdy nie zmieniłem i nie 

zmienię wartości, którymi kieruję się w życiu. Zresztą nikt z PO nie rządał ode mnie zmia-

ny moich wartości. Tam znajduje się wiele osób, które podzielają moją wizję rzeczywisto-

ści. Chciałbym jednak podkreślić, że nigdy nie należałem ani do PiS ani do PO. Ja jestem 

reprezentantem regionu, nie partii politycznej! 

Często powtarza Pan, że wartości nie mają barw politycznych. Czy mógłby Pan to wyjaśnić?

Oczywiście. Moja żona stwierdziła ostatnio, że jestem zarówno prawy, jak i sprawie-

dliwy. Czasami myślę, że ona jest dla mnie za dobra (śmiech). Mówiąc poważnie, uwa-

żam, że w ostatnim czasie partie polityczne zawłaszczyły niektóre wartości i zachowują 

się jakby należały one tylko do nich. To jest absurd. Myślę, że można być konserwatyw-

nym katolikiem nie będąc w PiS i promować postawy obywatelskie nie należąc do Plat-

formy Obywatelskiej. Zawsze jasno mówiłem kim jestem, nie wstydzę się swoich kato-

lickich korzeni. Nie należę ani do PO ani do PiS. Jestem Tadeuszem Nowakiem i repre-

zentuję swoje własne poglądy. Dzięki temu nie jestem obciążony naciskami, którym za-

pewnie podlegają członkowie partii politycznych zarówno z prawej, jak i z lewej strony.

Z tego, co Pan mówi wynika, że wybierając senatora warto raczej stawiać na człowieka, nie 

na partię polityczną. Czy mógłby Pan wyjaśnić naszym czytelnikom jak postrzega Pan rolę 

senatora?

Senator to reprezentat wszystkich mieszkańców regionu. W przeciwieństwie do wy-

borów do sejmu, wybory do sentau odbywają się w okręgach jednomandatowych. Wła-

ściwie nie ma znaczenia z jakiej partii startuje przyszły senator, liczy się człowiek oraz to, 

co zrobi dla regionu. Chciałbym podkreślić, całego regionu, nie tylko swojego małego po-

dwórka. Jako działacz, a obecnie prezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wsólnota, które 

działa na rzecz społeczności lokalnej nauczyłem się, że tylko współpraca ma sens i może 

przynieść korzyści całej społeczności lokalnej. Odległa, wielka polityka warszawska gdzie 

biją się dwie partie jest ważna, ale senator przede wszystkim powinien być reprezentan-

tem interesów swojego okręgu.

Skoro mówimy o działalności na rzecz regionu, co do tej pory udało się Panu zrealizować na 

sądecczyźnie?

Na początku chciałbym podkreślić, że wszystkie dotychczasowe działania na rzecz na-

szego regionu i jego mieszkańców to przede wszystkim zasługa wspaniałych wolonta-

riuszek i wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota. Dzięki tym ludziom 

możliwe jest realizowanie szeregu akcji, z których mogę wymienić chociażby wsparcie 

dla dzieci i młodzieży w postaci programu stypendialnego dla zdolnych, ale mniej zamoż-

nych uczniów oraz działalność „Pogotowania Korepetycyjnego”, w którym udzielamy po-

mocy uczniom sądeckich szkół. Bardzo ważna jest dla nas także pomoc osobom niepeł-

nosprawnym poszkodowanym w wypadkach. Jedną z akcji jakie organizowaliśmy w tym 

zakresie było zachęcanie do przeznaczania 1% z podatków w ramach wpłat celowych 

na SNW, które zostały przeznaczone na finansowanie rechabilitacji osób poszkodowa-

nych w nieszczęśliwych wypadkach. Poza tym staramy się promować i kształować po-

stawy obywatelskie. Co roku organizujemy plebiscyt „Człowiek Wielkiego Serca”, „Sku-

teczny w Działaniu” oraz „Społecznik-Wolontariusz”, w których nagradzane zostają oso-

by wyróżniające się działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Dumny jestem także z 

działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego, który prowadzi 

zbiórkę funduszy na realizację tego dzieła oraz z naszego sympatycznego Klubu Senio-

ra działającego przy Stowarzyszeniu.

Czyli dużo już udało się zrobić. Jak w takim razie wyobraża Pan sobie działalność swojego 

biura senatorskiego?

Moja propozycja dla mieszkańców regionu jest prosta. Głównym moim celem będzie 

nawiązanie ścisłej współpracy z organizacjami pożytu publicznego z terenu powiatu no-

wosądeckiego i gorlickiego, które zajmują się szeroko pojętą edukacją, przedsiębiorczo-

ścią oraz wsparciem osób niepełnosprawnych i starszych. Są to organizacje na co dzień 

pracujące z mieszkańcami regionu. Znajdują się blisko ludzi, rozumieją ich problemy i po-

trzeby. Dzięki stworzeniu takiej federacji możliwe będzie uruchomienie szeregu punk-

tów konsultacyjnych w regionie, za pośrednictwem których mieszkańcy będą mogli ła-

two kontaktować się z biurem i przedstawicielami swojego senatora, zgłaszać potrzeby 

i otrzymywać bezpośrednią, realną pomoc w konkretnych sprawach. Już rozpocząłem 

wstępne prace nad tym projektem.

Czy są jakieś obszary, na których szczególnie chciałby Pan skupić swoją działalność sena-

torską?

Tak, wyznaczyłem sobie trzy takie obszary. Po pierwsze zwiększenie zatrudnienia w 

regionie. Kluczowy jest wzrost liczby podmiotów gospodarczych i pomoc osobom bez-

robotnym w poszukiwaniu pracy oraz ewentualnym przekwalifikowaniu się. Dlatego tak 

ważna jest według mnie modernizacja i rozwój oferty kształcenia zawodowego i usta-

wicznego w regionie oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami sądeckimi i gorlic-

kimi. Po drugie rozbudowa infrastruktury drogowej. Jedną z najważniejszych inwestycji 

najbliższych lat będzie dla naszego regionu przebudowa drogi pomiędzy Brzeskiem i No-

wym Sączem (tzw. „Sądeczanki”), która powinna zostać sfinansowana z budżetu państa-

wa. Nie mniej ważna jest także rozbudowa dróg powiatowych stanowiących połączenia 

Nowego Sącza i Gorlic z miejscowościami uzdrowiskowymi szczególnie wartościowy-

mi przyrodniczo oraz przejściami granicznymi. Po trzecie wreszcie pomoc osobom star-

szym i niepełnosprawnym. W naszym społeczenstwie jest coraz więcej osób starszych 

wymagających odpowiedniej opieki. Ważne jest wspieranie inicjatyw tworzenia centrów 

opieki z oddziałami psychogeriatrii oraz rehabilitacji geriatrycznej w regionie oraz angażo-

wanie się w tworzenie gminnych klubów seniora. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę jeszcze na koniec krótko powiedzieć, kim prywat-

nie jest Tadeusz Nowak, kandydat na senatora RP?

Przede wszystkim jestem Sądeczaninem. Pochodzę z rodziny wielodzietnej i zosta-

łem wychowany w poszanowaniu wartości rodzinnych. Z wykształcenia jestem inżynie-

rem metalurgii, którą ukończyłem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Od lat 

prowadzę własną działalność gospodarczą. Mam dwoje dorosłych dzieci. 

Nasz region zasługuje na lepszego senatora
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TADEUSZ NOWAK

TEKST SPONSOROWANY
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REKLAMA

Wybory parlamentarne 2015
Buzek za jedynką PO

W sobotę Nowy Sącz odwiedził Jerzy Buzek. Wspie-
rał on kandydatów Platformy Obywatelskiej w wybo-
rach parlamentarnych. 

Były premier Polski skupił się przede wszystkim na 
walorach lidera listy Andrzeja Czerwińskiego. 

- Mam bardzo poważne powody, żeby być tutaj w 
Nowym Sączu i żeby popierać przede wszystkim pana 
ministra Andrzeja Czerwińskiego – podkreślał Jerzy 
Buzek. - Od niego zaczynam, dlatego, że tutaj przed 17 
laty zaczynaliśmy razem działalność. Ja byłem wtedy 
w polskim rządzie a on był prezydentem Nowego Sącza.

Były premier uważa, że Sądecczyzna to kolebka li-
derów przedsiębiorczości na skalę już nie tylko euro-
pejską, ale i światową, a jej rozwój z okresu ostatnich 
ośmiu lat jest zauważalny już na pierwszy rzut oka. Nie 
ukrywał jednocześnie, że jest jeszcze wiele rzeczy, na 
przykład problemy komunikacyjne, które trzeba jesz-
cze rozwiązać. Według byłego premiera jedynka z listy 
PO w okręgu 14 jest gwarantem podtrzymania dobrej 
passy dla regionu.

(ES)

Poręba za dwójką PiS
W piątek na odsiecz debiutantowi na listach wybor-

czych do Sejmu przyjechał europoseł z Podkarpacia To-
masz Poręba. 

Poręba twierdzi, że Leśniak na szanse stworzyć nową 
jakość w PiS. - Sądecczyzna nie będzie się wstydzić. 
Pan Leśniak nie będzie przynosić wstydu. Europoseł 
podkreślał też kilkakrotnie, że Józef Leśniak ma oso-
biste poparcie Jarosława Kaczyńskiego. 

Poręba nie ukrywał, że odwiedził Nowy Sącz na proś-
bę od najwyższych władz ugrupowania, a Leśniak - je-
śli wygra wybory - będzie miał do wykonania bardzo 
ważne zadanie również w regionie: - Jego głównym za-
daniem będzie otwieranie Prawa i Sprawiedliwości na 
tych, którzy często  w wielu miejscach nie mają moż-
liwości funkcjonowania w naszej partii.

W kuluarach mówi się, że osobiste namaszczenie 
Kaczyńskiego dla urodzonego w Limanowej samorzą-
dowca stało się przyczyną najróżniejszych spekulacji, 

że Warszawa chce na nowo rozdać karty w ugrupowa-
niu w naszym regionie, a wyróżnienie to budzi zazdrość 
kontrkandydatów. Sam Leśniak zapytany o to wprost, 
odpowiada bardzo dyplomatycznie: - Ja przede wszyst-
kim wiem jedno, że staram się możliwie jak najlepiej 
robić moją kampanię. Zaraz dodaje, że wszyscy kan-
dydaci razem walczą o powodzenie listy, ale każdy też 
równie mocno zabiega o swoje głosy. 

(ES)

Wszyscy są pierwsi
Uproszczenie przepisów prawa, inwestycje struktu-

ralne, ponadpartyjni posłowie działający nie na rzecz 
partii, lecz dla dobra obywateli – tak najkrócej moż-
na ująć postulaty, jakie chce w Sejmie realizować dru-
żyna Kukiz’15. 

9 października na konferencji prasowej w Nowym Są-
czu Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 zaprezen-
tował swoich kandydatów. 

 - Częstokroć zarzuca się nam, że nie mamy pomy-
słu na Polskę, że idziemy do Sejmu i co dalej? – mówi-
ła Elżbieta Borowska reprezentująca powiat gorlicki. – 
Nasza strategia opiera się na trzech filarach: demo-
kracji, bogactwa oraz bezpieczeństwa. Idziemy po to, 
aby wprowadzić system prezydencki, chcemy silne-
go przywództwa, nie chcemy walki podjazdowej, nie 
chcemy ciągłych kłótni pomiędzy politykami. Chce-
my zmiany wymiaru sprawiedliwości oraz ordynacji 
większościowej. W sferze bogactwa pragniemy upro-
ścić podatki, tak żeby polska przedsiębiorczość mogła 
rozkwitać – wymieniała Borowska, której szczególnie 
bliski jest problem eurosierot. 

- Przetrwać w Polsce to jest survival – zwracała 
uwagę Iwona Pycińska, która w Sejmie chciałaby wspie-
rać osoby wykluczone i działać na rzecz wyrównywa-
nia różnic w społeczeństwie. 

Do Sejmu startuje także Jarosław Gliński z Koniuszo-
wej, nauczyciel informatyki i matematyki, nagrodzony 
m.in. Srebrnym Jabłkiem Sądeckim. W Sejmie chciał-
by się zająć oświatą i kulturą. – Nauczyciel dla ucznia 
nie dla papierów – postulował.

Kandydaci zgodnie podkreślali, że będą działać dla 
obywateli. – Tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy 
jedynkami na liście. 

(AM)

Nowak - Romanek wyborcze 
zdjęcie niezgody

Tadeusz Nowak, kandydujący do Senatu z list PO, 
umieścił na swojej ulotce zdjęcie z kwesty na rzecz bu-
dowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Na fot-
ce był również poseł Andrzej Romanek, który zażądał 
wycofania publikacji z obiegu. 

- Takie zachowanie uważam za wysoce nieetyczne. 
Niniejszym żądam od Pana Tadeusza Nowaka zaprze-
stania rozpowszechniania ulotki wyborczej z moim wi-
zerunkiem i usunięcia jej z przestrzeni publicznej. W 
przeciwnym razie podejmę stosowne działania praw-
ne – oświadcza poseł Andrzej Romanek. - Zwracam się 
również do wyborców o niełączenie mojej osoby z kam-
panią wyborczą kandydata popieranego przez Platfor-
mę Obywatelską. Jednocześnie oświadczam, że nie po-
pieram żadnego z kandydatów startujących z popar-
ciem Platformy Obywatelskiej. Jako poseł Zjednoczo-
nej Prawicy popieram kandydatów startujących z list 
Prawa i Sprawiedliwości.

Sam Tadeusz Nowak nie kryje zaskoczenia i ubolewa-
nia nad ostentacją parlamentarzysty. Mimo że kandy-
duje do senatu z list PO nadal działa w Stowarzyszeniu 
Nowosądecka Wspólnota, które łączy sądeckie środo-
wiska. I działalności tej nie zamierza zaniechać. Oczy-
wiście wspomniane materiały wycofał, ale podkreśla, 
że zdjęcie umieszczone było w kontekście propagowa-
nia wspólnej idei, dla której politycy i działacze powinni 
różnice światopoglądowe, polityczne odstawić na bok.

(ES)

SACZ.IN
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„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Poznajemy jak działają media

To byli niecodzienni goście. W na-
szej redakcji goście są zawsze mile 
widziani, ale jeśli składa nam wizy-
tę grupa aktywnych młodych ludzi, 
to nasza radość jest jeszcze więk-
sza. Dlaczego? Ponieważ powszech-
nie uważa się, iż młodzież dzisiaj nie 
interesuje się sprawami publicznymi 
i społecznymi. Nic bardziej mylnego. 
Spotkanie z uczestnikami projektu 
„ABC młodego obywatela” pokaza-
ło, iż można być młodym, aktywnym 
i ciekawym świata. A oto jak sami 
uczestnicy projektu relacjonują na-
sze spotkanie.

„Bardzo cieszy mnie, że w ra-
mach współpracy z Forum Ekono-
micznym w Krynicy udało się tak 
licznej grupie młodzieży z Nowe-
go Sącza uczestniczyć w tym wy-
darzeniu. Forum Młodych Liderów 
jest corocznym spotkaniem mło-
dych osób z całej Europy. W czasie 
trwania Forum, Nowy Sącz był mia-
stem tętniącym życiem za sprawą 
gości z 42 krajów, debatujących o 
przyszłości Europy i świata. W tym 
gronie nie mogło zabraknąć mło-
dych Sądeczan – aktywnych lide-
rów, biorących udział w projektach 
inicjowanych w ramach powołanej 
przeze mnie Akademii Projektów. 
Debaty, warsztaty i panele dysku-
syjne w tym roku oparte były o wy-
jątkowo ciekawe tematy. Jestem 
przekonana, że udział młodzieży 
w tym przedsięwzięciu dostarczył 
im cennej wiedzy, doświadczeń, 
które zaprocentują w ich życiu”- 
podsumowała Marta Mordarska 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Spo-
łecznych.

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

W ramach projektu "ABC młodego obywatela" gościliśmy w redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, gdzie spotkaliśmy się z panem Woj-ciechem Molendowiczem, który opowiedział nam o swojej karierze za-wodowej i specyfice pracy dziennikarza. Na spotkaniu dzieliliśmy się rów-nież naszymi wrażeniami z X Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, w którym braliśmy udział dzięki pani Marcie Mordarskiej. Bez niej pew-nie nie mielibyśmy okazji uczestniczyć w tak interesującym wydarzeniu.Udział w Forum był fantastycznym doświadczeniem, ponieważ mogli-śmy tam spotkać wielu inspirujących młodych ludzi z całej Europy, którzy chcą działać i być aktywni . Rozmowy z uczestnikami pomogły nam po-znać opinie i poglądy młodych ludzi z innych krajów na temat poruszanych ostatnio problemów społeczno-gospodarczych w Europie. Poza znajo-mościami i masą nowych doświadczeń na Forum udało mi się również spotkać grupę ludzi z Albanii i Kosowa, a ponieważ moja rodzina stamtąd pochodzi, szybko nawiązałam z tymi uczestnikami kontakt. Po zakończe-niu Forum, gdy już wszystkim udało się dotrzeć do domów, skontakto-wałam się z jedną z albańskich uczestniczek i po dłuższej rozmowie oka-zało się, że jesteśmy spokrewnione! To było niesamowite! Dlatego też po Forum Ekonomicznym poza wspomnieniami i znajomościami zostaje mi również kontakt z krewnymi w Albanii.

Arbresha Goranci

Dnia 8 października wraz z mło-

dzieżą uczestniczącą w projek-

cie ABC MŁODEGO OBYWATELA 

i z panią Martą Mordarską miałam 

możliwość odwiedzenia redakcji 

„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. 

Poznaliśmy redaktora naczelnego 

Wojciecha Molendowicza, który od 

podszewki pokazał nam pracę re-

dakcji. Przybliżył nam historię po-

wstania tej gazety. Poruszył temat 

spadku sprzedaży gazet codzien-

nych na przestrzeni kilku lat, któ-

ry jest spowodowany popularyza-

cją internetu. Mamy coraz mniejszą 

potrzebę kupowania gazet, ponie-

waż wszystkie informacje są nada-

wane na bieżąco przez radio, stro-

ny internetowe, wiadomości telewi-

zyjne itp. Jestem bardzo zadowo-

lona  z przebiegu spotkania oraz 

możliwości poznania „Dobrego Ty-

godnika Sądeckiego”.
Oliwia Fałowska 

W spotkaniu z panem Molen-
dowiczem dowiedzieliśmy się wie-
lu ciekawych rzeczy o „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim" i jego pra-
cy jako redaktora. Pan Molendo-
wicz jest bardzo interesującym 
człowiekiem i widać, że kocha to 
co robi. Opowiedział nam swoje 
najciekawsze przygody i pokazał 
jak redakcja funkcjonuje od środ-
ka. Praca ta wydaje się łatwa, ale 
to tylko pozory. Ciężko jest nie po-
gubić się we wszystkich tematach 
i sprawić, by papierowa gazeta 
nie przeszła do historii. W dzisiej-
szych czasach ludzie rzadko się-
gają po gazety. Wolą włączyć te-
lewizor lub sprawdzić informacje 
w internecie. Myślę jednak, że 
chociaż gazeta traci popularność, 
to nie przejdzie tak szybko „do la-
musa", bo zawsze znajdą się oso-
by, które wolą tradycyjnie spraw-
dzać informacje.

Aneta Biskup

Kilka słów o projekcie: Uczestnictwo w 

projekcie daje możliwość zdobycia no-

wych znajomości, doświadczeń oraz brania 

udziału w ciekawych warsztatach. Oprócz 

tego zapisując się na projekt mamy możli-

wość wyjazdu na Noc Naukowców, a tak-

że na takie prestiżowe wydarzenie, jakim 

jest Forum Ekonomiczne. Dlatego nie ża-

łuję udziału w projekcie i każdemu pole-

cam, kto ma trochę wolnego czasu i chę-

ci do działania.
Dawid Mordarski

Witam, mam na imię Sebastian. Jestem uczniem 4 klasy technikum i uczęszczam na projekt „ABC Młodego Obywatela” realizo-wany przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Na projekt zapisałem się, ponieważ zainte-resowany jestem rozwojem własnej aktyw-ności obywatelskiej i społecznej. Poprzed-nio uczestniczyłem w dwóch projektach z serii „Twoja Aktywność Szansą na Sukces”, co także miło wspominam.
W ramach projektu jest wiele atrakcyj-nych zajęć i aktywności, takich jak: warszta-ty informatyczne, dziennikarskie, językowe, ogólnorozwojowe, trening interpersonalny, zajęcia historyczne „Kamienice z historią”, poszerzające wiedzę o dziejach sądeckich kamienic, wizyty studyjne w mediach, zaję-cia wyjazdowe, udział w Forum Młodych Li-derów-prestiżowym wydarzeniu zrzeszają-cym młodzież z całej Europy.

Nazywam się Aleksandra 
Bąba i mam 17 lat. W projek-
cie, który jest organizowany 
przez Stowarzyszenie „Betle-
jem” biorę udział po raz drugi. 
Zajęcia te dają mi możliwość 
zdobycia doświadczenia, po-
znania nowych ludzi, rozwija-
nia swoich zdolności. Niesa-
mowite jest to, jak w krótkim 
czasie młodzi ludzie są w sta-
nie się zintegrować, współpra-
cować i pomagać sobie wza-
jemnie. 8 października grupa 
osób z Projektu „ABC Młode-
go Obywatela” spotkała się  
z Wojciechem Molendowi-
czem. Jest to osoba dynamicz-
na, pełna energii i zabawna. Po-
mimo że spotkanie nie trawa-
ło długo mogę również stwier-
dzić, że spełnia się on zawodo-
wo, jako dziennikarz. Głównym 
tematem zajęć było dziennikar-
stwo i jego rozwój na przeło-
mie lat. Najbardziej zaintereso-
wało mnie w tym zawodzie to, 
że wiąże się m.in. z podróżami, 
które kształcą człowieka i jego 
pogląd na świat. Zasmuciło na-
tomiast - pęd życia dziennika-
rzy, którzy relacjonują na bieżą-
co wydarzenia, w których biorą 
udział. Przykre jest również to, 
iż wiele osób przestaje czytać 
gazety i bardziej interesuje się 
kolorowymi mediami.

Bardzo cieszę się ze spotka-
nia z panem Wojciechem, gdyż 
miło jest spotkać osobę pełną 
pasji i mówiącą z wielkim zapa-
łem o swojej pracy.

Aleksandra Bąba
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Współcześnie obcokrajowcy za-
mieszkali na stałe w Nowym Sączu 
i na Sądecczyźnie należą do rzad-
kości. Miasto i region są praktycz-
nie jednolite narodowościowo. „Ro-
dzynki” tylko potwierdzają regułę. 
Należą do nich m.in. Kubańczyk Ko-
sme (sąsiad z Wólek), który 30 lat 
temu uciekł przed reżimem Fidela 
Castro z Hawany, czy np. osiadła na 
farmie „Lama” w Tyliczu Amerykanka 
Beth Macatee.

40 lat temu z sądeczanką Mał-
gosią, magister ekonomii (potem 
naczelnikiem i dyrektorem wy-
działu podatków w magistra-
cie), ożenił się Libańczyk Abdul-
Razzak Adhami, następnie dłu-
goletni kierownik warsztatów 
w Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej i rzeczoznawca w to-
warzystwie ubezpieczeniowym. 
Ich syn, Omar, absolwent II LO 
im. M. Konopnickiej, podpora 
znanego ongiś w Sączu zespołu 
rockowego Nihil Novi, ukończył 
prawo na Uniwersytecie War-
szawskim, pracuje jak lingwista 
i tłumacz dokumentów prawnych 
UE w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli. 

Nowy Sącz stał się w 1991 r. 
drugą ojczyzną dla Belga Bruno 
Vastmansa (dziś lat 54), teologa, 
absolwenta University of Leuven, 
autora książek dla dzieci, który 
został nauczycielem i wicedyrek-
torem w Zespole Szkół Społecz-
nych „Splot” oraz menedżerem 
w firmie DAKO.

Sensacja: Murzynka na ulicy
Pamiętam z lat siedemdzie-

siątych Macieja Kopacza, rocz-
nik 1952, który po ukończeniu 
studiów w krakowskiej Akade-
mii Medycznej, podczas stażu po-
dyplomowego w Anglii poznał 
śliczną Murzynkę – pielęgniar-
kę z Wysp Świętego Krzyszto-
fa (Małe Antyle). Zakochał się 
ze wzajemnością: młodzi wzięli 
ślub i przyjechali do Polski. Pod-
jęli oboje pracę w sądeckim szpi-
talu przy ul. Młyńskiej. Mieszana 
para spacerująca ulicami powia-
towego Nowego Sącza stanowi-
ła nie lada sensację. Kopaczowie 
wkrótce opuścili kraj, wyjechali 
najpierw do Anglii, potem do Ka-
nady i Kalifornii, gdzie pan doktor 
został wybitnym anestezjologiem. 
Jedna z jego córek, ciemnoskó-
ra Yvonna została w latach dzie-
więćdziesiątych Miss Ameryki.

Z bombardowanego 
Budapesztu

Po interwencji zbrojnej ZSRR 
na Węgrzech jesienią w 1956 r. 
przez kilka tygodni w Marcinko-
wicach, Starym Sączu, Piwnicz-
nej i Krynicy przebywała dość 
liczna grupa węgierskich dzieci, 
które wywieziono podczas bom-
bardowań Budapesztu. Po latach 

gościnne przyjęcie przez sądeckie 
rodziny (m.in. marcinowickich 
parafian) upamiętniono tablica-
mi wmurowanymi z inicjatywy 
jednego z nich, wtedy dyrekto-
ra Centrum Kultury w Keszthley, 
Gézy Cseby, pisarza i poety, syna 
Węgra i Polki, uchodźcy z 1939 r.

W latach 1967/1970 – w ra-
mach „internacjonalistycz-
nej przyjaźni” – w Technikum 
Elektrycznym w Nowym Sączu 
kształciło się ok. 30 uczniów – 
Syryjczyków. Młodzi spod Da-
maszku i Aleppo mieszkali w 
internacie przy ul. Limanow-
skiego, większość kontynuowa-
ła edukację na politechnikach 
i AGH. Ich śladami poszli kil-
kadziesiąt lat później egzotycz-
ni studenci w Wyższej Szko-
le Biznesu, m.in. Chińczycy 
i ostatnio obywatele Kazach-
stanu. 

Kulinarne smaki
Ciekawe, że przybywający 

ostatnio z innych krajów do No-
wego Sącza z reguły parają się ga-
stronomią. W latach dziewięć-
dziesiątych w podziemiach ratu-
sza restaurację, początkowo pod 
nazwą „Herbowa”, następnie 
„Ratuszowa”, dzierżawił Chor-
wat Branko Dukez z żoną Barba-
rą. Od niedawna lokale (głów-
nie z kebabami) prowadzą Tur-
cy („Imperial”) i Kurdowie (Ser-
dar Darwish z bratem w „Sul-
tan Kebab”). Gastronomicznego 

biznesu (pizzeria „Vesuvio”) 
w bliskim sąsiedztwie Białego 
Klasztoru podjął się rodowity ne-
apolitańczyk Andrea Annunzia-
ta, ożeniony z sądeczanką Ewą 
Klimek.

Kolega Picassa
Bodaj najsłynniejszym obco-

krajowcem zamieszkałym w na-
szych czasach w Nowym Sączu 
był Mehmed bey Devrim Nejad, 
Turek ze Stambułu, klasyk (już 
za życia) światowego malarstwa 
abstrakcyjnego, kolega Picassa. 
W 1969 r. przyjechał na plener 
do Rytra, ożenił się z Jasią Pa-
luch i osiedlił w Nowym Sączu. 
Zmarł w 1996 r., spoczywa na są-
deckim cmentarzu. Kilkanaście 
lat później jego obraz sprzedano 
w Londynie na aukcji w Sotheby 
za 1 mln USD.

Polska mlekiem i miodem 
płynąca

Na początku XXI w. nauczy-
cielem językiem angielskiego 
w Zespole Szkół Drzewno-Mecha-
nicznych w Starym Sączu był Sy-
ryjczyk, Muhammad Al-Sheikh 
Taha. W jego domu w Gołkowi-
cach na ścianie wisiała duża foto-
grafia rodzinnego miasta – Hamy, 
jednej z najstarszych osad ludz-
kich na świecie, wzmiankowanej 
kilka tysięcy lat przed Chrystu-
sem, wymienianej w Starym Te-
stamencie. Na Sądecczyznę pro-
fesor Muhammad trafił za sprawą 

żony Ewy i szwagra, który uczył 
się w sądeckim „elektryku” i opo-
wiadał o Polsce jako kraju mlekiem 
i miodem płynącym. W serdecznej 
rozmowie zapraszał mnie do od-
wiedzin rodzinnych stron i obej-
rzenia groty, gdzie – według prze-
kazu – Kain zabił Abla, do morelo-
wych sadów, gdzie Szaweł z Tarsu 
przeistoczył się w świętego Pawła 
i gdzie znajduje się za złotymi kra-
tami mauzoleum św. Jana Chrzci-
ciela. Zadumaliśmy się wtedy przy 
filiżance herbaty nad zagadkowy-
mi słowami samego Boga, który 
zapowiedział, że w Damaszku bę-
dzie mu się oddawać cześć jesz-
cze 40 lat po skończeniu świata. 
Wszystko przeminie, Damaszek 
najpóźniej... – te słowa Muham-
mada, w obliczu trwającej tam dziś 
okrutnej wojny, brzmią jako wie-
loznaczne memento.

Nie taki cudzoziemski
Bez względu na powyższą (nie-

pełną przecież, bo mamy wśród 
znajomych też kilku Ukraińców, 
Francuza i Włocha) wyliczankę, 
Nowy Sącz pozostaje miastem, 
w którym trudno na ulicy czy w 
miejscu pracy spotkać obcokra-
jowca, co zdecydowani różni nasz 
Królewski Gród od podobnej wiel-
kości miast w zachodniej Euro-
pie, a nawet od niektórych sie-
dlisk miejskich Warszawy, sku-
piających liczną rzeszę Czeczenów 
czy Wietnamczyków.Inaczej było 
w przeszłości.

Węgierka – Panią Ziemi 
Sądeckiej

Jeszcze przed lokacją miasta 
na ziemi sądeckiej pojawi-
ła się postać, która osobisty-
mi więzami krwi połączy-
ła trzy kraje: Grecję, Węgry 
i Polskę – księżna Kinga, kano-
nizowana w 1999 r. przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Węgier-
ka, okrzyknięta już za życia – jak 
najbardziej słusznie – Panią Zie-
mi Sądeckiej.

W Nowym Sączu spotykały się 
różne kultury: niemiecka, au-
striacka, słowacka, czeska, wę-
gierska, żydowska, bizantyjska, 
ruska, ukraińska i ta rdzenna – 
polska, lachowska. Swoją znaczą-
cą kartę zapisali na Sądecczyźnie 
Niemcy, Austriacy i Żydzi, ewan-
gelicy i chasydzi, pastorowie i ra-
bini.

Burmistrzowie a cudzoziemcy
Nie kto inny tylko król czeski, 

Wacław II Przemyślida, wydał do-
kument lokacyjny dla miasta No-
wego Sącza w 1292 roku. Podpis 
czeskiego władcy, niczym ojca, 
widnieje więc na metryce grodu. W 
historii miasta złotymi zgłoskami 
zapisali się burmistrzowie czy sta-
rostowie pochodzący z innych na-
rodowości. Wspomnijmy tu Niemca 
Johana Johanidesa, Czecha dr. Ka-
rola Slavika. W niepodległą Pol-
skę, w 1918 roku wprowadził Nowy 
Sącz… Węgier z Transylwanii Ju-
liusz Marossany. Czeskimi korze-
niami legitymował się inny za-
służony burmistrz Nowego Sącza 
(w latach międzywojennych XX 
wieku) – Roman Sichrawa, ad-
wokat.

Rzemieślnicy i kupcy
Sądecki tygiel tworzyli liczni przed-

stawiciele innych narodów: mieszcza-
nie, duchowni (proboszcz od „Mał-
gorzaty” Jan Machaczek), rzemieśl-
nicy (optyk Nekwapil, którego spad-
kobiercami są Jarosław Jobs z córką 
Agatą przy ul. Jagiellońskiej), kup-
cy, artyści (muzykalna rodzina Kir-
schanków) i nauczyciele (Feliks Rapf), 
którzy przybywając z odległych kra-
jów znaleźli nad Dunajcem i Kamieni-
cą swoją „małą ojczyznę”. Z Trewiru 
w Nadrenii przybył niemiecki kra-
wiec, którego syn tak się przywią-
zał do Sącza, że zmienił nawet na-
zwisko. Był nim wybitny historyk 
i ludoznawca Żegota Pauli. 

JERZY LEŚNIAK

O Nowym Sączu przez wieki 
tyglu wielokulturowym i wielo-
narodowym

Historia

Cudzoziemcy, a przecież sądeczanie

SACZ.IN

WIĘCEJ NA

Mehmed bey Devrim Nejad

FO
T.

 Z
 A

RC
H

. J
. L

EŚ
N

IA
KA



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   15 października 201512
REKLAMA

Miniona kadencja parlamentarna Stanisława Koguta była 
realizacją słynnego powiedzenia. Inni mówią, a ja robię. 
Senator zasłynął ze skutecznych interwencji w sprawach: re-
montu nowosądeckiego dworca PKP, na który po rozmowach 
z ministerstwa infrastruktury udało się pozyskać 8 milionów 
złotych, zabiegał na rzecz obrony i utrzymania w Nowym Są-
czu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także oddziału 
Sanepidu i dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Nowym 
Sączu. Za punkt honoru przyjął sobie doprowadzenie do reali-
zacji budowy szybkiej linii kolejowej w Małopolsce. W ostatnich 
latach zorganizował w tej sprawie kilkadziesiąt konsultacji, 
wizji lokalnych, konferencji i narad w ministerstwie infra-
struktury. Dziś, gdy inicjatywa doczekała się opracowań i do-
kumentacji, można mieć nadzieję, że w najbliższych latach 
ruszy budowa tak bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców 
Małopolski linii kolejowej. Przed laty przyczynił się do budowy 
obwodnicy Biecza, chociaż ta inicjatywa musiała znaleźć popar-
cie w różnych środowiskach politycznych, jednak jak twier-
dzi parlamentarzysta - dla dobra regionu trzeba rozmawiać ze 
wszystkimi, którzy mogą pomóc. Do historii przechodzą or-
ganizowane przez Stanisława Koguta pociągi na uroczystości 

do Katynia - 10 kwietnia 2010 roku i beatyfikacyjne Jana Paw-
ła II - 1 maja 2011 roku.

Organizował również wyjazdy na Jubileusz Radia Maryja do 
Rzymu i kanonizację Papieża Polaka w roku 2014.

Organizator sądeckich obchodów 150. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego. 

Przeciwnik kupowania pociągów Pendolino, gdy w Polsce 
produkowane są pociągi lepiej dostosowane do możliwości kra-
jowej infrastruktury.

Organizator manifestacji w obronie polskich mediów i war-
tości chrześcijańsko – narodowych. Stanisław Kogut jest znany 
z tego, że pomaga osobom niepełnosprawnym. W czerwcu bie-
żącego roku fundacja założona przez parlamentarzystę ze Stróż 
oddała do użytku nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny dla cho-
rych na stwardnienie rozsiane. Jest to kolejna placówka wybudo-
wana z inicjatywy senatora. Od dziesięciu lat funkcjonuje stacjo-
narne i domowe hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach. Dziś 
w ramach powołanej przez Stanisława Koguta fundacji funkcjonują 
również: Centrum Rehabilitacyjne im. Ojca Pio, kryta pływalnia, 
ośrodek hipoterapii, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkole 
integracyjne. Z inicjatywy senatora Koguta każdego roku orga-
nizowane są spotkania świąteczne dla około trzech tysięcy dzieci 
pochodzących z ubogich i wielodzietnych rodzin. Dzieci spoty-
kają się ze Świętym Mikołajem i otrzymują wartościowe paczki 
z ubraniami, przyborami szkolnymi, owocami. Dwa razy do roku 
z inicjatywy senatora organizowane są międzynarodowe, spor-
towe spartakiady integracyjne dla młodzieży z warsztatów tera-
pii zajęciowej. Senator zasłynął także jako organizator tzw. Papie-
skich koncertów, które promują postać i nauczanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II. To właśnie z rąk senatora Stanisława Koguta i nie-
pełnosprawnej młodzieży w listopadzie 2004 roku Papież Polak 
przyjął ostatnie w życiu odznaczenie „Amicus Minorum – Przy-
jaciel Mniejszych”. To samo odznaczenie z rąk senatora otrzymał 
także świętej pamięci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński, za wspieranie materialne budowy i wyposażanie 
Hospicjum im. Chrystusa Króla. Prezydent przyjął wyróżnienie 
niemal na rok przed katastrofą smoleńską - w maju 2009 roku. 

W kolejnych latach wyróżnienie to otrzymali również: premier 
Jarosław Kaczyński oraz ojciec dr Tadeusz Rydzyk – dyrek-
tor Radia Maryja. Zaangażowany w obronę życia poczęte-
go, kategorycznie występował przeciwko wszystkim ini-
cjatywom zmierzającym do legalizacji jakichkolwiek form 
aborcji. Przeciwnik ustawy dotyczącej in vitro. Senator za-
angażował się w organizowanie opieki lekarskiej nad pa-
raolimpijczykami. W tej sprawie w minionych latach wy-
stępował do ministra sportu. Ponadto parlamentarzysta 
organizuje liczne treningi dla wielu grup wiekowych dzieci 
i młodzieży w Akademii Kolejarz twierdząc, że sport jest dobrą 
alternatywą dla zagrożeń, które czyhają na młodzież w czasie 
pozalekcyjnym. Podczas ostatniej kadencji parlamentarnej sena-
tor odbył średnio około 800 spotkań rocznie w biurach senator-
skich w Nowym Sączu, Stróżach, Gorlicach, Limanowej, Krynicy, 
Zakopanem i Bieczu. Stanisław Kogut kilkadziesiąt razy wystę-
pował z różnymi oświadczeniami na forum Senatu, kilkaset razy 
zabierał w Senacie głos w różnych dyskusjach. Zaangażowany 
w pracę Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej uchodzi za jednego z najbardziej aktywnych 
senatorów mijającej kadencji.

Otwarcie centrum sportowo rehabilitacyjnego dla chorych  na stwardnienie rozsiane Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą oraz Beatą Szydło

Jerzego Ciesielskiego.
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ANDRZEJ CZERWIŃSKI DLA NOWEGO SĄCZA I SĄDECCZYZNY:

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO PIWNICZNA ZDRÓJ – MNISZEK NAD POPRADEM

Inwestycję, którą oddano do użytku we wrześniu 2015 roku realizowała po stronie polskiej Ge-

neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt inwestycji wyniósł 23 mln zł. Nowa przepra-

wa połączyła Sądecczyznę oraz południe Polski ze Słowacją.

WYPOSAŻENIE ZAKŁADU RADIOTERAPII OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO W NOWYM 

SĄCZU

W 2013 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia (ponad 10 mln zł) oraz Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Małopolskiego (1,9 mln zł) sądecki szpital zakupił specjalistyczną apara-

turę dla zakładu radioterapii. Nowoczesny sprzęt umożliwił ośrodkowi rozpoczęcie działalności.

BUDOWA MOSTU W KADCZY

Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku i kosztowała ok. 14 mln zł. Ponad 10 mln zł stano-

wiła dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi. Nowa prze-

prawa powstała z konieczności obejścia osuwiska w Jazowsku.

BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA

Inwestycja realizowana przez miasto Nowy Sącz została dofinansowana kwotą 82 mln zł ze środ-

ków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przygotowa-

nego i wdrożonego przez koalicje rządową PO–PSL. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w marcu 

2014 roku, a zakończyła w sierpniu 2015 roku.

NOWA KOMENDA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU

Oddana do użytku w maju 2013 roku. Koszt inwestycji wyniósł 22 mln zł. Większość tej sumy 

pochodziła ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

NOWA KOMENDA POLICJI W NOWYM SĄCZU

Oddana do  użytku w  2011 roku. Koszt inwestycji wyniósł 49 mln zł. Pieniądze w  całości po-

chodziły z budżetu państwa w ramach specjalnej ustawy – Program modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011.

BOISKA SPORTOWE „ORLIK”

Z rządowego programu „Moje boisko – Orlik” w latach 2008–2011 powstało ponad 2600 wielo-

funkcyjnych kompleksów sportowych. W powiecie nowosądeckim mamy 17 tego typu obiek-

tów, w powiecie limanowskim 13, a w powiecie gorlickim 6.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – CYWILIZACYJNY SKOK

PROW to nie tylko poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa, ale setki milionów 

złotych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Sądecczyzna również to odczuła. 

1.  Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dofinansowanie otrzymały na-

stępujące projekty (sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, stacje uzdatniania wody, ujęcia 

wody). To oznacza wsparcie 25 296 333 mln zł dla Gmin Nawojowa, Korzenna, Pode-

grodzie, Stary Sącz, Krynica Zdrój, Niedźwiedź, Dobra, Kamienica, Jodłownik, Tymbark. 

2.   W ciągu ostatnich dwóch lat 2013–2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Krakowie udzielił następującego dofinansowania na zadania związane z przeciw-

działaniem skutkom suszy hydrologicznej ( studnie głębinowe, sieć wodociągowa): Wsparcie 

dla gmin Krynica–Zdrój, Kamionka Wielka, Gmina Podegrodzie, Gmina Tymbark, Gmina Dobra 

4,5 mln zł.

3.  Dzięki dofinansowaniu ze  środków PROW na  lata 2007–2013 tylko w  gminie Podegro-

dzie zakończono realizację projektów za ponad 2,17 mln zł. Przebudowane zostały wsie: 

Podegrodzie (plac zabaw, remont boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki) i Brzezna 

(remont boisk, utwardzenie placów przy Szkole Podstawowej i  przy Gimnazjum, remont 

wiaty przystankowej), zagospodarowany został teren przy Szkole Podstawowej w Olszance 

(boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do skoku w dal, plac zabaw), a tak-

że wyremontowane zostały budynki: Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu i jego filii 

w Naszacowicach. 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 3,7 mld – 10 000 km dróg 
Od uruchomienia Programu rząd udostępnił samorządom 3, 7 mld złotych na modernizację 

i rozbudowę dróg lokalnych. Dzięki tej pomocy samorządy zrealizowały inwestycje na w su-

mie 8 mld złotych, dzięki którym powstało lub zostało wyremontowanych ponad 10 000 ki-

lometrów dróg. Poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, a gminy i powiaty są ze sobą lepiej 

skomunikowane, co ma wpływ na ich rozwój gospodarczy. Z rządowego wsparcia skorzystały 

już niemal wszystkie jednostki na szczeblu powiatu oraz ponad połowa gminnych wspólnot 

samorządowych. Zadbaliśmy o  zwiększenie rezerwy budżetowej na  realizację tegorocznej 

edycji programu do  900 mln zł. To  pozwoli na  dofinansowanie większości projektów zgło-

szonych przez samorządy. Za kwotę ponad 1,3 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych przebudowano trzy drogi gminne w Podegrodziu, dwie w Brzeznej i  jedną 

w Chochorowicach. 
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Andrzej Czerwiński – Minister Skarbu Państwa

Rośnie wartość spółek – 4,55 mld wsparcia dla budżetu
Filozofia działania Ministerstwa Skarbu Państwa już od kilku lat nie skupia się na sprzedaży spółek, ale na budowaniu ich wartości oraz działaniach, 

które mają na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego i strategicznego Polski. Odpowiedzialnie zarządzamy majątkiem Skarbu Państwa i nie 

planujemy nagłej sprzedaży pakietów akcji strategicznych spółek. Chcemy wykorzystać „nadwyżki” akcji na wsparcie projektów inwestycyj-

nych strategicznych dla rozwoju Polski, jej regionów, bezpieczeństwa i stabilności. W ten sposób pieniądze zostaną pomnożone w polskiej 

gospodarce. Bronimy kluczowych spółek dla bezpieczeństwa i wzrostu gospodarki Polski. Budżet państwa regularnie wspierają wpływy z dywi-

dend. Kwota dywidend do wpłaty w 2015 r., wynosi 4,55 mld zł. Nasze działania skupiają się na budowaniu wartości spółek Skarbu Państwa. War-

tość spółek strategicznych oraz czterech publicznych z udziałem Skarbu Państwa wzrosła w 2014 r. o 69 mld zł. Kluczowe spółki Skarbu 

Państwa prowadzą i planują inwestycje na niespotykaną do tej pory skalę o łącznej wartości 179 mld zł. 

Gazoport Świnoujście 
– 3 mld zł

5 mld m³ – tyle gazu ziemnego rocznie bę-

dzie mógł przyjąć powstający w  Świnouj-

ściu terminal. Obecnie Polska zużywa ok. 

16 mld m3 gazu rocznie. W kolejnym etapie, 

w  zależności od  wzrostu zapotrzebowania 

na  surowiec, możliwe będzie zwiększenie 

zdolności terminalu do 7,5 mld m3/rok, czyli 

niemal do połowy rocznego polskiego zapo-

trzebowania. To  inwestycja strategiczna 

dla polskiej gospodarki – umożliwi odbiór 

gazu ziemnego drogą morską z  dowolne-

go kierunku na  świecie. Uniezależnimy się 

w  większym stopniu od  dotychczasowych 

dostaw i  zwiększymy konkurencyjność 

na rynku gazu. 

Elektrownia Opole 
– 11,5 mld zł

Budujemy dwa bloki pyłowe na  węgiel ka-

mienny, każdy o mocy 900 MW. Jest to naj-

większa inwestycja przemysłowa w  Pol-

sce po 1989 roku. Nowe moce wytwórcze 

w Polsce, mają istotny wpływ na nasze bez-

pieczeństwo energetyczne i utrzymanie cią-

głości dostaw prądu dla polskiej gospodar-

ki oraz 13 mln gospodarstw domowych. 

W Polsce bazą dla energetyki jeszcze przez 

wiele lat będzie węgiel. W ten sposób unie-

zależnimy się w pewnym stopniu od dostaw 

importowanych paliw, ale też dajemy pra-

cę. Przy budowie pracować będzie nawet 

4 tys. osób, a  zlecenia zostaną wykonane 

przez ok. 300 polskich firm. 

Terminal Naftowy Gdańsk 
– 0,8 mld zł

Inwestycja pod nazwą Terminal Naftowy 

w  Gdańsku obejmuje budowę terminala 

naftowego przeznaczonego do magazyno-

wania i przeładunku ropy naftowej, produk-

tów naftowych i chemikaliów o łącznej po-

jemności 700 tys. m³. 

Budowa Terminala Naftowego ma kluczo-

we znaczenie dla zapewnienia elastycz-

ności dostaw ropy naftowej do  polskich 

rafinerii w  nadchodzących latach. Nowe 

zbiorniki Terminala pozwolą na magazyno-

wanie wielu różnych gatunków ropy z  róż-

nych regionów świata, dostarczanych drogą 

morską. 

Stała cena prądu
W obecnej kadencji Sejmu RP pracowałem m.in. jako przewodniczący 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw Energetyki i Surowców Energetycz-

nych nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia kon-

kurencyjnego rynku energii elektrycznej i  gazu. Polska dopiero taki 

rynek energii buduje. Wprowadzane przez ostatnie lata rozwiązania 

operacyjne i prawne sprawiają, że pierwsze efekty widzi każdy Polak 

na swoim rachunku za prąd. Zmiany powinny być dobrze przygoto-

wane i planowe, by inwestycje były zarówno pewne dla inwestorów, 

jak i zbieżne z polityką energetyczną państwa. Teraz jako minister chcę 

utrzymywać stabilne warunki do prowadzenia inwestycji w energety-

ce. Nie mam wątpliwości, że  wszystko, co  do  otoczenia systemu 

energetycznego dochodzi, powinno w jak najmniejszym stopniu 

obciążać odbiorców.

Odnawialne Źródła Energii
Od początku przyszłego roku będzie obowiązywała ustawa o odna-

wialnych źródłach energii (OZE), która wypełnia międzynarodowe 

zobowiązania przyjęte przez rząd w taki sposób, by nie obciążać go-

spodarstw domowych. W systemie niemieckim za wysoki udział OZE 

w  produkcji energii zapłacili odbiorcy. My przyjęliśmy system który 

promuje odnawialne źródła energii o najmniejszych kosztach produk-

cji, a także źródła rozproszone. Ustawa stworzyła bardzo korzystne 

warunki dla instalacji prosumenckich. Dla instalacji o mocy poniżej 

40 kW nie będzie potrzebna koncesja ani działalność gospodarcza. 

Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci. 

BEZPIECZNE PAŃSTWO – BEZPIECZNY OBYWATEL
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W związku ze zbliżającymi się szybkim krokiem wyborami do 
Sejmu RP, chciałabym Państwu przedstawić siebie i swoją rodzi-
nę abyście mogli mnie Państwo poznać i mam nadzieję, oddać 
na mnie swój cenny głos.

Nazywam się Małgorzata Endres, z domu Zapała. Urodziłam się 
w Nowym Sączu, tu uczęszczałam do I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jana Długosza, do klasy o profilu biologiczno–chemicznym.

Absolwentami tej szkoły - ówczesnego Gimnazjum, byli już w 
pierwszych latach XX wieku bracia mojej babci Emilii z domu Kuc 
Zapałowej - Michał, Jan Stefan i Edward Kucowie. Ich losy poto-
czyły się tragicznie.

Po maturze Michał, który ukończył Seminarium Duchowne w 
Tarnowie, wrócił do Nowego Sącza. Został katechetą w koście-
le Św. Małgorzaty i nauczycielem w szkole podstawowej, a na-
stępnie proboszczem w Dąbrówce. Przyjaźnił się z Bolesławem 
Barbackim, który w 1941 roku namalował portret księdza. W 1948 
roku Michał został aresztowany przez UB za pomoc partyzantom 
AK. W więzieniu zachorował na gruźlicę i kilka lat po wyjściu na 
wolność zmarł. Jest pochowany na cmentarzu w swojej parafii.

Edward, również ksiądz, studiował prawo kanoniczne w Rzy-
mie. W roku 1944 zaginął bez śladu. Nie znamy miejsca jego po-
chówku a jego śmierć do dziś owiana jest tajemnicą.

Jan Stefan został lekarzem. Był więźniem obozów koncen-
tracyjnych. Po wojnie udzielał pomocy ocalałym z obozów jako 
pracownik Czerwonego Krzyża w Niemczech. Tam też tragicz-
nie zmarł. 

W 1944 roku stracili życie również pozostali dwaj bracia mojej 
babci. Władysław pełniący funkcję wójta Tymbarku został postrze-
lony podczas zamachu na komendanta Gestapo i zmarł w sku-
tek odniesionych ran. Stanisław, pracownik kolei w Nowym Sączu, 
więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz nr 102916, został 
przetransportowany w roku 1944 do obozu w Buchenwaldzie. 
Nie doczekał końca wojny. Z szóstki rodzeństwa Kuców wojnę 
przeżyła tylko moja babcia.

Z przekazów rodzinnych wiem, że wszyscy moi stryjeczni 
dziadkowie byli świetnymi uczniami. Świadectwo późniejszego 
księdza Michała zachowało się do dziś. W czasach gdy ja zdawa-
łam maturę nie było wprawdzie ocen celujących ani zachowania 
chwalebnego. Na świadectwie księdza są same oceny celują-
ce a na moim bardzo dobre.- Nie mogłam być gorsza od niego.

Następne pokolenia mojej rodziny również kształciły się w szko-
le im. Długosza. Jeszcze przed II wojną światową tą sławną pla-
cówkę ukończył brat mojego taty, Henryk. Kolejną generacją w 
murach tej szkoły byłam ja i moja siostra Anna, a teraz jej dzieci. I 
tak już od ponad stu lat:)

Gdy przechodzę ulicą Długosza obok Liceum, czuję się po 
prostu dumna.

Mojego dziadka ze strony mamy również nie ominęły represje 
powojennego ustroju Polski. Starosądeczanin Jan Pasoń w roku 
1946 został osadzony w więzieniu w Krakowie za pomoc par-
tyzantom AK. Doskonale pamiętam historię opowiadaną przez 
mamę o tym jak dziadek wrócił z więzienia do domu - wyglądał 

przerażająco, był wychudzony i miał powybijane zęby. Został zmu-
szony do zamknięcia warsztatu szewskiego i rozpoczął pracę na 
kolei. Mimo tych doświadczeń zapamiętałam go jako radosne-
go i bardzo muzykalnego człowieka – grał na skrzypcach, akor-
deonie i trąbce. Dziadkowie byli wielkimi patriotami. W 1944 roku 
przyjęli trzy Warszawianki, które zmuszone były opuścić stolicę po 
upadku powstania. Mieszkały one u nich przez kilka lat. Babcia Zo-
fia miała świetną pamięć. Do tej pory słyszę recytowaną przez nią 
balladę „Powrót taty”. W połączeniu z audycjami nadawanymi w 
tamtych czasach przez głośniki radiowęzła stanowi to miłe wspo-
mnienie z mojego dzieciństwa.

Dziadka Józefa Zapały nie poznałam, zmarł przed moimi uro-
dzinami. Wiem, że podczas I wojny światowej walczył na Bałka-
nach w armii Franciszka Józefa. Na zachowanym portrecie widać 
przystojnego mężczyznę w mundurze, o ciemnej karnacji i zabój-

czym wąsie. Babcia Emilia, która o wiele lat przeżyła wszystkich 
swoich braci i męża, mimo tragicznych przeżyć była bardzo dziel-
na i stała się ostoją całej rodziny. 

Dziadkowie jeszcze podczas wojny przeprowadzili się z Tym-
barku do Starego Sącza. Tam w styczniu 1941 roku urodził się 
mój tato. 

Rodzice Edward i Janina są równolatkami, chodzili do jednej 
klasy w Liceum w Starym Sączu. Pobrali się po studiach w 1965 
roku a w 1966 urodziłam się ja.

Pierwsze lata życia spędziłam w Limanowej. Mama, absolwent-
ka towaroznawstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej, dzisiejszego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dostała tam swoją 
pierwszą pracę jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym. Miała 
wtedy 22 lata – była niewiele starsza od swoich uczniów. 

Kilka lat później przenieśliśmy się do Nowego Sącza. Tato po-
czątkowo był dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowaw-
czego przy ul. Lwowskiej, a po utworzeniu województwa nowo-
sądeckiego wizytatorem do spraw wypoczynku dzieci i młodzieży 
i koordynatorem placówek kultury szkolnej w Kuratorium Oświa-
ty. W okresie przemian, jako jeden z pierwszych Sądeczan został 

przedsiębiorcą – pod numerem 101 zarejestrował Przedsiębior-
stwo Turystyczne „Zyndram”, które teraz prowadzi mój brat Artur 
wraz ze swoją żoną Małgorzatą. Mama była zastępcą dyrektora 
Liceum Ekonomicznego w Nowym Sączu, potem wizytatorem 
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym a w końcu dyrektorem 
Wydziału do Spraw Szkolnictwa Ponadpodstawowego Kurato-
rium Oświaty. Po likwidacji województwa pełniła funkcję dyrektora 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie na rejon Nowy Sącz.

W tym czasie ja ukończyłam Szkołę Podstawową Nr 18 w No-
wym Sączu, zdałam maturę i po egzaminie wstępnym zostałam 
przyjęta na studia medyczne na Wydziale Stomatologii Uniwersy-
tetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie. By studio-
wanie mogło być możliwe, musiałam nauczyć się węgierskiego, 
wszystkie wykłady odbywały się w tym języku. Udało się i w 1993 
roku z tytułem doctor medicinae dentariae wróciłam do rodzin-
nego Nowego Sącza.

Staż odbyłam w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, 
po czym uzyskałam I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej.

W 1992 roku razem z moim szwagrem Rafałem Włodkiem, 
również lekarzem stomatologiem, założyliśmy działającą do dziś 
Prywatną Przychodnię Stomatologiczną „Prodent” z gabinetami 
w Starym Sączu, Podegrodziu i Barcicach.

Na kilka lat wyjechałam do Niemiec, nostryfikowałam tam dy-
plom i pracowałam jako lekarz stomatolog. 

W 1997 urodził się mój syn Oskar, który wyłamawszy się z ro-
dzinnej tradycji uczy się w V Liceum Ogólnokształcącym w Kra-
kowie. Oskar jest tegorocznym maturzystą, laureatem Ogólno-
polskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Znam biegle język węgierski i niemiecki, dobrze angielski i ro-
syjski. Jeżdżę na nartach, pływam, uprawiam fitness. Dużo czy-
tam. Jestem osobą ciekawą świata i otwartą na nowe wyzwania.

Proszę Państwa abyście oddali na mnie swój głos.
Małgorzata Endres

TEKST SPONSOROWANY

Sądeczanka, lekarz stomatolog kandydatką Nowoczesnej w wyborach parlamentarnych

Uczynię wszystko, by wspomagać rozwój 
i atuty naszego regionu. Będę zdecydowanie 
walczyć o uruchomienie nowej linii kolejowej 
i budowę drogi szybkiego ruchu między Kra-
kowem a Nowym Sączem . - Zabiegam o gło-
sy wyborców z Nowego Sącza, Sądecczyzny, 
Gorlickiego, Limanowskiego, Pienin i Podha-
la, bo opowiadam się za nowoczesną Polską, 
nowoczesnym Nowym Sączem i nowoczesny-
mi regionami od Bieszczad po Tatry!
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14  Jubileusz 140 lat  istnienia Krynickiej  Orkiestry Zdrojowej

Dzięki uprzejmości pani Magdaleny Krze-
szowskiej, dyrektorce Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Krynicy – Zdroju mogli-
śmy się zapoznać z bogatymi archiwa-
liami dotyczącymi życia przedwojennej 
Krynicy ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności orkiestry. W skrócie można 
powiedzieć, że muzyka towarzyszyła ku-
racjuszom od zawsze, to znaczy od kiedy 
narodziło się uzdrowisko. Bogatym źró-
dłem informacji była przede wszystkim 
lokalna gazeta „Krynica”.

- Co prawda Orkiestra Zdrojo-
wa powstała dzięki inicjatywie Ada-
ma Wrońskiego w 1875 roku, ale już 
wcześniej byli muzycy, którzy za-
pewniali przyjezdnym kuracjuszom 
rozrywkę – mówi Magdalena Krze-
szowska. – Za czasów lekarza zdro-
jowego doktora Franciszka Stirby 
de Stirbitz spolonizowanego Czecha 
z Nowego Sącza, który pełnił swoją 
funkcję w latach 1814-1832 podczas 
zabaw i w czasie picia wód mineral-
nych rano i po południu przygrywa-
ła kapela cygańska z Węgier. W dru-
giej połowie XIX  w. przez kilka lat 
z rządu grywała w Krynicy orkie-
stra z kopalni soli w Bochni. W la-
tach 1850-1862 przyjeżdżali na se-
zon muzyczny z teatru w Krako-
wie. Z kolei w 1870 r. koncertowała 
doborowa orkiestra z Pragi pod dy-
rekcją kapelmistrza Karola Massy. 
W ciągu dnia muzycy grali w nie-
istniejącej dziś muszli koncertowej, 
wieczorami w Domu Zdrojowym 
i prywatnych restauracjach. No i 
nastał 1875 r. i powstała orkiestra 

z prawdziwego zdarzenia typowo 
uzdrowiskowa. Na jej potrzeby wy-
budowano nawet specjalny pawi-
lon w 1878 r.

Początkowo, do lat 20-tych XX 
w., w Krynicy organizowane były 
wyłącznie letnie sezony kuracyjne. 
Spowodowane było to m.in. niedo-
stosowaniem pensjonatów do po-
dejmowania gości w warunkach 

zimowych. Przez cały sezon, trwa-
jący mniej więcej od czerwca do paź-
dziernika, kuracjuszom umilała czas 
orkiestra zdrojowa. Muzycy grali naj-
częściej dwa razy dziennie, w godzi-
nach rannych i popołudniowych, 
przy zdroju głównym.

W związku z wzrastającą popular-
nością sportów zimowych i sprzyja-
jącymi warunkami, jakie posiadała 

Krynica do ich uprawiania, postano-
wiono wprowadzić tzw. sezon zimo-
wy. Pierwszy taki sezon miał miej-
sce w 1923 r. Wprowadzenie cało-
rocznej dostępności Krynicy dla go-
ści wiązało się z przystosowaniem 
bazy noclegowej do zimowych wa-
runków pobytu. Rozbudowano mię-
dzy innymi Stary Dom Zdrojowy, 
w pensjonatach i hotelach wstawiano 

piece do pokoi oraz ocieplano bu-
dynki. Gdy Krynica przeistoczyła się 
w kurort całoroczny, orkiestra zdro-
jowa uprzyjemniała pobyt gości ku-
racyjnych przez cały rok. W Kryni-
cy z 1927/28 r. czytamy: „Najmilsze 
chwile spędzają w sezonie zimowym 
gości Krynicy na krytym deptaku, 
gdzie na estradzie specjalnie wznie-
sionej przygrywa dwa razy dziennie 
doskonała orkiestra pod dyrekcją Fe-
liksa Kochańskiego. Koncerty (…) 
złożone z muzyki poważnej oraz lżej-
szej, zawsze gromadzą bardzo liczną 
publiczność na deptaku”. Występy 
muzyków zdrojowych były jedną z 
najpopularniejszych atrakcji uzdro-
wiska i gromadziły na deptaku nie-
mal wszystkich gości. „Krynica” z 15 
czerwca 1888 r. : „Spodziewamy się 
w Krynicy licznego zjazdu, byle tylko 
pogoda dopisała. Od jutra rozpoczy-
na orkiestra zdrojowa pod dyrekcją 
p. A. Wrońskiego przygrywać nam 
podczas picia wód. Jutro więc wszy-
scy zbierzemy się przy źródle, jakby 
do przeglądu i obliczmy się wzajem-
nie i skrupulatnie podług listy gości”.

Źródłem informacji na temat skła-
du orkiestry w poszczególnych se-
zonach były publikowane w gaze-
cie „Krynica” listy osób przybyłych 
do Krynicy. Na przykład w 1905 r., 
na liście osób przybyłych do uzdro-
wiska od 15 do 31 maja, znalazło się 
10 nazwisk członków orkiestry: Bit-
tner Ryszard, Pytlowski Wincen-
ty, Rybarski Antoni, Kneifeld Adolf, 

Muzyczny ambasador Krynicy
Rozmowa 
z Mieczysławem 
Smydą dyrygentem, 
kierownikiem 
artystycznym Orkiestry 
Zdrojowej.

- Waszym koncertom w Sali Balowej Sta-
rego Domu Zdrojowego przysłuchuje się 
kilkuset melomanów. Wydaje się jednak, 
że nie jest w niej taki nastrój, jaki panował 
przez lata podczas koncertów orkiestry w 
Nowej Pijalni.

- Na koncertach dominującym 
gronem słuchaczy są wczasowicze 
i kuracjusze, dla których udział w 
nich jest swoistym rodzajem muzy-
koterapii. Niestety po remoncie No-
wej Pijalni nie wróciliśmy do byłej 
sali kameralnej, bo nastąpiła zmia-
na jej funkcji. Szkoda, bo tam był 
klimat Zdrojowy. Kuracjusze pijąc 
wodę mineralną mieli bezpośredni 
kontakt z muzyką. Teraz nasz zespół 
koncertuje przez 5 dni w tygodniu 
w środy i czwartki od godz. 15.30, 
piątek od godz. 11, w soboty i nie-
dziele od godz. 10.30. Gramy przez 
cały rok. W okresie letnim również 
w muszli koncertowej i na deptaku 
z przerwą w okresie 15 sierpnia – 
15 września, kiedy to trwają Festi-
wal im. Jana Kiepury i Forum Eko-
nomiczne. W sumie dajemy oko-
ło 220 koncertów w roku. Jeździli-
śmy też z koncertami po całym kra-
ju i za granicę.

- Ale podczas wspomnianego Festiwalu im. 
Jana Kiepury też występuje Orkiestra Zdro-
jowa w znacznie poszerzonym składzie.

- Dwa razy w roku właśnie  na fe-
stiwal i na Koncert Noworoczny za-
praszamy do współpracy innych mu-
zyków i wtedy z Orkiestry Zdrojo-
wej tworzymy orkiestrę symfonicz-
ną. Grali w ten sposób z nami muzy-
cy z Filharmonii Krakowskiej i Opery 
Krakowskiej, Myślenickiej Orkiestry 
Kameralnej. Również podczas jubile-
uszowego koncertu w tym miesiącu 
zasilą nas nauczyciele muzyki z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina I i II stopnia w Nowym 
Sączu, studenci Akademii Muzycznej, 
absolwenci wspomnianej szkoły Mu-
zycznej w Nowym Sączu i naszej filii 
tej szkoły w Krynicy-Zdroju. Historia 
niejako zatoczyła koło. Twórca orkie-
stry Adam Wroński, kiedy ją tworzył 

w 1875 r. i w późniejszych latach dzia-
łalności zapraszał swoich kolegów fil-
harmoników do Krynicy na sezon wa-
kacyjny, kiedy mieli przerwę w swo-
ich macierzystych orkiestrach. Tak 
było i w latach międzywojennych. My 
też to praktykujemy.
- W jakim aktualnie gracie składzie?

- Na instrumentach klawiszowych 
i akordeonie gra Antoni Gazda, Da-
riusz Hadała na trąbce, Andrzej Klin-
kowski – perkusja, Wiesław Łapka – 
skrzypce, Lidia Steczowicz – wiolon-
czela, Marcin Steczowicz – klarnet, Je-
rzy Repel – gitara basowa, Kamila Sta-
wiarska – flet, Halina Walter – skrzyp-
ce, Ewa Więcek – fortepian. Ja gram na 
skrzypcach i dyryguję.
- Jak Pan trafił do orkiestry?

- Kiedy zacząłem pracować 
w szkole muzycznej w Krynicy w 1994 r. 
ówczesna skrzypaczka orkiestry pani 

Ada Stachurka z niej odchodziła i za-
proponowała mi zastępstwo. Dyry-
gentem zostałem w 2007 r.
- Jak bogaty repertuar ma orkiestra?

- Bardzo bogaty. Nie będę wchodził 
w szczegóły i wymieniał kompozyto-
rów, ale mamy opracowanych kilka-
set utworów. Obrazowo mówiąc mo-
żemy grać codziennie godzinne kon-
certy i przez miesiąc nie powtórzymy
ani jednego utworu. Mamy bardzo 
urozmaicony repertuar. Zwykle kon-
cert dzielimy na dwie części. W oby-
dwu z nich wykonujemy marsze, wal-
ce, tanga, przeboje muzyki klasycz-
nej, wiązanki melodii i inne utwory,
choćby na zamówienie naszych słu-
chaczy. Raz w miesiącu organizuje-
my koncert życzeń. To nam pozwala 
na lepsze rozpoznanie gustów i ocze-
kiwań słuchaczy.
- Skąd wywodzą się muzycy orkiestry?

- To są osoby wykształcone mu-
zycznie często po wyższych studiach. 
W większości to nauczyciele lub eme-
ryci Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Nowym Są-
czu. Nauczycielem i kierownikiem fi-
lii w Krynicy – Zdroju jestem na przy-
kład ja. Uczy gry na gitarze w szkole 
Andrzej Klinkowski, byłym nauczy-
cielem jest skrzypek Wiesław Łapka, 
Marek Hadała – trębacz kiedyś grał 
w Orkiestrze Reprezentacyjnej Stra-
ży Granicznej.
- Czego życzą sobie muzycy przed kon-
certem?

- Dobrego grania i zainteresowa-
nia słuchaczy.

JERZY WIDEŁ

Mieczysław 
Smyda
U k o ń c z y ł 
studia na 
Wydziale In-
strumental-
nym Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie 
skrzypiec st. wykł. Ariadny Lwo-
wicz – Pawłowskiej, studia pody-
plomowe na Wydziale Wokalno-In-
strumentalnym Akademii Muzycz-
nej w Katowicach - specjalność 
kameralistyka w klasie st. wykł. 
Marka Mosia i  studia podyplomo-
we na wydziale Kompozycji, Inter-
pretacji, Edukacji i Jazzu Muzycznej 
w Katowicach o specjalności dyry-
gentura symfoniczno-operowa w 
klasie dr hab. Szymona Bywalca. 
Otrzymał również dyplom ukoń-
czenia studiów podyplomowych 
AGH w Krakowie z zakresu nowo-
czesnych metod zarządzania i or-
ganizacji pracy placówki eduka-
cyjnej.Od ponad 20 lat związany 
jest zawodowo z Krynicką Orkie-
strą Zdrojową. Obecnie jest pierw-
szym skrzypkiem i kierownikiem 
artystycznym tejże orkiestry - wy-
konującej rocznie ponad 200 kon-
certów.Równolegle z działalnością 
koncertową prowadzi klasę skrzy-
piec w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Nowym Sączu, 
a od roku 2006 r. pełni funkcję 
kierownika filii w Krynicy-Zdroju. 
Jest członkiem zarządu Sądeckie-
go Towarzystwa Muzycznego w 
Nowym Sączu. Za zasługi w dzie-
dzinie kultury otrzymał odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej" i „Złote Jabłko Sądeckie” .

Koncerty na deptaku

dokończenie na str.16
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Senior obecnej orkiestry 62-letni 
Antoni Gazda po ukończeniu Liceum Muzycznego 
w klasie akordeonu powrócił do rodzinnej Krynicy-Zdroju 
i obok nauczania muzyki w tamtejszej filii Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina I i II 
stopnia w Nowym Sączu zaczął pracę w Orkiestrze 
Zdrojowej. On też jest kronikarzem zespołu. W tym 
roku, jak mówi to jego 43. sezon muzykowania w 
uzdrowisku. –Problem z historią orkiestry polega 
na tym, że o ile jej początki, okres międzywojenny są 
nieźle udokumentowane to niestety o czasach po 1945 r. 
do mniej więcej 1989 roku nie mamy archiwalnych do-
kumentów – mówi Antoni Gazda. Gdzieś się rozpro-
szyły, nikt nie pokusił się o zapisy kronikarskie. Od lat  
staram się je pozbierać, bo przecież należy się to mo-
jej orkiestrze, w której spędziłem tyle pięknych chwil i 
mam nadzieję, że przeżyję kolejne.

Co wiemy o historii orkiestry spisanej przez 
Antoniego Gazdę. Niewątpliwie najwięcej o po-
czątkach jej istnienia i twórcy Adamie Wroń-
skim patronie orkiestry. Jego życiorys i twór-
czość przedstawiamy  obok w oddzielnym arty-
kule. Batutę dyrygencką po Adamie Wrońskim 
przejął Mieczysław Kochanowski (właściwie Mie-
czysław Kagan). Urodził się 12 stycznia 1887 r. w 
Nowogródku. Z wykształcenia  był skrzypkiem 
i dyrygentem. Od 1920 . dyrygował w operetce 
w Teatrze Powszechnym w Poznaniu a w sezonach 
letnich prowadził Orkiestrę Zdrojową w Krynicy. 
Orkiestra zwana wtedy była orkiestrą promena-
dową. Mieczysław Kochanowski został zamordo-
wany przez hitlerowców 14 maja 1943 r. w War-
szawie. W czasie II wojny orkiestrę prowadził Józef 
Konowalski. W latach 1939-1942 był organistą w 
kościele w Muszynie. Kompozytor, ur. 10 lipca 
1889r., był skrzypkiem, grał także na akordeonie, 
harfie i wiolonczeli. W 1918 r. wstąpił do Wojska 
Polskiego. Służył w Orkiestrze 8 Pułku Piechoty 
Legionowej w Lublinie jako koncertmistrz. W Lu-
blinie założył ze Stefanem Rachoniem Towarzy-
stwo Muzyczne, które przekształciło się później 

w Filharmonię Lubelską. Zmarł 4 października 
1990 r. w Warszawie. Do 1939 r. Orkiestrą kie-
rował i dyrygował Feliks Kochański, który roz-
budował zespół do 32 muzyków. Repertuar or-
kiestry obejmował ponad 3000 pozycji. Dla po-
trzeb Orkiestry przeznaczono budynek nazwa-
ny „Domem Muzyki”. Obecnie w tym miejscu 
stoi Sanatorium Wojskowe. Kolejnymi dyrygen-
tami był: Jan Garlej (1945-1956), Edward Preus-
sner (1956-1981), Edward Burdzik (1981-1986), 
Józef Łysak (1986-1987), Wiesław Łapka (1988-
2006). Mieczysław Smyda przejął dyrygencką 
pałeczkę w 2007 r. 

Wyk a z  m u z yków  g r a j ą c yc h 
od lat 50-tych w Orkiestrze: Eugeniusz Kępny – 
trąbka, Tadeusz Najs – trąbka, Jan Garlej – klar-
net, Tadeusz Klukacz – wiolonczela, Mieczysław 

Musiałowski – fortepian, akordeon 1958-1970 
r., Bronisław Barger – skrzypce do 1976 r., Berta 
Pawluś – fortepian do 1967 r., Edward Preussner 
– skrzypek,  Henryk Rypel – akordeon do 1971 
r., Stanisław Maćków – perkusja do 1990 r., Je-
rzy Wasik – skrzypce do 1974 r.

Członkowie orkiestry od 1970 r.: Irena Holen-
der – fortepian 1970-1976 r., Michał Górka – klar-
net 1990-1991 r., Jolanta Niekowal – wiolonczela 
do 1978 r., Edward Burdzik – skrzypce, dyrygent 
do 1986 r., Ryszard Pawłowski – gitara baso-
wa do 1987 r., Janina Misiewicz – fortepian 
do 1980 r., Adelajda Stachurka – skrzypce 
do 1994  r., Paweł Rams – klarnet, perkusja do 1996 
r., Józef Łysak – dyrygent Orkiestry, skrzypce, 
klarnet, saksofon do 1997 r., Iwona Kułak-Kolasa 
– skrzypce 1996-2000 r., Jacek Klinowski – trąb-
ka 1997-1998 r., Krzysztof Biel – skrzypce 2005-
2006 r., Cecylia Stokłosa – fortepian 1980-2005 
r., Grzegorz Semla – fortepian 2005-2008 r., An-
toni Gazda – akordeon, instrumenty klawiszowe 
od 1973 r., Marian Juraszek – flet 1971-2015 r., An-
drzej Klinowski – perkusja od 1997 r., Wiesław 
Łapka – skrzypce od 1982 r., Edward Markiewicz 
– trąbka 1974-2014 r., Jerzy Repel – gitara baso-
wa od 1987 r., Mieczysław Smyda – skrzypce od 
1994 r., Halina Walter – skrzypce od 2000 r., Ewa 
Więcek – fortepian od 2008 r. 

W latach 1960-1980 w sezonach letnich skład 
Orkiestry Zdrojowej był zwiększany o muzyków 
Filharmonii Krakowskiej i Opery Operetki, Fil-
harmonii Śląskiej i Poznańskiej Byli to m.in.: Je-
rzy Wolski – wiolonczela (Filharmonia Śląska), 
Emilia Szewczyk – trąbka (Filharmonia Śląska), 
Bolesław Kolasa – kontrabas (Filharmonia Kra-
kowska), Jerzy Korfanty – skrzypce (Filharmo-
nia Śląska), Jan Podgajny – skrzypce (Filharmo-
nia Krakowska), Julian Kurc – wiolonczela (Fil-
harmonia Poznańska), Józef Kot – perkusja (grał 

na statku m.s. Batory), Henryk Herko – gitara, 
trąbka (m.s. Batory), Zdzisław Najder – skrzyp-
ce, altówka (Operetka Krakowska), Mieczysław 
Hłond – fagot (Filharmonia Częstochowska), Ta-
deusz Orzeł – perkusja. 

Od kilku lat zespół pod dyrekcją Mieczysława 
Smydy zaprasza we wspólnych projektach wy-
bitnych polskich artystów. Wspólnie z Orkie-
strą Zdrojową występowali m.in. Vadim Brod-
ski – światowej sławy wirtuoz skrzypiec, śpie-
wacy: Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran, 
Agata Marcewicz-Szymańska – sopran, Alek-
sandra Kubas – sopran, Renata Drozd – sopran, 
Iwona Socha – sopran, Aleksandra Okrasa – so-
pran, Ewelina Pawłowska – sopran, Anna Wilk – 
sopran, Agnieszka Adamczak-Hutek – sopran, 
Katarzyna Oleś-Blacha – sopran, Ewa Vesin – 
sopran, Anna Lubańska – mezzosopran, Jadwiga 
Postrożna – mezzosopran, Marta Forek – śpiew, 
Piotr Rafałko – tenor, Andrzej Wiśniewski – te-
nor, Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, Jaro-
sław Wewióra – tenor, Mikołaj Adamczak tenor, 
Adam Zdunikowski – tenor, Adam Sobierajski – 
tenor, Tomasz Kuk – tenor, Aleksander Ładysz- 
bas, Jacek Ozimkowski – bas, Przemysław Firek 
– bas/baryton, Marcin Hutek – baryton, Stani-
sław Kufluk – baryton. Aktorzy i prezenterzy: 
Iwona Kubicz, Ewa Wachowicz, Julita Kożuszek, 
Regina Gowarzewska Griessgraber, Jowita Golec, 
Dariusz Stańczuk, Jan Jakub Należyty, Mariusz 
Krzemiński, Sebastian Fołta, Stefan Munch, Le-
szek Mikos, Tomasz Szuran, Magdalena Droho-
mirecka, Bogusław Nowak, Olimpia Górska. Ze-
społy taneczne: Zespół Tańca Artystycznego Mi-
niatury, Mistrzowie Tańca Szkoły ADeeM Dariu-
sza Migacza i WirDance Janusza Szczepaniaka, 
Stowarzyszenie Taneczne KLASA Tarnów. Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych BLUSZCZ. Od kil-
ku lat orkiestra działa pod patronatem Centrum 
Kultury w Krynicy-Zdroju. W dorobku ma tak-
że dwie wydane płyty w 2001 r. (KAN)

Jedyna taka w Polsce
Rozmowa z DARIUSZEM 
REŚKĄ , burmistrzem 
Krynicy - Zdroju

-17 października będziemy obcho-
dzić jubileusz Orkiestry Zdrojowej. 
Dlaczego nie obchodzimy go na Fe-
stiwalu im. Jana Kiepury?

-Uznaliśmy, że jeżeli Orkiestra 
Zdrojowa będzie obchodziła swój ju-
bileusz w czasie Festiwalu, to sam jubi-
leusz mógłby się rozmyć. Ludzie byliby za-
interesowani przede wszystkim Festiwa-
lem, natomiast jubileusz byłby przesunięty 
na bok, a jest on tak spektakularny i wyjąt-

kowy, że zasługuje na to, żeby 
go obchodzić indywidu-

alnie.

-Jakby Pan miał porów-
nać tę Orkiestrę sprzed po-
wiedzmy 20 – 25 lat, a tę 
obecną , czy jest jakaś róż-

nica?
-Jedni grają 20 czy 30

i nawet 40 lat, ale przycho-
dzi pewien moment, kiedy już 

się nie gra, więc siłą rzeczy zmiany 
personalne w Orkiestrze powodują, że jest jakaś 
różnica. Nie powiem czy zmiana na lepsze, czy 
na gorsze, bo myślę, że nie o to chodzi. Najważ-
niejsze, że Orkiestra trwa. Odkąd Mieczysław 
Smyda przejął stery, tchnął w Orkiestrę nowego 

ducha. Jeździ za granicę, przywozi nowe po-
mysły. Wiadomo, że jeśli ktoś robi coś z pasją,
to robi to dobrze i właśnie tak jest w przypad-
ku Mieczysława Smydy.

-Koncerty Festiwalowe, czy Narodowe cieszą się 
ogromną popularnością, najlepsi soliści sceny pol-
skiej bardzo chętnie śpiewają z Orkiestrą i tak też bę-
dzie 17 października.

- Jest to wielka wartość Orkiestry, ponie-
waż na wszystkich koncertach jest 100% fre-
kwencji. To świadczy o tym, jaki to jest wspa-
niały typ oferty kultury, czy swoistego relak-
su, spędzania wolnego czasu. Orkiestra Zdro-
jowa jest jedną z najważniejszych instytucji, 
która buduje wizerunek Krynicy. Kuracjusze, 
turyści, wczasowicze – oni wszyscy mówią, że 
jest to absolutnie fenomen i coś wspaniałego.

-Może warto pokazywać ten zespół nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą?

-Orkiestra była w formie promocji miasta 
w Bad Sooden-Allendorf, gdzie została świet-
nie przyjęta. Tych przykładów można mnożyć, 
ale na pewno dobrze byłoby, aby udało się zbu-
dować pewien program, tak żeby przy innych 
okazjach bytności miasta, targów, czy różne-
go rodzaju innych wydarzeń, gdzie promuje-
my miasto – żeby Orkiestra mogła być podmio-
tem, który by wówczas towarzyszył. To jest jak 
najbardziej przyszłość i tak powinno być. Póki 
mam coś do powiedzenia w Krynicy, dla mnie 
Orkiestra  Zdrojowa będzie zawsze najważniej-
szym elementem kultury w naszym mieście.  

ROZMAWIAŁ
ANDRZEJ KOTLARZ, MTV24

Ludzie orkiestry
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Adam Wroński twórca i kompozytor

Warto mocno podkreślić, że Krynica 
– Zdrój jest jedynym w Polsce uzdro-
wiskiem, które posiada własną or-
kiestrę. Na dodatek koncertują przez 
cały rok, a nie jak to dawniej bywało 
jedynie w sezonie letnim. Jej twórcą 
był 140 lat temu Adam Wroński. Nie 
tylko muzyk, ale też kompozytor. Au-
tor 250 utworów. Do dzisiaj w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przecho-
wywana jest jego osobista batuta dy-
rygencka. Nazywano Wrońskiego już 
w czasach jego muzycznej działalno-
ści polskim Straussem, bo kompo-
nował walce, polki, galopki, kadry-
le, marsze. Ba, utarła się o nim opi-
nia, że był po Stanisławie Moniuszce 
najwybitniejszym polskim kompozy-
torem mazurów.

Jak napisała Magdalena Małec-
ka-Myślik w „Almanachu Mu-
szyny” przed laty. Adam Wroński 
urodził się w roku 1850, a może w 
1851. W szkole muzycznej Insty-
tutu Technicznego uczył się u W. 
Studzińskiego (instrumenty dęte), 
I. Wójcikiewicza (ucznia Donta 
– skrzypce) i J. Blaschkego (for-
tepian). Studia uzupełnił w wie-
deńskim konserwatorium. Służ-
bę wojskową odbywał jako skrzy-
pek w orkiestrze 73. Pułku armii 
austriackiej w Wiedniu, pod dy-
rekcją M. Zimmermanna. Wkrót-
ce został jego następcą, przy czym 
na podkreślenie zasługuje fakt, że 
podczas wystawy przemysłowej w 
Paryżu w roku 1867 otrzymał wraz 
ze swoją kapelą I nagrodę. Miał 
wówczas zaledwie 17 lat. W ro-
dzinnym Krakowie został zastęp-
cą dyrygenta orkiestry 40. pułku 
piechoty. Orkiestra ta grywała w 

antraktach podczas przedstawień 
teatralnych, uświetniała także 
wszelkiego rodzaju uroczystości.

Po ukończeniu służby wojsko-
wej w roku 1875 Wrońskiemu po-
wierzono organizację Orkiestry 
Zdrojowej w Krynicy. Stworzył 
ją angażując do niej muzyków z 
orkiestr zawodowych. Ustalony 
przez niego wówczas repertuar 
i sposób zestawiania programu, 
wzorowany na programach nie-
mieckich i austriackich kurortów, 
pozostał w zasadzie niezmieniony 
do dziś. Orkiestra grywała na dep-
taku, w specjalnym pawilonie, je-
dynie w okresie letnim.

Od roku 1875 orkiestra zdrojo-
wa pod dyrekcją Wrońskiego była 
jedną z atrakcji sezonu w Krynicy. 
O godzinie szóstej rano rozpoczy-
nała ona swój koncert „Modlitwą” 
i pracowicie dzień cały niemal po-
święcała dla rozrywki gości, dając 
program niezmiernie urozmaicony 
i cenny pod względem artystycz-
nym. A więc na wstępie marsz, 
potem uwertura lub fantazja, da-
lej tańce, przeplatane jakąś mi-
niaturą liryczną. Wykonanie było 
wzorowe, bo Wroński dbał o do-
bór sił, nie brakło nieraz i wirtu-
ozów z ukończonym konserwa-
torium zagranicznym, zwłaszcza 
wśród skrzypków.

A na rautach i balach w Domu 
Zdrojowym było jego królestwo. 
Uśmiechnięty zdobywczo kiero-
wał swoją orkiestrą, która go ce-
niła i kochała. I płynęły sentymen-
talne walce i skoczne polki fran-
caises i galopady, aż na koniec 
strzelały rakiety temperamentu w 
ognistych mazurach. Nieraz cały 
program wypełniano kompozy-
cjami Wrońskiego.

Oficjalny tytuł Wrońskiego 
brzmiał: „Dyrektor Towarzystwa 
Muzycznego imienia Moniuszki i 
Orkiestry Zdrojowej w Krynicy”. 
Komponował czasem utwory, któ-
re swymi tytułami nawiązywały 
do Krynicy. Na przykład znanemu 
kompozytorowi, uczniowi Pade-
rewskiego, Stanisławowi Niewia-
domskiemu zadedykował utwór 
„W Domu Zdrojowym w Kryni-
cy: Mazury i oberek na fortepian”.

Krynicy pozostał wierny do 
końca życia. Każdy sezon letni 
spędzał właśnie tu, a jego postawa, 

sposób gry – żywiołowy, pełen ga-
lanterii i fantazji – powodował za-
wsze szybsze bicie kobiecych serc, 
co nawet wypominano mu w rela-
cji z obchodów trzydziestej rocz-
nicy istnienia orkiestry… Eleonora 
z Cerhów Gajzlerowa tak go opi-
suje w swoich krynickich wspo-
mnieniach: Był wysoki, szczupły, 
o twarzy bardzo sympatycznej, 
oczy miał ciemne, wąsy proste, 
cieniutko paroma włoskami jak 
igiełkami zakończone, „muszka” 
na brodzie, włosy gęste, zaczesa-
ne do góry. Ubrany był w anglez, 
kołnierzyk niezbyt wysoki, za-
miast krawatu plastron, spodnie 
wąskie, buciki czarne o wydłużo-
nych nosach. Na głowie nosił cy-
linder, a na ramieniu, jak karabin, 
parasol. Jasne rękawiczki stano-
wiły dopełnienie stroju.

Sezony zimowe Wroński spę-
dzał początkowo w Krakowie, 
gdzie stworzył Miejską Orkiestrę. 
Decyzję o jej utworzeniu przyspie-
szył fakt przeniesienia 40. puł-
ku piechoty w roku 1882 do Rze-
szowa. Organizację i prowadze-
nie Miejskiej Orkiestry powierzo-
no zatem Adamowi Wrońskiemu. 
Orkiestrę tę prowadził do roku 
1885, jednocześnie grając pierwsze 
skrzypce w jednym z lepszych ist-
niejących na terenie Galicji kwar-
tetów smyczkowych. Dla Krakowa 

największą atrakcją był zawsze au-
torski „Koncert zimowy” Wroń-
skiego, kiedy to w sali Saskiej przy 
ulicy św. Jana grano – specjal-
nie na karnawał napisane – me-
lodie taneczne. Pięćdziesiąt wy-
dań walca „Na falach Wisły” to 
dowód wielkiej popularności, je-
żeli weźmie się pod uwagę, że od-
biorcami byli wyłącznie indywi-
dualnie klienci!

Po likwidacji Orkiestry Wroń-
ski pracował jeszcze czas jakiś 
w nowo otwartym krakowskim 
Konserwatorium, którego zało-
życielem i pierwszym rektorem 
był Władysław Żeleński – kom-
pozytor, ojciec wielkiego tłuma-
cza literatury francuskiej i lekarza, 
Władysława Boya-Żeleńskiego.

W roku 1886 Wroński wyje-
chał do Kołomyi, gdzie powierzo-
no mu stanowisko dyrektora To-
warzystwa Muzycznego im. S. Mo-
niuszki. Zorganizował tam orkie-
strę, chór, dał 16 koncertów sym-
fonicznych oraz przygotował po-
nad 100 innych imprez muzycz-
nych. Działał także jako pedagog.

W roku 1897 został trzecim dy-
rygentem z „przeznaczeniem dla 
wodewilów” oraz dyrygentem 
Orkiestry Antraktowej w Teatrze 
Skarbka we Lwowie; stąd z cza-
sem przeniósł się do Sambora, 
gdzie kierował Szkołą Muzyczną 

Towarzystwa Muzycznego, dy-
rygował orkiestrą i chórem mie-
szanym.

W roku 1903 pracował w Zako-
panem, także na zlecenie tamtej-
szego Towarzystwa Muzycznego, 
niestety jesienią 1904 roku zespół 
muzyczny rozwiązano. W 1907 r. 
na krótko powrócił do rodzinne-
go Krakowa, zaproszony na sta-
nowisko kierownika artystyczne-
go i dyrygenta orkiestry Towarzy-
stwa Przyjaciół Muzyki Harmonia. 
Pracował z tą orkiestrą w czasie, 
gdy Ludwik Solski był dyrektorem 
Teatru. Po roku wyjechał powtór-
nie do Lwowa na stanowisko dy-
rygenta Orkiestry Antraktowej w 
Operze oraz dyrygenta Operetki, 
by wkrótce przenieść się do Stryja.

Letnie sezony Wroński stale 
spędzał w Krynicy dyrygując swoją 
ukochaną orkiestrą. 4 sierpnia 1905 
r. obchodził tutaj jubileusz 30-le-
cia swojej pracy w uzdrowisku. W 
sali Domu Zdrojowego odbył się 
uroczysty koncert, a gdy rozległy 
się dźwięki walca maestro chwycił 
za skrzypce i z wielką wirtuozerią 
elektryzował słuchaczy. 

Adam Wroński zmarł 17 grud-
nia 1915 r. w Krynicy. Burze dzie-
jowe sprawiły, że nie zachował się 
do dzisiaj jego grób na krynickim 
cmentarzu. 

(KAN)

Formanek Karol, Prause Franciszek, 
Konrad Antoni, Hollas Wacław, Ser-
jver Franciszek, Jakubowiec Józef. 
Podobnie na liście gości przybyłych 
od 15 do 27 maja 1908 r. zamieszczo-
no 10 nazwisk muzyków: Wroński 
Adam – dyrektor muzyki zdrojowej 
z rodziną, Bittner Ryszard, Skawiń-
ski Jan, Wroński Józef, Bieber Ferdy-
nand, Chojnik Jan, Eisenschmit Her-
man, Bar Michał, Makarewicz Ro-
muald, Nowotny Franciszek. Licz-
ba muzyków Orkiestry Zdrojowej 
w poszczególnych latach zmienia-
ła się. Początkowo, w okresie dyry-
gentury Adama Wrońskiego, wahała 
się od 18 do 20 osób.

Występy orkiestry były jed-
ną z większych atrakcji kurortu. 

Wspominali o niej często dzienni-
karze na łamach prasy, chwaląc jej 
profesjonalizm i bogaty repertuar. 
„Krynica” z 1927 r.: „Dzień zaczy-
na się o godzinie 9. Wtedy oficjalnie 

wschodzi tu słońce, jak się to moż-
na przekonać po orkiestrze pod 
dyr. Feliksa Kochańskiego, któ-
ra zaczyna od pieśni: Kiedy ran-
ne wstają zorze. W numerze z 1930 

r.: „Programy zawierające utwory 
symfoniczne i operowe oraz lżejsze 
mają wielkie powodzenie. Świadczy 
o tem choćby ta okoliczność, iż bli-
sko tysiąc miejsc siedzących przed 
muszlą orkiestrową stale bywa za-
jętych, gdyż na koncerty ściągają na 
deptak tłumy nawet z najdalszych 
zakątków Krynicy ku szczeremu 
zadowoleniu najlepszych znawców 
i wielu najwybitniejszych muzyków 
– kuracjuszy z całej Polski”.

W „Przewodniku Zdrojowo-Tu-
rystycznym” pod redakcją Henryka 
Piotrowskiego z 1934 r., opisującym 
ponad 400 uzdrowisk. sporo miej-
sca poświęcono perle uzdrowisk 
Krynicy. Pod pozycją „rozrywki” 
anonsuje się – orkiestra zdrojowa, 

która koncertuje rano i po południu 
w muszli na deptaku. Koncerty so-
lowe i symfoniczne w sali Domu 
Zdrojowego. Teatr stały (miejski ze 
Lwowa) w sezonie głównym o bo-
gatym repertuarze. Kabaret w „Ba-
gateli” Dancingi w kawiarni Domu 
Zdrojowego w wytwornej sali „Lwi-
grodu” i w kilku pierwszorzędnych 
restauracjach. Zabawy taneczne 
i bale w Domu Zdrojowym i w wiel-
kich pensjonatach.

Ech, łza się w oku kręci na te 
wspomnienia. Tak się bawili wcza-
sowicze i kuracjusze, którym za-
wsze towarzyszyła wyborowa or-
kiestra zdrojowa.

WOJCIECH KANIA

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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Opinie

Na gondoli, na gondoli

Otwarcie pumptracku przy 
Alei Piłsudskiego w No-
wym Sączu ukazało wła-

dzom miasta, społeczeństwu graj-
dołka, jakie jest wielkie zapotrze-
bowanie na obiekty rekreacyjne, 
sportowe. Jestem nawet pewien, 
że zainteresowanie mieszkańców, 
zwłaszcza młodzieży, tym obiek-
tem przeszło ich najśmielsze wy-
obrażenia i oczekiwania. Nie tyl-
ko bowiem chlebem ludzie pra-
gną żyć, ale także rozrywką, ak-
tywnym spędzeniem czasu. Przy 
tej okazji Grzegorz Mirek zapo-
wiedział, że być może już w przy-
szłym roku otwarte zostaną w 
mieście wypożyczalnie rowerów. 
Nie tylko i wyłącznie dla celów 
rekreacji, ale także, jako pospo-
lite środki transportu.

Zatem miasto się cywilizu-
je wzorem takich metropolii jak 
Kraków, Wrocław, czy Trójmia-
sto. Biorąc pod uwagę fakt, że 

Nowy Sącz, zdawałoby się za-
głębie turystyczne, jest w gro-
nie najbardziej zanieczyszczo-
nych pyłem zawieszonym miast 
nie tylko w kraju, ale nawet w Eu-
ropie, korzystanie z rowerów wy-
daje się jak najbardziej sensowną 
inwestycją w zdrowie. Ale, jak tu 
przekonać frustratów i malkon-
tentów, że budowa ścieżek ro-
werowych jest równie ważna, 
jak naprawa ulic, czy przebudo-
wa zniszczonych chodników? Jak 
przekonać ludzi, by korzystali 
częściej z rowerów, czy własnych 
nóg do chodzenia, kiedy każdy 
posiadacz samochodu musi z nie-
go korzystać, bo przecież nie po 
to kupił brykę, by ta stała w ga-
rażu. Posiadacze bryk tak się roz-
puścili, że nie wyobrażają sobie, 
by na niedzielną mszę św. pójść 
piechotą jak to drzewiej bywa-
ło. Nuworysze za nic mają traw-
niki, zatoki przystanków autobu-
sowych, bo oni przecież przyje-
chali się modlić a nie przestrze-
gać elementarnych zasad kultu-
ry i przepisów drogowych. Takie 
zjawisko pospolitego chamstwa, 
jako żywo można zaobserwować 
choćby co niedzielę w okolicach 
Białego Klasztoru.

Ale powróćmy do kwestii 
budowy obiektów służących 

wypoczynkowi i rozrywce miesz-
kańców królewskiego grodu. 
Chodzi konkretnie o pomysł pod 
nazwą rewitalizacji „Sądeckiej 
Wenecji” i Parku Strzeleckiego. 
To miejsca, gdzie nawet nocują-
ce tam gawrony odwracają  się 
w locie do góry brzuchami, bo nie 
mogą oglądać tych przyrodniczo-
technicznych ruin. Pomysł budo-
wy kompleksu pod roboczym ha-
słem „Sądecka Wenecja” jest god-
ny społecznego poparcia. Nie dla-
tego, że jego propagatorem jest 
prezydent Ryszard Nowak, ale 
przede wszystkim dlatego, że jest 
potrzebny społeczeństwu. Wła-
dze miasta nie umieją niestety w 
sposób rzetelny i klarowny wyja-
śnić mieszkańcom, o co chodzi w 
tej rewitalizacji „Sądeckiej Wene-
cji”. Nie umieją wyjaśnić, że by-
łaby to inwestycja na zasadzie fi-
nansowania prywatno – publicz-
nego. Wreszcie najwyższy czas by 
tę wyboistą drogę edukacji wło-
darze miasta pokonali.

Kandydaci do Parlamentu boją się 
tego projektu jak ognia, więc nawet 
o nim nie przebąkują, a szkoda. Bo 
świadczy to o tym, że niewiele wie-
dzą o potrzebach młodych miesz-
kańców miasta. Z kolei starszym 
Wenecja raczej kojarzy się z piosenką 
biesiadną o parze na gondoli.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Kali, jego krowa i poseł Romanek

P oruszyło mnie do głębi oświad-
czenie posła Andrzeja Roman-
ka, który kategorycznie prote-

stuje przeciwko bezprawnemu wy-
korzystywaniu swojego wizerunku 
w kampanii wyborczej. Ale co bę-
dziemy strzępić klawiaturę po próż-
nicy, zacytujmy posła Romanka: „Ni-
niejszym oświadczam, że Pan Tadeusz 
Nowak, niezależny kandydat do Sena-
tu z okręgu nowosądecko-gorlickie-
go, startujący z poparciem Platformy 
Obywatelskiej, bezprawnie i bez mo-
jej zgody wykorzystał w swojej ulotce 
wyborczej mój wizerunek, publiku-
jąc zdjęcie z kwesty na rzecz budowy 
w Nowym Sączu pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Takie zachowa-
nie uważam za wysoce nieetyczne. Ni-
niejszym żądam od Pana Tadeusza No-
waka zaprzestania rozpowszechniania 
ulotki wyborczej z moim wizerunkiem 
i usunięcia jej z przestrzeni publicznej. 
W przeciwnym razie podejmę stosow-
ne działania prawne”.

No i pięknie. Wygarnął Romanek, 
co mu na wątrobie leżało i - prawdę 

powiedziawszy – zapłodnił mnie, bym 
sam sięgnął po pióro i wydał własne 
oświadczenie. Miałem łatwiej niż po-
seł, bo skoro podrzucił gotową ściągę, to 
mogę czerpać z niej pełnymi garściami. 
A oto treść mojego oświadczenia: „Ni-
niejszym oświadczam, że Pan Arkadiusz 
Mularczyk, kandydat do Sejmu z okrę-
gu 14., startujący z poparciem Prawa 
i Sprawiedliwości, bezprawnie i bez 
mojej zgody wykorzystał na swoim Fa-
cebooku wyborczym mój wizerunek, 
publikując przypadkowe zdjęcie zro-
bione dla żartu na ulicy podczas rozda-
wania przez posła ulotek. Niefortunność 
zdarzania potęguje fakt, iż na zdjęciu 
tym znalazł się również mój znajomy, 
który jest osobą prywatną i nie życzy 
sobie być kojarzonym z kampanią wy-
borczą. Ja również sobie nie życzę suge-
rowania, iż prowadzę kampanię które-
gokolwiek z kandydatów. Takie zacho-
wanie uważam za wysoce nieetyczne. 
Niniejszym żądam od Pana Arkadiusza 
Mularczyka zaprzestania rozpowszech-
niania mojego wizerunku i usunięcia go 
z przestrzeni publicznej. W przeciw-
nym razie przestanę mu się kłaniać na 
ulicy, bowiem kroków prawnych w tej 
sprawie podejmować nie zamierzam”.

I to by było na tyle. Posłowi Andrze-
jowi Romankowi w ostatnim tygodniu 
kadencji poddaję zaś pod rozwagę ta-
kie oto zdanie: „Jak Kali ukraść komuś 
krowa to być dobrze, a jak Kalemu ktoś 
ukraść krowa to być źle"?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Raport

Nowy Sącz – wciąż miasto studentów?
Prawie sześć tysięcy studentów rozpo-
czyna nowy rok akademicki na sądeckich 
uczelniach, z czego 1463 osoby to studen-
ci pierwszego roku. Do nich trzeba doli-
czyć od 11 lat nową grupę studentów – se-
niorów. Nie są to czasy świetności, gdy na 
samej WSB-NLU studiowało cztery tysią-
ce osób. Ale po dwuletniej przerwie uczel-
nia założona przez Pawłowskiego zrobiła 
w tym roku nabór na pierwszy rok stu-
diów dziennych, a PWSZ ma rekrutację 
porównywalną z ubiegłoroczną.

Politologia w odstawkę, informatyka 
na topie

W tym roku WSB-NLU po raz 
pierwszy od dwóch lat ma nabór na 
studia dzienne. Ruszyły trzy kierun-
ki: zarządzanie, management (za-
rządzanie w języku angielskim) oraz 
informatyka. Z kolei na studiach za-
ocznych nabór był na wszystkie kie-
runki, także na politologię. W tym 
przypadku jest to najprawdopodob-
niej ostatni raz, kiedy zrekrutowano 
kandydatów pragnących kształcić się 
w tej dziedzinie. Nie udało się nato-
miast zebrać chętnych na kosztow-
ne studia MBA, czyli Masters of Bu-
siness Administration. Uruchomio-
no za to trzy specjalności na pody-
plomówkach: programowanie apli-
kacji biznesowych, przygotowanie do 

zawodu nauczyciela a także rachun-
kowość i podatki.  

– W sumie na pierwszy rok przy-
jęliśmy 327 osób – informuje Łukasz 
Wideł z działu rekrutacji. 

Mocną podporą uczelni na ul. Zie-
lonej są obcokrajowcy.

- W tym roku przyjechali do nas 
studenci z Portugalii, Nigerii, około 
pięćdziesięciu osób z Ukrainy, trzy-
dzieści pięć z Kazachstanu. Z za-
granicy mamy około dwustu osób – 
mówi Wideł. Jak informują pracow-
nicy działu rekrutacji, w tym roku w 

Wyższej Szkole Biznesu – National Lo-
uis University w sumie będzie kształ-
cić się około dwóch tysięcy studen-
tów. 24 października odbędzie się już 
XXIV Inauguracja Roku Akademic-
kiego połączona z Graduacją Absol-
wentów WSB-NLU. Za niespełna dwa 
tygodnie mury uczelni opuści około 
dwustu absolwentów.

Nowość – magisterka takźe 
z pielęgniarstwa

Żacy z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej rozpoczęli już rok 

akademicki. W zeszłym tygodniu 
miała miejsce osiemnasta inaugura-
cja, tym samym PWSZ osiągnęła peł-
noletniość. Absolwenci szkół średnich 
mieli do wyboru 13 kierunków w 5 in-
stytutach: ekonomicznym, języków 
obcych, kultury fizycznej, pedago-
gicznym, zdrowia i technicznym. Naj-
większym zainteresowaniem, podob-
nie jak w latach ubiegłych, cieszył się 
ten ostatni. Nowością jest magisterka 
z pielęgniarstwa. 

W tym roku na pierwszy rok stu-
diów przyjęto 1136 studentów, z cze-
go 957 na studia stacjonarne i 179 
na studia zaoczne. Łącznie na stu-
diach pierwszego i drugiego stopnia 
w PWSZ kształcić się będzie 3841 stu-
dentów, z czego na studiach niesta-
cjonarnych 711. Trwa cały czas nabór 
na studia podyplomowe i kursy do-
kształcające.

Tegoroczna rekrutacja jest porów-
nywalna do poprzedniej. W zeszłym 
roku w PWSZ studiowało łącznie 3761 
studentów: na studiach stacjonar-
nych było 2999 osób, na niestacjo-
narnych 762. Studia ukończyło 1100  
studentów.

Jeżeli Państwowa Komisja Akre-
dytacyjna pozytywnie zaopiniuje 
wniosek PWSZ, w roku 2016/2017 
ruszy kolejny kierunek studiów 

- ekonomika i organizacja przedsię-
biorstw. W programie studiów zna-
lazłyby się między innymi organiza-
cja i zarządzanie, finanse, rachunko-
wość oraz marketing i rynek. Kieru-
nek będzie otworzony przy pozytyw-
nej opinii Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 

Dla seniorów - klub filmowy
Dużym zainteresowaniem cieszą 

się zajęcia dla seniorów, które pro-
wadzi od 11 lat Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. W tym roku naukę 
rozpoczęło około 400 słuchaczy, 
w tym 70 po raz pierwszy. Seniorzy 
będą uczestniczyć w zajęciach wy-
branej sekcji: psychologicznej, geo-
graficzno-przyrodniczej, medycznej 
i profilaktyki zdrowia lub kulturo-
znawczej. Największym zaintereso-
waniem cieszy się sekcja geograficz-
no-przyrodnicza, na te zajęcia zapisa-
ło się około stu osób. Po raz pierwszy 
rozpocznie działalność Dyskusyjny 
Klub Filmowy dla seniorów. Słucha-
czami SUTW mogą być osoby, które 
mają co najmniej średnie wykształce-
nie. Inauguracja nowego roku akade-
mickiego miała miejsce 8 października, 
ale wciąż można się jeszcze zapisy-
wać na zajęcia. 

AGNIESZKA MAŁECKA           

Inauguracja roku akademickiego w PWSZ 
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- Marzę o tym, aby grać na ulicach 
i dawać ludziom radość – mówi 
Bartłomiej Chrustek. 22-letni li-
manowianin znajduje się w pierw-
szej dwudziestce najlepszych beat-
boxerów w Polsce. Swoje umiejęt-
ności pokazuje na występach w ca-
łym kraju. W przyszłości chce jeździć 
po świecie i dawać ludziom radość. 

- Skąd wzięła się Twoja pasja?
- Mój kuzyn bardzo często słu-

chał amerykańskiego rapu. Kie-
dyś puścił mi jedną z płyt The Ro-
ots. Jednym z beatboxerów był 
wówczas Rahzel. To on nakrę-
cił mnie do tego, żeby zacząć 
tworzyć coś z beatboxem. Byłem 
wtedy małym chłopcem. Miałem 
około siedmiu, ośmiu lat. Była to 
taka młodzieńcza fascynacja, któ-
ra szybko mi się znudziła. Kilka 
lat później zobaczyłem w telewizji 

Bladego Krisa, który wystąpił 
w znanym telewizyjnym show 
Mam Talent. Byłem tedy w dru-
giej klasie gimnazjum. Pomyśla-
łem sobie wówczas, że właśnie 
to chcę w życiu robić. I tak ru-
szyła ta cała machina. Każdego 
dnia ćwiczyłem po dziesięć go-
dzin dziennie. Trochę zawalałem 
nawet szkołę, bo skupiałem się 
tylko na próbach. Ale jak widać 
po wynikach - opłaciło się.

- Rodzice nie protestowali?
- Mama owszem. Zawarliśmy 

umowę. Miałem nie zawalać szko-
ły, a po godzinach mogłem robić 
to, na co żywnie miałem ocho-
tę. Nigdy nie zdarzyło mi się ki-
blować. 

- Byłeś samoukiem? A może ktoś 
uczył Cię beatboxu?

- Jestem tylko i wyłącznie sa-
moukiem. Limanowa wiadomo 
jest małym miastem, a jakby nie 
było, moje hobby jest mało spo-
tykane zwłaszcza w południowej 
części kraju. Oglądałem więc wy-
stępy Bladego Krisa w interne-
cie. Katowałem każdy pojedynczy 
dźwięk, uczyłem się, czym jest 
w ogóle beatbox, z czym to się je 
i jak robić to poprawnie. Od sa-
mego początku kształciłem się 
sam. Beatbox to nic innego jak 
naśladowanie dźwięków per-
kusyjnych, instrumentów elek-
trycznych jak syntezator czy ge-
nerator basów. Ale równie do-
brze można też imitować trąbkę 
czy skrzypce. 

- A dla Ciebie osobiście czym jest be-
atbox?

- To sposób wyrażenia moich 
myśli. Przekazywanie ludziom 
bezpośrednio tego, co siedzi mi 
w głowie. Nie ma większego po-
łączenia artysty ze sceną jak wła-
śnie przez mikrofon. 

- Kiedy pojawiła się myśl, żeby po-
kazać szerszej publiczności co po-
trafisz?

- Pierwszy Talent Show w Li-
manowej. Było to bodajże w 2010 
r. Jak powiedziałem mamie, że się 
do niego zgłosiłem, to się prze-
raziła. Powiedziała: - Co ty tam 
chcesz pokazać?- To co ćwiczę. 
To co nazywasz popierdywaniem 
– powiedziałem. Mama chyba 
bała się, że się zbłaźnię, ale mimo 
wszystko postanowiłem spróbo-
wać. Jak wyszedłem na scenę ręce 
i nogi trzęsły mi się jak galareta. 
Od razu zaschło mi w gardle. 

- Udało się?
- Dałem wtedy jeden z lep-

szych popisów w moim życiu. 
Mama była zaskoczona. Zastana-
wiała się jak człowiek może wy-
dawać takie dźwięki. Ale nie tyl-
ko ja mam takie muzyczne zdol-
ności. Moja rodzina jest dość mu-
zykalna. Siostry chodziły do szko-
ły muzycznej i ćwiczyły grę na 
skrzypcach i fortepianie, mama 
też ma bardzo dobry głos i udzie-
lała się w kościelnym chórze.

   
- Można powiedzieć, że lata ćwiczeń 
przyniosły efekty. Dziś znajdujesz się 
w pierwszej dwudziestce najlepszych 
beatboxerów w Polsce. Dużo osób 
robi to co Ty?

- Rodzina beatboxerów jest 
rozproszona po całej Polsce. Naj-
bardziej znanym beatboxerem, 
który utrzymuje się z tego co 
robi, jest Blady Kris. Robi to od 
tak dawna, że już zdążył wyro-
bić sobie odpowiednią markę. Ja 
osobiście cenię kilku beatboxe-
rów. Już nie mogę się doczekać 
grudnia, kiedy znów spotkamy 
się na bitwie. 

- Zarabiasz już na beatboxe czy bar-
dziej traktujesz go jako hobby?

-  Na razie to moje hobby. Coś 
gdzie mogę znaleźć ujście dla mo-
ich myśli. Nie oszukujmy się. Jak 
zbyt wiele rzeczy siedzi mi w gło-
wie, muszę je z siebie wyrzucić. 
To forma na odstresowanie się. 

- Jak uczysz się dźwięków, na przy-
kład trąbki? 

- Najpierw trzeba się osłuchać 
z danym dźwiękiem. Nie ma jed-
nej drogi, żeby do niego dojść. 

Trzeba odpowiednio ułożyć usta 
i ćwiczyć. Każdy beatboxer zro-
bi dany dźwięk inaczej. I bar-
dzo mi się to podoba. Jeden be-
atboxer zrobi trąbkę wyżej, bar-
dziej zmodulowaną, drugi czy-
sto i nisko. 

- Jakie dźwięki potrafisz naśladować?
- Perkusję i różne instrumen-

ty elektroniczne. Prawdę mówiąc 
z pomocą mojej maszynki loopu-
jącej i efektów, jestem w stanie 
zrobić praktycznie wszystko. 

- Cel na przyszłość?
- Wygrać Mistrzostwa Pol-

ski, które czekają mnie 5 grud-
nia w Warszawie. Ćwiczę beatbox 
już osiem lat. Kosztowało mnie 
to wiele wyrzeczeń, potu, ner-
wów łez i trochę pieniędzy. Jak 
już idziemy w profesjonalizm, 
trzeba mieć dobry mikrofon. To 
wydatek rzędu 400 zł. Potrzeb-
ny jest też sprzęt nagłaśniają-
cy, dobre kolumny, nawet kino 
domowe. Jest też stacja loopu-
jąca z efektami. Sprzęt jest po-
trzebny, bo dzięki niemu można 
zrobić pogłos i zmodulować od-
powiednio głos, ale to wszystko 
kosztuje. Widzę jednak, że moja 
praca w końcu zaczyna procen-
tować. Poza tym mam swoją wi-
zję na przyszłość. Chcę zbudo-
wać malutki domek campingo-
wy, żeby można go było wozić po 
całym świecie. Marzę o tym, aby 
grać na ulicach i dawać ludziom 
radość. Świat jest dla mnie zbyt 
smutny i szary. Chcę ubarwić tę 
rzeczywistość.   

 
ROZMAWIAŁA MARTA TYKA

REKLAMA

Ludzie 

Beatbox, czyli instrumenty w jednym głosie
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Przyłącz się do akcji! 
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie 
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 

100 zł ze sprzedaży każdego promocyjnego produktu 
przeznaczamy na zabezpieczenie terenów wokół domów dziecka. 
Oferta obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2015 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży!
Zasady promocji na stronie www.wisniowski.pl/promocja 

NOWY SĄCZ
ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 18 444 11 01
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

PASZYN 478
tel. 18 440 20 14
e-mail: biuro@tomexokna.pl
www.tomexokna.pl

NOWY TARG
ul. Kolejowa 59
tel. 18 264 88 59
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

TARNÓW
ul. Krakowska 131
tel. 14 627 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. 13 445 23 29
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

KROSNO
ul. Liniarska 10
tel. 13 432 39 45
e-mail: krosno@tomexokna.pl

GORLICE
ul. Biecka 40
tel/fax: 18 354 69 11
e-mail: gorlice@tomexokna.pl

SZAFLARY
ul. Zakopiańska 18
tel. 18 275 40 64
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

REKLAMA
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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

OGŁOSZENIE

 2000 złotych NAGRODY !!!
NOWY SĄCZ - w  dniu 2 września br.zaginęła 

suczka SARA jamnikopodobna,
bardzo łagodna. Znalazcę proszę o kontakt :

tel.606 599 378

Przekwalifikowanie działek Przekwalifikowanie działek 
rolnych na budowlanerolnych na budowlane
Zmiana Miejscowych Zmiana Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Planów Zagospodarowania 
PrzestrzennegoPrzestrzennego

Podegrodzie 33a, 33-386 PodegrodziePodegrodzie 33a, 33-386 Podegrodzie
Tel. 501 282265,  e-mail: arscrearebiuro@gmail.comTel. 501 282265,  e-mail: arscrearebiuro@gmail.com

Stolarza meblowego, montażystę szaf 
wnękowych przyjmie do pracy firma 
Maestro. tel. 602 595 527 
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, 
metalowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kół-
kach 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

PILNIE poszukuję osób do pracy w 
Niemczech - sprzątanie
mieszkań. Tel.600537759.
Pożyczka  szybko i uczciwie 
Tel. 668 681 931
Do 25.000 zł na dowolny cel 
Tel. 668 681 931
Gotówka nawet do 25.000 zł! 
Tel. 668 681 931
Pożyczka z dojazdem do klienta. 
Tel. 668 681 931
Pożyczka elastyczna. Tel. 668 681 931
Pożyczka nawet do 25 000 zł. 
Zadzwoń Tel. 668 681 931
Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź Tel. 668 681 931

KASA  Potrzebujesz pieniędzy? 
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931

LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń 
Tel. 668 681 931

Ale szybka i elastyczna pożyczka do 
25000 zł. Tel. 668 681 931

A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do 
20.000 zł. Tel. 668 681 931

Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na 
dowolny cel Tel. 668 681 931

POŻYCZKA, SZYBKO I UCZCIWIE 
Zadzwoń Tel. 668 681 931

GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL 
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931

OGŁOSZENIA DROBNE

Nawet w 24 godziny!

szybko i uczciwie

T e

668 681 931 *

   
 

www.krakow.proficredit.pl

PORADNIK ADWOKATA

Masz pytanie do adwokata? 

Zadaj je drogą mailową: 

poradyprawne.dts@

abkancelaria.com. 

Agnieszka Błażowska 

udziela bezpłatnych porad 

prawnych na naszych 

łamach.

Pytanie czytelnika:
Rodzic zapisał w formie daro-

wizny dom z lokatorami dziecku, 
w której to umowie znajduje się na-
stępujące postanowienie „obdaro-
wany wyraża zgodę na pobiera-
nie przez (imię i nazwisko rodzi-
ca) czynszu z tytułu umowy najmu 
(opis i adres budynku) przez cały 
okres obowiązywania umowy naj-
mu”. Czy może dziecko pobierać 
czynsz najmu? 

Odpowiedź adwokata:
Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu 

cywilnego, przez umowę darowi-
zny darczyńca zobowiązuje się do 
bezpłatnego świadczenia na rzecz 
obdarowanego kosztem swego ma-
jątku. Oznacza to, iż istotą umowy 

darowizny jest jej nieodpłatność. 
Z zadanego pytania nie wynika, 
w jakiej wysokości pobierany jest 
czynsz najmu przez darczyńcę. 
W niedawnym wyroku (wyrok 
z dnia 18 czerwca 2014 roku – sygn. 
akt V CSK 413/13) Sąd Najwyższy 
dopuścił możliwość zastrzeżenia w 
umowie niewielkich obciążeń ma-
jątkowych po stronie obdarowane-
go związanych z darowizną. Jed-
nakże obciążenia te powinny mieć 
znikomą wartość majątkową. 

Jeżeli czynsz najmu pobierany 
przez darczyńcę zamiast obdarowa-
nego ma obiektywnie istotną war-
tość – wówczas należałoby się za-
stanowić czy strony zawarły rze-
czywiście umowę darowizny, czy 
nie jest to jakaś dwustronna umowa 

lub umowa darowizny połączona 
z inną umową. Bez analizy treści 
umowy ciężko jest czytelnikowi 
udzielić pełnej odpowiedzi.  

AGNIESZKA BŁAŻOWSKA 
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