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I N T E R M A R C H E  W  N O W E J  O D S Ł O N I E
PIECZYWO CHRUPI CE, WIE E, PROSTO Z PIECAPIECZYWO CHRUPI CE, WIE E, PROSTO Z PIECA
Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60
Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

C.H. EUROPA II. Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1, godz. otwarcia:  pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Centrala Paszyn 478, Nowy Sącz
tel/fax 18 440 20 14

WKRÓTCE OTWARCIE

DĄB DĄB 
W CENIE W CENIE 
SOSNYSOSNY

 - 43%  - 43% * * 

RABATURABATU

* DOTYCZY OKLEINY* DOTYCZY OKLEINY
  PORTASYNCHRO 3D  PORTASYNCHRO 3D

* * RABAT – 20%RABAT – 20%
*dotyczy bram segmentowych*dotyczy bram segmentowych

Profi il 7 komorowyProfi il 7 komorowy

W CENIE W CENIE 
5 komorowego5 komorowego

DRZWI DĘBOWE 
W CENIE SOSNY

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 57, tel/fax 18 444 11 01

Nowy Sącz, ul. Zielona 45, tel/fax 18 444 11 27

Tarnów, ul. Krakowska 91, tel/fax 14 627 26 32

Nowy Targ, ul. Kolejowa 59, tel/fax 18 264 88 59

Szafl ary, ul. Zakopiańska 18, tel/fax 18 275 40 64

Limanowa, ul. Kopernika 14, tel/fax 18 330 11 67

Krosno, ul. Lniarska 10, tel/fax 13 432 39 45

Gorlice, ul. Balicka 40, tel/fax 18 354 69 11

Jasło, ul. Kościuszki 44, tel/fax 13 445 23 29

ZALETY:
•  szerokość zabudowy 93mm, 

najszerszy z oferowanych 
w rynku, 

•  7 komorowy,
•  klasa profi la – A
•  w kolorze zewnętrznym 

barwiona ścianka, 
•  dostępny w kolorach 

standardowych, – moż-
liwość zastosowania 
pakietu o szerokości 48mm 
4/18/4/18/4TPS o współ-
czynniku U= 0,5 W2mK, 

•  potrójny system uszczelnie-
nia (dodatkowa uszczelka 
środkowa)

•  nowatorski i modny kształt, 
•  listwa podparapetowa 

pięciokomorowa, 
•  profi l pasywny

Wydanie specjalne, z okazji Wydanie specjalne, z okazji 
720. urodzin Nowego Sącza720. urodzin Nowego Sącza

Drodzy Sądeczanie,

z okazji urodzin Nowego Sącza życzymy Wam, żeby nigdy nie 
opuszczało Was poczucie, że mieszkacie w najpiękniejszym ze 
wszystkich miast na świecie. W naszym mieście!
Zapraszamy do lektury specjalnego wydania DTS, które w całości 
poświęcamy dziś dostojnemu jubilatowi – Nowemu Sączowi.
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Śmierdząca sprawa
Dokładnie 100 lat temu zabłysły na 
sądeckich ulicach pierwsze elek-
tryczne latarnie, ale w tym roku ob-
chodzimy również inny, okrągły ju-
bileusz. Otóż w 1912 r. zelżał smród 
w centrum miasta, dzięki częściowe-
mu uruchomieniu wodociągów i ka-
nalizacji. Wcześniej był to jeden z naj-
większych problemów. Wiele innych 
miast polskich posiadało już kanali-
zację, a szanowani sądeccy miesz-
czanie ciągle wypróżniali zawartość 
swoich nocników wprost przez okno 
na ul. Jagiellońską. Niewiele zmieni-
ła również nowa uchwała mająca na 
celu poprawić stan sanitarny mia-
sta. Zezwalała ona wywozić zawar-
tość dołów kloacznych tylko w spe-
cjalnych skrzyniach i to wyłącznie 
od godz. 22 do 6 rano. W ciągu dnia 
wolno to było robić tylko od 1 paź-
dziernika do końca kwietnia. No i za 
każdą wywiezioną skrzynię trzeba 
było płacić. Jak za ścieki! (KCH)

SMS

1 stycznia
1951 – uruchomiono Ekspozyturę 
Towarową PKS, której tabor sta-
nowiły dwa autobusy z demobilu, 
12 ciężarówek i trzy traktory.
1983 – utworzono Izbę Skarbową.

2 stycznia
1946 – ok. godz. 20 wysadzono 
„pomnik Bohaterów Radzieckich”. 
Podobno został o tym powiado-
miony Józef Stalin.

4 stycznia
1865 – otwarto pierwszą ochron-
kę dla dzieci, prowadzoną przez 
Komitet Dam Dobroczynności.

5 stycznia
1870 – kryzys władzy. Rada Miej-
ska z braku większości radnych 
nie może wybrać nowego burmi-
strza na miejsce rezygnującego Ju-
liana Gutowskiego. Podobna sytu-
acja powtórzy się 8, 13, 20, 22 i 25 
stycznia. Następcę Gutowskiego 
– Onufrego Prusa Trembeckiego, 
uda się wybrać dopiero 10 lutego.

2001 – przy fundamentach starego 
ratusza na rynku zakopano beczkę 
z przekazem sądeczan z przełomu 
XX i XXI wieku. Ma ona zostać wy-
dobyta przez następne pokolenie za 
25 lat. W miejscu, gdzie znajduje się 
beczka – „przystanek czasu” usta-
wiony został głaz. Znajduje się tam 
ponad 30 przedmiotów, które ko-
lejnym pokoleniom mają opowie-
dzieć o mieście i jego mieszkańcach 
z przełomu wieków.

9 stycznia
1981 – 50 osób rozpoczęło trzydnio-
wy strajk w ratuszu, pierwszą w po-
sierpniowej Polsce okupację obiektu 
publicznego. 11 stycznia strajkujących 
bez użycia siły wyprowadziła milicja.

13 stycznia
1523 – król Zygmunt Stary z powodu 
pożaru zwalnia Nowy Sącz od podat-
ków, z wyjątkiem gruntowego.

17 stycznia
1557 – król Zygmunt August nada-
je miastu przywilej „wywłaszczania 
takich właścicieli do gminy należą-
cych, którzy by wzbraniali się opła-
cać podatki miejskie lub skarbowe”.

18 stycznia
1945 – o godzinie 5.20 partyzan-
ci wysadzili w powietrze zamek kró-
lewski. Przez całą okupację zamek 
służył Niemcom, jako koszary i ma-
gazyn broni.

21 stycznia
1323 – pierwszy zachowany do-
kument Rady Miejskiej wspomina 

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
W NOWYM SĄCZU

Dokończenie na str. 4

Tak jak dziś trudno sobie wyobrazić 
sądecki pejzaż bez Wojtka z Rytra, 
tak jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
najbardziej charakterystyczną po-
stacią Nowego Sącza był Stasiu Ha-
liniak. Miasto było wówczas jeszcze 
dużo mniejsze, dzięki czemu Stasia 
znali dosłownie wszyscy. Żył bez-
stresowo, utrzymując się głównie 
z odnoszenia znalezionych bute-
lek do skupu. Starsi sądeczanie pa-
miętają dziesiątki anegdot krążą-
cych o Haliniaku, a taką zanotował 
w swojej książce Romuald Groszek:

(…) Przyszedł Stasiu Haliniak do 
komitetu powiatowego partii z py-
taniem: „Macie butelki dla Stasia?” 
Kiedy go spławiono z kwitkiem, 
zdenerwował się i mówi: „Co wy 
tu, kurwa, nie pijecie?”.

7 groszy dał na piwo burmistrz 
Wojciech Bogdałowicz lu-

dziom, którzy w nocy 18 maja 
w 1648 r. bili w kościelne dzwo-
ny, by tym sposobem rozgonić 
gwałtowną burzę, jaka rozszala-
ła się nad miastem.

12 metrów szerokości musi 
mieć każda ulica w centrum 

Nowego Sącza. Takie minimum 
ustalono, przystępując do prze-
budowy miasta na początku XX w.

14 urzędników liczyła obsa-
da sądeckiego magistratu 

za czasów pierwszego burmistrza 
Juliana Gutowskiego. 13 stycznia 
1867 Rada Miejska na wniosek 
burmistrza postanowił zatrudnić 
na etatach: 2 sekretarzy, 4 kance-
listów, lekarza, kasjera, rachmi-
strza, kontrolera, budownicze-
go, rewizora, zarządcę i woźnego.

17 goli strzelili Sandecji pił-
karze Cracovii 30 maja 

1946 r. Dokładnie tyle rywa-
le z Krakowa potrzebowali, by 
awansować do tworzonej wła-
śnie ligi państwowej. Prawdopo-
dobnie był to pierwszy ustawiony 
mecz w Nowym Sączu.

25 centów kosztowała ką-
piel parowa w pierw-

szej nowoczesnej łaźni miejskiej 
otwartej 1 września 1897 r. przez 
Jana Jenknera przy ul. Tarnow-
skiej. Kąpiel w wannie porce-
lanowej kosztowała 40–70 cen-
tów. W tym czasie sądeccy Żydzi 
posiadali już w mieście dwie od-
rębne łaźnie.

39,2 procent mieszkań-
ców Nowego Sącza 

na początku XX wieku nie po-
trafiło czytać ani pisać.

138 pustych domów w mie-
ście i 49 opuszczonych 

podmiejskich gruntów naliczono 
w Nowym Sączu w maju 1671 r.

600 złotych reńskich 
w y a s y g n o w a ł a 

w 1898 r Rada Miejska na budo-
wę pisuarów publicznych. Zosta-
ły one rozlokowane w różnych 
częściach miasta.

1050 z ł o t yc h  r e ń -
skich przeznaczo-

no z miejskiej kasy w listopadzie 
1892 r. na obchody 600–lecia No-
wego Sącza. Była to kwota ogrom-
na na owe czasy, a udało się z niej 
wydać jedynie ok. 300 zł. Jedną 
z atrakcji rocznicy było wydru-
kowanie monografii miasta au-
torstwa ks. Jana Sygańskiego. 8 
listopada był wówczas w Nowym 
Sączu dniem wolnym od pracy.

30043 koron i 20 ha-
lerzy wynosił 

budżet Nowego Sącza w 1900 r. 
Dochody miasta stanowiły 
26376 k. i 26 halerzy, a niedobór 
w miejskiej kasie to 3666 koron 
i 94 halarze.

W którym roku Nowy Sącz zmagał 
się z największym pożarem? 

Odpowiedź na to pytanie znaj-
dziesz, czytając dzisiejsze specjal-
ne wydanie DTS. Dla trzech losowo 
wybranych Czytelników przygoto-
waliśmy niespodziankę – album Ka-
zimierza Fałowskiego „Nowy Sącz 
przełomu wieków”. Aby wejść w jego 
posiadanie, należy wysłać e–mail do 
piątku, 9 listopada, do godz. 12, z po-
prawną odpowiedzią na adres: re-
dakcja@dts24.pl (w tytule wpisując 
hasło: KONKURS DTS, a w treści listu 
swoje imię i nazwisko). Nagroda cze-
ka także dla dwóch pierwszych Czy-
telników, którzy odwiedzą naszą re-
dakcję (ul. Żywiecka 25) 9 listopada, 
od godz. 10 i udzielą poprawnej od-
powiedzi. Powodzenia! (RED) 

UWAGA KONKURS!

L ICZBY,  L ICZBY,  L ICZBY…
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Czy w komitecie partii pito wódkę?

Zmieniliśmy nieco pojazdy

Gdzie zrobiono to zdjęcie? Nie poznajecie? Przecież to ruchliwa ul. Jagiellońska w samym centrum Nowego Sącza! No 
może trochę się zmieniło od tego czasu, ruch nieco większy i sądeczanie podróżują już innej klasy pojazdami, ale na 
Jagiellońskiej ciągle można usłyszeć zdania bardziej pasujące do czasów na zdjęciu: – Gdzie leziesz jak krowa!
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Wczoraj i dziś R E K L A M A

Drodzy Sądeczanie, właśnie trzy-
macie w ręku specjalne wydanie 
„Dobrego Tygodnika Sądeckie-
go” w całości poświęcone uro-
dzinom Nowego Sącza. Dokładnie 
dzisiaj przypada 720. rocznica lo-
kacji naszego miasta. To wyjątko-
wa okazja powspominać, jak ono 
kiedyś wyglądało i jakimi proble-
mami żyli ludzie.

Możemy na Nowy Sącz narze-
kać, że wiele spraw powinno wy-
glądać tu lepiej i sprawniej funk-
cjonować. Być może. Nie zmienia 
to jednak faktu, że chyba wszyscy 
kochamy to miasto i nie chcieli-
byśmy zamienić go na żadne inne. 
I jeszcze jedno – pamiętajmy przy 
okazji urodzin, że to, jak zorgani-
zowane jest nasze życie w Nowym 
Sączu, zależy wyłącznie od nas. Od 
nas wszystkich! Zauważmy rów-
nież, jak Nowy Sącz się zmienił 
w ciągu ostatnich kilkudziesię-
ciu lat. Z zapyziałej, powiatowej 
dziury stał się miastem wygod-
nym i nowoczesnym. Nie miejmy 
kompleksów!

Fajne zmartwienia
Zacznijmy od najważniejszego 

– od ponad pół wieku żyjemy w wy-
jątkowo spokojnych czasach! Na kil-
ku zdjęciach w dzisiejszym wydaniu 
DTS możemy zobaczyć, że prze-
cież stosunkowo niedawno (bo led-
wie w ciągu ostatnich 150 lat) Nowy 
Sącz był wielokrotnie miastem nie-
mal całkowicie zniszczonym. Przez 
Nowy Sącz przechodziły nie tylko 
wielkie armie, ale też przetaczały się 
zarazy, pożary i powodzie. Wszel-
kie możliwe plagi obracały mia-
sto w ruinę, zabierały ludziom cały 
– najczęściej skromny – dorobek, 
a nierzadko również życie. Dzisiaj, 
na szczęście, możemy ewentualnie 
ponarzekać na dziurawy chodnik, 
rozkopaną ulicę, albo pomnik, któ-
ry nam się nie podoba. Życzmy so-
bie tylko takich zmartwień choćby 
przez najbliższe 100 lat!

Rynek bez ratusza!
Współcześnie sądeczanie mają 

opinię ludzi kłótliwych, spiera-
jących się w każdej sprawie. Nic 

bardziej błędnego! Sądeczanie to-
czyli spory od zawsze, potycz-
ki polityczne, różnice zdań w ży-
ciu publicznym są stare jak Nowy 
Sącz. Poprzednie pokolenia, kłó-
ciły się o rzeczy, które nam mogą 
wydawać się dzisiaj śmieszne. Za 
50, a nawet za 5 lat, o naszych dzi-
siejszych problemach nikt już nie 
będzie pamiętał. Bo czy ktoś pa-
mięta, że jakiś burmistrz był kie-
dyś wściekle atakowany za pomysł 
budowy ratusza na środku sądec-
kiego rynku? No to wyobraźmy so-
bie ten rynek bez ratusza! Walka 
o władze? W styczniu 1870 r. po-
trzeba było aż siedem (!) kolejnych 
posiedzeń Rady Miasta, by wybrać 
nowego burmistrza!

Pokolenia na kredyt
Zadłużenie? 1 stycznia 1900 r. 

stan pożyczek Nowego Sącza wy-
nosił 494 160 koron – alarmował 
ówczesny burmistrz Lucjan Lipiń-
ski! To nie wszystko – miasto wła-
śnie wchodziło w okres wielkiego 
zadłużania się i planowało pożyczyć 

w Banku Krajowym kolejnych 350 
tys. koron, w tarnowskiej i sądec-
kiej Kasie Oszczędności po 100 tys. 
koron, a z funduszu koszarowego 
nieoprocentowany kredyt kolej-
nych 200 tys. koron. Pamiętać trze-
ba jednak, że początek XX wieku 
to czas największych w historii in-
westycji w mieście – elektryfikacji, 
kanalizacji, budowy Koszar Obro-
ny Krajowej, które po ponad 100 la-
tach mogą niebawem opuścić żoł-
nierze Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej. Miasto podnosiło się 
powoli po wielkim pożarze, mocno 
zadłużeni byli też indywidulani są-
deczanie, którzy stracili domy i do-
bytek. Problem był tak powszech-
ny, że potrzebna była interwencja 
lokalnych władz.

O tym wszystkim i wielu innych 
ciekawych momentach w dziejach 
Nowego Sącza opowiadamy dzisiaj 
na 16 stronach specjalnego, uro-
dzinowego wydania DTS. Warto je 
sobie przypomnieć, bo kolejna taka 
okazja szybko się nie powtórzy.

REDAKCJA

Zarazy, pożary, wojny, powodzie i kłótnie, czyli…

Burzliwe dzieje pięknego miasta
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Czech bohaterem miasta
Wymień słynnych cudzoziemców, którzy na trwałe wpisali się 
w historię Nowego Sącza? Trudne pytanie? To podpowiadamy. 
13 listopada 1894 r. zmarł dr Karol Slavik, Czech z pochodze-
nia, burmistrz miasta 1887-94. Przyczyną jego śmierci było 
zakażenie krwi, do jakiego doszło na skutek skaleczenia pod-
czas wielkiego pożaru. Burmistrz został ranny, osobiście nio-
sąc pomoc w walce z ogniem. Dzisiaj rzecz nie do wyobra-
żenia, od tego są tzw. „odpowiednie służby”. Rada Miejska 
podjęła wówczas decyzję, by jego pogrzeb i budowę grobowca 
przeprowadzić na koszt miasta, a portret zmarłego umieścić 
w sali posiedzeń ratusza.
Postać Karola Slavika można uznać za jedną z najbardziej za-
służonych dla Nowego Sącza. Jego działalność publiczna za-
częła się 17 stycznia 1867 r., kiedy na pierwszym posiedzeniu 
Rady Miejskiej wybrany został do zarządu sądeckiego magi-
stratu. Choć źródła historyczne nie są co do tego zgodne, ale 
prawdopodobnie to właśnie Slavik był inicjatorem budowy są-
deckich wodociągów, korespondując w tej sprawie już w 1893 
r. z towarzystwem akcyjnym w Wiedniu. To również on w 1868 
r. zaproponował, by ustalono nowatorski na owe czasy regu-
lamin „porządku i straży bezpieczeństwa ogniowego”. (KCH)

SMS

WODA BYŁA TU GROŹNA. Jeśli ktoś uważa, że opady deszczu i wezbrane rzeki czynią 
współcześnie wielkie spustoszenie w mieście, niech dokładnie przyjrzy się temu 
zdjęciu. Tak, to zalane Wólki w 1936 r. Wzburzone wody Dunajca i Kamienicy w po-
przednich stuleciach czyniły niewyobrażalne dziś szkody w Nowym Sączu. Dopie-
ro obwałowanie jednej rzeki i uregulowanie drugiej sprawiły, że nieco spokojniej niż 
nasi przodkowie możemy patrzeć na powodzie.
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Historia

wyjednanie dla kupców korzyst-
nych ulg w opłatach cła i wagi 
miejskiej w Krakowie.

22 lutego
1916 – na posiedzeniu Rady Miasta 
zatwierdzono kolaudację budowy 
wodociągu miejskiego.

25 lutego
1872 – w rynku otwarto pierwszą 
w mieście aptekę. Jej właścicielem 
był Wiktor Filipek.

8 marca
1869 – władze sądeckie posta-
nowiły wysłać do Wiednia dele-
gację, która wyjednałaby prze-
prowadzenie projektowanej linii 
kolejowej z Tarnowa do Koszyc 
przez Nowy Sącz.
1914 – uroczyście poświęco-
no gmach nowego ratusza, po-
wstałego w miejsce dawne-
go budynku magistrackiego 
zniszczonego w wyniku poża-
ru w 1894 r.

21 marca
1938 – w „Monitorze” warszaw-
skim ukazało się zarządzenie mini-
stra spraw wewnętrznych zatwier-
dzające starodawny herb miasta 
z wizerunkiem św. Małgorzaty 
w polu błękitnym, w całej postaci 
na ciemnozielonym smoku.

24 marca
1303 – dokument z tą datą, pocho-
dzący z kancelarii praskiej, zawiera 
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

OGŁOSZENIA DROBNE

Aktivmed24 poszukuje Opiekunek, 
Pielęgniarek, praca nad osobami 
starszymi, Niemcy, znajomość 
j. niemieckiego, tel. 504332628, 
info@aktivmed24.pl
W Chełmcu działkę 31,5 a – 6.500zł /a 
– sprzedam. tel. 888 865 179
Brykiet drzewny – producent.
Tel. 503 313 788, 18 441 76 89
Sprzedam w Nowym Sączu mieszka-
nie 49 m kw. dwupokojowe, 
1 piętro, po remoncie – ul.Hubala, 
garaż murowany (wygodny parking).
Tel. 501 446 605, 504 163 743
Zaopiekuję się osobą starszą, popro-
wadzę dom w N.Sączu/okolicach. 
Wieloletnie doświadczenie. 
Tel. 666 160 159.

R E K L A M A

R E K L A M A

Poczet ojców 
miasta 
Nowego Sącza
Burmistrzowie:
Julian Gutowski 1867–70, Onufry 
Prus Trembecki 1870, Johan Joha-
nides 1870–72, Walenty Brzeski 
1872–73, Ignacy Płochocki 1874–
77, Włodzimierz Olszewski 1878–
87, Karol Slavik 1888–94, Lucjan 
Lipiński 1895–1900, Władysław 
Barbacki 1900–18, Wiktor Oleksy 
1918–25, Roman Sichrawa 1925–
34 i 1938–40, Stanisław Nowa-
kowski 1934–38.

Prezydenci (w różnych 
okresach nazywani m.in. 
naczelnikami miasta):
Roman Sichrawa 1938–39, Jó-
zef Konieczny 194546, Józef Wil-
czyński 1946–48, Józef Nodzyń-
ski 1949–50, Franciszek Gunia 
1950–54, Władysław Jabłoński 
1954–56, Janusz Pieczkowski 
1956–75, Wiesław Oleksy 1975–
81, Bolesław Basiński 1981–84, 
Zdzisław Pawlus 1984–88, Marian 
Cycoń 1988–90, Jerzy Gwiżdż 
1990–94, Andrzej Czerwiński 
1994–2001, Ludomir Krawiń-
ski 2001–02, Józef Antoni Wik-
tor 2002–2006, Ryszard Nowak 
2006 do chwili obecnej.

KONIEC PEWNEJ EPOKI. Przed II wojną 
światową ponad 30 procent miesz-
kańców Nowego Sącza stanowili Ży-
dzi. Prezentowane zdjęcie jest jed-
nym z ostatnich, jakie dokumentuje 
ich obecność w mieście. Na ręka-
wach uwiecznionych na ul. Lwow-
skiej osób wyraźnie widać opaski, 
których noszenie obowiązywało 
w sądeckim getcie. 12 lipca 1940 r. 
Niemcy wydzielili w mieście dwie 
dzielnice żydowskie. Zostały zlikwi-
dowane końcem sierpnia 1942 r., 
a większość sądeckich Żydów wy-
wieziono do obozu zagłady w Bełż-
cu. Wcześniej Niemcy przeprowadzili 
w mieście liczne egzekucje.

Katastrofa na torach. W tamtych cza-
sach, było to wydarzenie głośne, któ-
re – jakbyśmy dzisiaj powiedzie-
li – odbiło się szerokim medialnym 
echem. 30 lipca 1903 r. pociąg oso-
bowy zmierzający do Chabówki, wy-
koleił się pomiędzy Nowym Sączem 
i Chełmcem. W wyniku katastro-
fy rannych zostało 16 osób, a szko-
dy materialne określono jako bardzo 
duże. Sytuacja musiały być poważ-
na, bowiem – jak widać na zdjęciu 
– miejsca katastrofy i rozrzuconego 
dobytku podróżnych pilnują żandar-
mi. Oczywiście był przy tym również 
jakiś czujny fotoreporter.
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R E K L A M A

najstarszą źródłową wzmiankę 
o kościołach nowosądeckich.

28 marca
1551 – król Zygmunt Stary pozwala 
na zbudowanie młyna na Kamie-
nicy pod murami miasta.

4 kwietnia
1907 – przy ul. Młyńskiej oddano 
oficjalnie do użytku wybudowa-
ny rok wcześniej budynek szpita-
la, zaprojektowany na 92 łóż-
ka. W nowym szpitalu utworzono 
cztery oddziały: chirurgiczny, we-
wnętrzny, położniczy i zakaźny.

6 kwietnia
1918 – zatwierdzone zostało To-
warzystwo Dramatyczne, czyli te-
atr amatorski, powstały z inicjaty-
wy Bolesława Barbackiego.

20 kwietnia
1942 – na cmentarzu żydowskim 
gestapo rozstrzelało około 400 
Żydów. Do końca okupacji nie-
mieckiej zginęło na tym miejscu 
ponad 2500 osób, głównie Żydów.

23 kwietnia
1913 – poświęcona została kaplica 
szkolna pw. św. Kazimierza.

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
W NOWYM SĄCZU

Dokończenie ze str. 4

Dokończenie na str. 6

PIŁSUDSKI NA FRONCIE I PRZY STOLE. Dzisiaj o takie 
zdjęcie biłyby się wszystkie tabloidy, by wydru-
kować je na okładce. Dla współczesnych to pew-
nie rzecz niebywała, ale jakiś paparazzi sprzed lat 
zrobił zdjęcie marszałka Józefa Piłsudskiego w to-
warzystwie burmistrza Władysława Barbackiego 
przy stole. Przed nimi stoją kieliszki i butelka cze-
goś mocniejszego. Dzisiaj to wspaniała pamiątka 
czasów, kiedy władze miasta podejmowały hono-
rowego obywatela Nowego Sącza.
Związki Piłsudskiego z naszym miastem datują się 
od stycznia 1914 r., kiedy to do Nowego Sącza wkro-
czyli żołnierze armii austriackiej, a wraz z nimi uła-
ni Beliny–Prażmowskiego i piechota legionowa pod 
wodzą Józefa Piłsudskiego. Na rynku Piłsudskiego 
witały tłumy mieszkańców, a Roman Sichrawa (póź-
niejszy burmistrz i prezydent) wręczył mu symbo-
liczne klucze do miasta. Piłsudskiego ugościł w swo-
im domu ówczesny burmistrz Władysław Barbacki. 
Wcześniej legioniści stoczyli zwycięskie boje w rejo-
nie Limanowej, Pisarzowej i Marcinkowic.

MIASTO WIELU WYZNAŃ. Co widać na 
tym zdjęciu? Oprócz, oczywiście, 
pięknych sądeczanek i dzielnych 
podhalańczyków, w tle widoczna 
jest cerkiew grekokatolicka przy 
ul. św. Kunegundy 8. Dziś tej cer-
kwi już nie ma. Spłonęła 19 stycz-
nia 1945 r., trafiona przez radziec-
kie działa ustawione na wzgórzach 
Klimkówki i Zabełcza. Pocisk wy-
celowany w niemieckie stanowi-
ska uderzył w kopułę cerkwi, bu-
rząc ją i wzniecając pożar.
Warto przy tej okazji pamiętać, że 
jeszcze do II wojny światowej Nowy 
Sącz był miastem wielu narodo-
wości i wielu wyznań, szczycącym 
się swoją wielokulturowością oraz 
tolerancją. Na początku XX wie-
ku 67,2 proc. mieszkańców miasta 
to byli katolicy (10568 osób), 29,8 
proc. stanowili Żydzi (4687), 1,6 
procent grekokatolicy (252) i 1,4 
proc. ewangelicy (217 osób).

I STAŁA SIĘ JASNOŚĆ. Od ilu lat 
w Nowym Sączu korzystamy 
z prądu elektrycznego? Do-
kładnie od stu! 10 marca 1912 r. 
uruchomiono elektrownię wy-
budowaną kosztem 700 tys. 
koron. Regularną pracę elek-
trownia rozpoczęła jednak 
nieco później, bo 1 czerwca. 
Zakład obejmował gmach fa-
bryczny na Wólkach z dwoma 
agregatami po 300 koni każ-
dy. Na zdjęciu władze miasta 
podczas otwarcia elektrowni.
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Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!
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25 kwietnia
1921 – premier Wincenty Witos 
odwiedził Nowy Sącz.

1 maja
1970 – oficjalnie otwarto stadion 
Sandecji przy ul. Kilińskiego. 10 ty-
sięcy widzów obejrzało mecz mię-
dzypaństwowy juniorów starszych 
Polska – Węgry. Projektantem sta-
dionu, który kosztował 6 mln zł, był 
architekt Wojciech Szczygieł.

2 maja
1421 – w mieście zatrzymał się 
król Władysław Jagiełło, przeby-
wający tu do 18 maja.

25 maja
1887 – utworzono Oddział Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Pierwszym prezesem został Lu-
cjan Lipiński, a inauguracyjną wy-
cieczkę Towarzystwo zorganizo-
wało do lasu w Naściszowej.

26 maja
1898 – na sądeckim Rynku uroczy-
ście obchodzono 100. rocznicę urodzin 
Adama Mickiewicza. Wystąpiła m.in. 
banderia chłopska, a w ich imieniu 
przemawiał Stanisław Potoczek.

30 maja
1986 – pierwszy pociąg elektrycz-
ny wjechał na sądecki dworzec.

1 czerwca
1975 – w wyniku reformy admini-
stracyjnej kraju powstało – obok 
48 innych – województwo nowo-
sądeckie. Istniało do końca 1998 r. 
W powszechnej opinii 23 lata istnie-
nia województwa było okresem naj-
większego rozwoju miasta i regionu.

3 czerwca
2001 – odbyło się referendum 
w sprawie odwołania Rady Mia-
sta. Niska referendalna frekwen-
cja sprawiła, że miejski plebiscyt 
okazał się nieskuteczny. Powodem 
były plany sprzedaży przez Radę 
atrakcyjnych gruntów w centrum 
miasta, tzw. Starej Sandecji.

7 czerwca
2003 – podczas 75. Targów Tech-
nologii Przemysłowych i Dóbr In-
westycyjnych w Poznaniu pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski 
wręczył Nagrodę Gospodarczą fir-
mie Fakro.

14 czerwca
1992 – dekretem papieża Jana 
Pawła II kościół pw. św. Małgorza-
ty został podniesiony do godności 
bazyliki mniejszej.

15 czerwca
1934 – w wyniku zamachu ukraiń-
skich nacjonalistów został śmiertel-
nie postrzelony płk Bronisław Pie-
racki, minister spraw wewnętrznych, 

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
W NOWYM SĄCZU
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DRAMAT SĄDECKICH ELIT. We współczesnej historii Nowego Są-
cza było to z całą pewnością jedna z najtragiczniejszych wy-
darzeń. W sierpniu 1941 r. podczas trzech egzekucji Niemcy 
zamordowali w Biegonicach 74 polskich patriotów, ludzi na-
leżących do lokalnej elity. 21 sierpnia pośród 40 innych osób 
zginął wybitny sądecki malarz Bolesław Barbacki. Jego imie-
niem został później nazwany Teatr Robotniczy działający przy 
Domu Kultury Kolejarza (dziś MOK). Niedługo po zakończeniu 
wojny przeprowadzono ekshumację ofiar gestapo (na zdjęciu), 
a na pamiątkę tamtych wydarzeń jedna z ulic w Biegonicach 
nosi nazwę Zakładników.
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NOWY MOST ŁĄCZY DWA BRZEGI.  To chyba najbardziej pożądany widok 
w Nowym Sączu! Wreszcie ruszyła budowa nowego mostu na Dunaj-
cu łączącego miasto z dzielnicą Helena i gminą Chełmiec! Byłaby to 
najwspanialsza wiadomość, gdyby nie drobny detal. Zdjęcie pochodzi 
z końca lat 50. XX wieku, a budowany most to istniejący już most hel-
leński, oddany do użytku w 1959 r., ale dziś już za ciasny w stosunku 
do potrzeb. Przepraszamy, jeśli komuś podnieśliśmy naszym żartem 
ciśnienie, ale przecież tak miło jest pomarzyć.

ZACZYNA SIĘ OKUPACJA. Asfaltu jesz-
cze wówczas na drogach nie było, 
kiedy wieczorem 4 września 1939 r. 
na rogatkach Nowego Sącza pojawi-
ły się pierwsze niemieckie oddzia-
ły. Tego samego dnia rano rozpo-
częła się ewakuacja znajdujących 
się w mieście urzędów przed zbli-
żającym się frontem. Zaminowano 
mosty na Popradzie i Dunajcu. Ten 
drugi nie został jednak wysadzo-
ny. Okupacja miasta trwała do 19 
stycznia 1945 r.

ROSJANIE NA RYNKU. Rzadki 
obrazek uchwycił przed bli-
sko stu laty fotograf, który 
uwiecznił na zdjęciu moment 
przemarszu przez sądecki ry-
nek obcej armii. 18 listopa-
da 1914 r. do Nowego Sącza 
wkroczyły wojska rosyjskie, 
wypierając armię austriac-
ką za Dunajec. Wycofujący się 
Austriacy wysadzili wówczas 
most kolejowy oraz uszkodzi-
li kabel elektryczny łączący 
miejscową elektrownię z wo-
dociągową stacją pomp w Świ-
niarsku. W mieście sądeczanie 
powołali Milicję Obywatelską, 
mającą strzec mienia przed 
grabieżami.
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zwolennik ugody polsko–ukraińskiej. 
Pieracki był absolwentem I Gimna-
zjum w Nowym Sączu.

19 czerwca
1611 – w wielkim pożarze spłonę-
ło niemal całe miasto w tym trzy ko-
ścioły, dzwonnice, zamek, pokry-
cia murów, baszty, ratusz i większa 
część domów. W płomieniach zginę-
ły trzy osoby.

20 czerwca
1992 – w ramach obchodów 700–
lecia na sądeckim rynku miało miej-
sce widowisko historyczne „Noc św. 
Justa”, przedstawiające główne wy-
darzenia z dziejów miasta.

21 czerwca
1305 – zmarł Wacław II, od 1300 r. 
król Polski, przedostatni wład-
ca Czech z dynastii Przemyślidów, 
założyciel Nowego Sącza.

22 czerwca
1453 – król Kazimierz Jagiellończyk 
nadaje miastu dla ułatwienia han-
dlu przywilej na budowę mostu na 
Dunajcu.

24 czerwca
1600 – miasto nawiedza morowe po-
wietrze. Zaraza wygasła ok. 4 stycznia 
1601 r. W tym czasie zaniechano na-
wet spisywania akt grodzkich.

27 czerwca
1922 – Rada Miejska podjęła de-
cyzję o włączeniu Dąbrówki Nie-
mieckiej do Nowego Sącza.

1 lipca
1555 – Rada Miejska podjęła po-
stanowienie o budowie fortyfikacji 
przed Bramą Węgierską.

9 lipca
1768 – spalił się zamek starostów 
sądeckich. Przyczyną pożaru była, 
prawdopodobnie, nieostrożności ku-
charzy rodziny Łętowskich smażą-
cych ryby dla konfederatów barskich.

14 lipca
1464 – z fundacji mieszczan sądec-
kich powstał szpital św. Walentego.

16 lipca
1892 – utworzono samodzielny 
oddział Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”.

18 lipca
1983 – zegarmistrz Henryk Do-
brzański skonstruował kurant ze-
garowy wygrywający z wieży ratu-
szowej melodię fragmentu „Suity 
sądeckiej” i ofiarował go miastu 
z życzeniem, by wygrywał dla niego 
zawsze szczęśliwe godziny. 

22 lipca
1869 – urodził się Roman Sichra-
wa, późniejszy burmistrz i prezydent 

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
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Dokończenie ze str. 6

Dokończenie na str. 10

KOLEJ JEST NAJWAŻNIEJSZA.  Wielu uważa, że 18 sierpnia 1876 r. to – za-
raz po 8 listopada – najważniejsza data w historii miasta. Dlaczego? 
Otóż tego dnia wjechał do Nowego Sącza pierwszy pociąg, a stało się 
to w rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa. Choć w pierwot-
nych planach kolej miała omijać Nowy Sącz, prowadząc z Grybowa 
przez Krynicę do Muszyny, to od tego momentu na zawsze odmie-
niła dzieje miasta. Jeszcze do niedawna mawiało się, że Nowy Sącz 
jest miastem kolejarzy, z pracy na kolei i w warsztatach kolejowych 
utrzymywały się całe pokolenia wielu sądeckich rodzin. Dzisiejszy 
Newag – spadkobierca warsztatów i ZNTK – jest jednym z najpręż-
niejszych w mieście i regionie. Tak naprawdę, to właśnie kolej otwo-
rzyła Nowy Sącz na świat.

PREZYDENCI Z WIZYTĄ. Z takimi honorami nie przyjmowano w No-
wym Sączu żadnego innego prezydenta RP. 28 października 1928 r. 
gościł w mieście Ignacy Mościcki. Głowę państwa w imieniu spo-
łeczności nowosądeckiej powitał burmistrz Roman Sichrawa. Na 
rynku wybudowano dla prezydenta specjalny podest, a nawet 
przygotowano klęcznik, z którego Ignacy Mościcki korzystał pod-
czas uroczystej mszy św. W czasach współczesnych, jako prezy-
denci, odwiedzali Nowy Sącz również Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski i Lech Kaczyński oraz prezydent RP na uchodźc-
twie Ryszard Kaczorowski.

LISTOPADOWA WOLNOŚĆ. Za kilka dni obchodzić będzie-
my 94. rocznicę odzyskania niepodległości. Do Nowe-
go Sącza wolność przyszła już nieco wcześniej. 31 paź-
dziernika 1918 r. bez rozlewu krwi rozbrojona została 
austriacka załoga sądeckich koszar. Straż w mieście 
objęła utworzona właśnie Milicja Wojskowa, co było 
pierwszym znakiem zrzucenie władzy zaborczej. Dzień 
później kierownik Starostwa niejaki Marossányi poin-
formował, że „z dniem 31 października 1918 r., objęła 
w powiecie tutejszym władzę administracyjną i woj-
skową tymczasowa komisya likwidacyjna z ramienia 
polskiej komisyi likwidacyjnej w Krakowie”.
Tak wyglądał pierwszy dzień wolności w Nowym Są-
czu. Zaraz potem młodzież sądecka Polskiej Organi-
zacji Wojskowej uformowała kompanię ochotników, 
która stanowiła główną siłę wojskową uwolnionego 
od Austriaków miasta. Sądeccy kolejarze zaś powo-
łali własną Milicję Kolejową. 2 listopada przedstawi-
ciele tymczasowych władz składają w reprezentacyj-
nej sali ratusza przysięgę na wierność Rzeczpospolitej 
i powołują Powiatową Komisję Likwidacyjną. Na jej 
czele stanęli Władysław Barbacki i Henryk Suchanek.

MIASTO W RUINIE. Czy wyobrażasz sobie Nowy Sącz zupełnie zrujnowany? Oczywiście, że współcześni sądeczanie znają swoje miasto, jako zadbane 
i nowoczesne. Jednak całkiem niedawno, bo w ciągu niewiele ponad stu ostatnich lat miasto było aż dwukrotnie niemal zrównane z ziemią. Ostatni 
raz w 1945 r. (pokazuje to inne zdjęcie), a pół wieku wcześniej, 17 kwietnia 1894 – w wyniku największego w historii pożaru. Wybuchł on w piekar-
ni Hebenstreita przy ul. Dunajewskiego. Zniszczył dużą część miasta w dzisiejszym centrum – m.in. pocztę, domy w rynku, ratusz, jezuicki klasz-
tor, gimnazjum, synagogę i młyn. Żywioł szalał w mieście blisko dwa tygodnie, w jego wyniku około trzech tysięcy osób straciło dach nad głową.
Wielkie pożary trawiły miasto w każdym wieku. Poprzedni wybuchł 23 kwietnia 1769 r. Od płonącego domu Żyda Judka ogień przeniósł się 
na inne budynki. Spłonęła cała dzielnica z klasztorem franciszkanów, 40 katolickimi i 36 żydowskimi budynkami, a także zamkowe oficyny.
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SZAMBA
BETONOWE
SZCZELNE

tel. 605 109 544
MAREKCENTRUM@poczta.onet.pl

SSTTAACCJJAA AAUUTTOOGGAAZZ

ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
ppłłyynn ddoo mmyycciiaa 

nnaacczzyyńń ggrraattiiss !!!!!!

Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

GAZ ww BBUUTTLLII 1111kkgg
R E K L A M A

1292 1655

1333 
1370

1876

1894

Król 
Wacław II podpisał  

akt lokacyjny  
miasta Nowego Sącza.

Mieszczanie 
pod wodzą braci Wąsowiczów 

przepędzili z miasta szwedzkich  
najeźdźców.

Do Nowego 
Sącza wjechał pierwszy 
pociąg. Utworzono CK  
Warsztaty Kolejowe.

Wielki 
pożar zniszczył 

dużą część miasta. Żywioł 
zbierał też żniwo m.in.  
w latach 1611 i 1486.

Za 
Kazimierza 

Wielkiego otoczono 
miasto murami  

i wybudowano zamek. 
Przetrwał do 1945ł do 1945 

roku...

tel. 18/547 60 88, www.ubezpieczenia.sacz.pl

KANCELARIA 
UBEZPIECZEŃ
MAREK SEKUŁA

UBEZPIECZAJĄC SIĘ 

U NAS 
WSPIERASZ 
FUNDACJĘ 
GNIAZDO

Biuro Obs ugi Klienta, 33-300 Nowy S cz ul.Tarnowska 120, 
tel./fax 18 449 10 60, 18 547 10 10, 18 442 12 00, www.nova-ns.eu, pn.-pt. od 7.00 do 15.00

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

150 lat temu Rada Miasta Nowego S cza uchwali a, i  ka dy mieszkaniec 
ma zamiata  ulic  przed swoim domem. To historia. 

Dzisiaj my s u ymy miastu i komfortowi ycia s deczan.
NOVA
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R E K L A M A

1901 1975

1958

1992

2010
Ukazał 

się pierwszy numer 
Dobrego Tygodnika Sądeckiego. 

Jak wszystkim wiadomo – 
najlepszego!

Jan 
Dobrzański uruchomił 

zakład zegarmistrzowski,  
który działa do dziś.

W Ratuszu 
odbyła się pierwsza  

w historii miasta inauguracja 
roku akademickiego.

Narodziło 
się województwo 

nowosądeckie. Przeżyło  
23 lata...

Ruszył 
Eksperyment Sądecki, 

w celu ożywienia turystyki, 
przemysłu, rzemiosła, 

sadownictwa...

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Wczoraj i dziś

miasta. W grudniu 1939 r. na żąda-
nie Niemców domagających się od 
niego wytypowania 10 najważniej-
szych obywateli miasta, jako za-
kładników, 10 razy wpisał swoje 
nazwisko. Od 1904 r. zasiadał w Ra-
dzie Miejskiej, a w latach 1921–31 
był prezesem „Sokoła” klubu spor-
towego Sandecja (zm. 13 kwietnia 
1945 r.).

26 lipca
1889 – przyjechał do miasta Sta-
nisław Wyspiański. Powstały wów-
czas rysunki klasztoru francisz-
kanów, kościoła św. Małgorzaty, 
kościoła jezuitów, zamku, synago-
gi oraz sądeckich domów.

28 lipca
1488 – rozpoczęto pisanie nowych 
ksiąg miejskich. Poprzednie spłonę-
ły w pożarze miasta w 1486 r., któ-
ry zniszczył m.in. ratusz. Przetrwały 
wówczas jedynie dokumenty przy-
wilejów królewskich przechowywa-
ne w ogniotrwałym skarbcu.

1 sierpnia
1889 – założony został cmentarz 
komunalny przy dzisiejszej ul. Rej-
tana. Pierwszą zmarłą pochowa-
ną na tym cmentarzu była 12–let-
nia dziewczynka.

4 sierpnia
1891 – biskup Ignacy Łobos uznał 
nowosądecki obraz Matki Bożej 
Pocieszenia za łaskami słynący. 80 
lat później obraz przeniesiono do 
głównego ołtarza kościoła pw. Du-
cha Świętego, a uroczystości prze-
wodniczył kardynał Karol Wojtyła.

6 sierpnia
1662 – przez miasto przetoczyła się 
kulminacyjna fala wielkiej powodzi. 
Kamienica była tak wezbrana, że 
zniknął z powierzchni ziemi m.in. 
młyn wodny w rejonie zamku.

9 sierpnia
1652 – początek kolejnej zara-
zy. Rajcowie uchwalili „odrocze-
nie wszystkich spraw [...] aż po 
Trzech Królach 1653, albo też na 
inny czas, kiedy obecna zara-
za z łaski Boga ustąpi; z wyjątkiem 
jednak świeżych spraw kryminal-
nych, które podług prawa zwłoki 
nie cierpią i doraźnie rozstrzygane 
być muszą”. Zmarło wówczas 1,5 
tys. mieszkańców miasta.

14 sierpnia
1892 – w sądeckiej dzielnicy Wól-
ki utworzony został Ogród Jor-
danowski, tzw. „Jordanówka”. 
Inicjatorem jej powstania był na-
uczyciel Antoni Kowalski.

17 sierpnia
1562 – Rada Miasta zawarła umo-
wę w sprawie budowy ratusza 
z muratorem włoskim Lodovico.

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
W NOWYM SĄCZU

Dokończenie ze str. 7

Dokończenie na str. 11

PYTANIE  do RYSZARDA 
NOWAK, prezydenta 
Nowego Sącza

– Gdyby Wacław II miał możliwość 
śledzenia dziejów Nowego Sącza, co 
powiedziałby współczesnemu włoda-
rzowi miasta?

– Ojciec Nowego Sącza, Wa-
cław II, z pewnością patrzyłby ła-
skawszym okiem na nasze miasto 
niż obecni włodarze Rzeczpo-
spolitej i Małopolski. Doceniałby 

znaczenie i rangę Nowego Sącza 
bardziej niż premier, wojewoda 
czy marszałek. Monarcha zadbał-
by choćby o Via Magna na Bursz-
tynowym Szlaku, czyli należyty 
trakt spod Wawelu nad Dunajec 
i Kamienicę, dla dogodnego, sze-
rokiego i szybkiego przejazdu dla 
kupców, żaków i innej gawie-
dzi. Nie szczędziłby też królew-
skiej kasy na przeprawy mosto-
we przez rzeki otaczające Nowy 
Sącz. Na pewno nie przyszłaby mu 
do głowy myśl likwidacji sławnej 

i ważnej jednostki strażników 
granicznych na południowej ru-
bieży królestwa. A patrząc na 
współczesne dokonania samych 
mieszkańców i rządców miasta, 
powiedziałby może: „Widzę, że 
Sącz nie jest miastem idealnym, 
ale dzieła mego nie zmarnowali-
ście, tak trzymać, róbcie swoje, 
bierzcie przykład ze swoich po-
przedników, nie słuchajcie fał-
szywych zauszników i wiecznych 
malkontentów, dla Sącza przyjdą 
jeszcze lepsze czasy…”.

Wacław II nie szczędziłby królewskiej kasy na mosty 

DOCENIAJĄC DZISIEJSZE CZASY. Zdecydowana większość z nas nie 
pamięta tak wyglądającego miasta i nigdy już nie chciałaby go ta-
kim zobaczyć. Po co więc przypominać takie obrazki z przeszło-
ści? Głównie po to, byśmy pamiętali, jakim bezsensem jest woj-
na i jak łatwo zabiera dorobek wielu pokoleń. Jak napisaliśmy we 
wstępie do urodzinowego dodatku, za rzadko chcemy pamiętać, 
w jak bezpiecznych czasach żyjemy. A może od dzisiaj spróbuje-
my inaczej patrzeć na nasze miasto i jego problemy?

A IMIĘ WASZE, WIERNI SĄDECZANIE. Takich tłumów Nowy Sącz 
nie widział nigdy wcześniej, ani nigdy później. Według róż-
nych szacunków zgromadziło się wówczas na sądeckim rynku 
ok. 25–30 tys. osób. Ówczesne władze komunistyczne mu-
siały być przerażone – wszystkie pierwszomajowe pocho-
dy przez ostatnich 10 lat nie zgromadziły tylu ludzi. To była 
prawdziwa manifestacja sądeckiego przywiązania do trady-
cji. Sprawdziło się wówczas słynne powiedzenie: „A imię wa-
sze, wierni sądeczanie”.
16 maja 1981 r. ks. bp Jerzy Ablewicz odprawił mszę św. za 
pomyślny powrót do zdrowia papieża Jana Pawła II, ciężko 
rannego w zamachu z 13 maja.

ARMIA CZERWONA A NOWY SĄCZ. A kogo my tu widzimy 
na balkonie ratusza? Rosyjscy żołnierze odbierają hoł-
dy za oswobodzenie Nowego Sącza! No właśnie, opinie 
na temat roli, jaką Armia Czerwona odegrała w naj-
nowszej historii Polski są niemal zgodne, gorzej z oce-
ną współczesnych, na jaką formę uznania (lub jego 
braku) tamci żołnierze zasługują w Nowym Sączu XXI 
wieku. Pozostałości po pomniku chwały żołnierzy ra-
dzieckich budzą dziś w części społeczeństwa większe 
emocje, niż ten radziecki oficer dumnie spoglądający 
na rynek z ratusza.

WENECJA. Obecne władze miasta planują wybudować ośrodek rekreacyjny 
nazywany Wenecją. Wielu mieszkańców zadaje sobie przy tej okazji pyta-
nie, co to właściwie ma być owa sądecka Wenecja? Służmy ściągą! Dzisiej-
szy pomysł nawiązuje do dawnego Ogródka Jordanowskiego tzw. „Jorda-
nówki” otwartego w dzielnicy Wólki 12 sierpnia 1892 r. Inicjatorem jego 
powstania był nauczyciel Antoni Kowalski. Właśnie w skład tego popu-
larnego wśród sądeczan kompleksu wchodziła widoczna na zdjęciu We-
necja. Nad Dunajcem znajdowała się aż do II wojny światowej najlepsza 
ponoć restauracja w mieście.
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4 
października 1992 r. była 
ciepła, słoneczna, wolna 
sobota. Nowosądecki ry-
nek zastawiono barier-
kami ochronnymi, a przy 

wejściach na płytę ochroniarze spraw-
dzali każdą wchodzącą nań osobę, czy 
aby nie wnosi niebezpiecznych meta-
lowych narzędzi mogących być użyte 
do przestępstwa. Wszak na uroczysto-
ści 700–lecia miasta przybył sam prezy-
dent RP Lech Wałęsa. W godzinach po-
łudniowych rozpoczęła się uroczysta 
msza święta celebrowana przez bisku-
pów Józefa Życińskiego, Sławoja Lesz-
ka Głodzia i Józefa Gucwę. Zanim się 
rozpoczęła, dostojnym krokiem zaję-
ci rozmową po płycie przechadzali się 
ks. proboszcz od św. Kazimierza Sta-
nisław Czachor i kapelan prezydencki 
ks. Franciszek Cybula. Atmosfera była 
na tyle podniosła, że Jerzemu Gwiżdżo-
wi, ówczesnemu prezydentowi miasta 
głos wiądł w gardle, kiedy witał prezy-
denta Wałęsę, zresztą był witany przez 
tłumy zgromadzonych mieszkańców 
owacyjnie, jak bohater narodowy, któ-
ry na Sądecczyźnie dwa lata wcześniej 
wygrał bezapelacyjnie wybory prezy-
denckie, uzyskując ponad 180 tysię-
cy głosów, czyli niemal pięciokrotnie 
więcej niż drugi w wyborach Tadeusz 
Mazowiecki.

Kiedy na Rynku trwała msza św., 
w restauracji „Bona” u Zofii Korczyń-
skiej trwały gorączkowe przygotowa-
nia do obiadu. A menu było na miarę 

700–lecia. Przepiórki, kuropatwy, 
zupa kremowa z borowików, wyśmie-
nite desery. Obiad był tak wykwintny, 
że po uroczystościach zainteresowa-
li się nim inspektorzy z Urzędu Skarbo-
wego. Jak tłumaczyli, rachunki im się 
nie zgadzały. Z osób reprezentujących 
ówczesne władze miasta i Radę Mia-
sta dzisiaj w magistracie są jedynie wi-
ceprezydenci Jerzy Gwiżdż i Bożena Ja-
wor. Wtedy, 20 lat temu, Bożena Jawor 
była wiceprzewodnicząca RM, a prze-
wodniczył jej Ludomir Krawiński.

Gdyby dzisiaj na obchody 720–lecia 
Nowego Sącza przybył prezydent Lech 
Wałęsa... Jak byłby witany, jak pozdra-
wiany i przede wszystkim, czy został-
by zaproszony, kiedy władzę grodu 
sprawują radni i prezydent spod zna-
ku Prawa i Sprawiedliwości? Czy wo-
łaliby w jego kierunku Lechu, Lechu, 
czy raczej „Bolek”? Zresztą przed laty 
to właśnie radni PiS na czele z byłym 
pisowcem Arturem Czerneckim sku-
tecznie blokowali przyznanie Lechowi 
Wałęsie tytułu honorowego obywate-
la miasta. Bliższy im był śp. prezydent 
Lech Kaczyński, czy Ryszard Kaczo-
rowski. Dla Wałęsy nie było miejsca 
w tym panteonie honorowych obywa-
teli. O ironio! O potęgo historii! Ten-
że admirator pisowskiego prezydenta 
Kaczyńskiego, Artur Czernecki zna-
lazł się za burtą swojej ukochanej par-
tii PiS. Można by rzec, że Murzyn zro-
bił swoje... Ale czy warto się nad tym 
pochylać?

20 lat minęło. Wtedy była eksplozja 
wolności, teraz co rusz eksplozja nie-
nawiści, dzielenia społeczeństwa na 
patriotów i zdrajców. Ileż się przez te 
minione lata wydarzyło. Wielu bohate-
rów uroczystości sprzed 20 lat nie ma 
już na tym świecie. Choćby obu bisku-
pów Życińskiego i Gucwy. Nie ma też 
wśród żywych śp. Zofii Korczyńskiej 
i jej restauracji. 20 lat. Dużo i niewiele. 
A może odwrotnie.

P 
amiętam, jak przed 
kilkunastu laty, 
po moim przyjeź-
dzie do Nowego Są-
cza, ktoś życzliwy 

uświadamiał mnie, że ludzie tutaj 
dzielą się na pnioki, krzoki i pto-
ki. Według tej klasyfikacji mia-
łem się zaliczać do tych ostatnich, 
co nawet jeśli nie było obelgą, to 
z pewnością sygnałem, że przy-
jezdnych raczej się nie traktuje tu-
taj poważnie. „Niesądeczanin re-
daktorem w Krakowskiej, to my tu 
nie mamy swoich?” – krzywiono 
się, nie skrywając niesmaku. Przy-
jezdni są w jakimś sensie gorsi, bo 
co oni mogą wiedzieć o mieście, 
w którym nie mają kolegów z pia-
skownicy i nie czują klimatu tego 
miejsca. Przedziwne wydawało się 
takie rozumowanie, bo – wyda-
wać by się mogło – każdy powi-
nien wiedzieć, że najlepszy efekt 
daje mieszanie tego, co różni lu-
dzie wniosą do wspólnego garnka. 
Nowy Sącz lubi czasami podkre-
ślać, że w czymś tam jest podobny 
do Nowego Jorku. Mało kto chce 
przy tej okazji pamiętać, że niepo-
wtarzalność Nowego Jorku budo-
wali ludzie, którzy przyjechali w to 
miejsce z najróżniejszych stron 
świata. Każdy był różny, każdy 
coś od siebie dodawał i to przynio-
sło świetny efekt. W myśl sądeckiej 
zasady w Nowym Jorku wszyscy 

byli kiedyś ptokami, bo dzisiej-
szy Manhattan porastały głównie 
krzoki, a pierwsi holenderscy że-
glarze potykali się o pnioki.

Na szczęście o tamtych podzia-
łach coraz mniej osób tutaj pamię-
ta, a ci, którzy chcieliby jeszcze 
dzielić ludzi ze względu na miej-
sce urodzenia, muszą sobie wbić 
do głowy, że Wacław II założy-
ciel Nowego Sącza nawet ptokiem 
nie był, bo podobno nigdy miasta 
nie odwiedził. Co gorsza król ów 
był Czechem, co według sądeckich 
patriotów powinno go dyskwali-
fikować w naszych oczach. Jakby 
tego było mało, inny Czech, Karol 
Slavik, kilkaset wieków później, 
nie dość, że został burmistrzem, 
to jeszcze przeszedł do historii 
w chwale bohatera. Czy możemy 
sobie wyobrazić, że dziś chce zo-
stać prezydentem jakiś Czech, albo 
Słowak ze Starej Lubowni? Czy do-
puszczamy do siebie myśl, że o tę 
funkcję ubiega się ktoś, kto w linii 
prostej mieszka dalej, niż 10 kilo-
metrów od rynku?

Dzięki Bogu możemy już dziś 
sobie wyobrazić, że Nowy Sącz 
mogą kochać też ludzie, któ-
rzy się tu nie urodzili. Przy oka-
zji okrągłych urodzin powinni-
śmy Nowemu Sączowi życzyć, by 
coraz więcej osób wybierało to 
miasto, jako swoje miejsce do ży-
cia. Nic tak dobrze nie świadczy 
o mieście, jak ludzie, którzy chcą 
tu zamieszkać, bo uznali, że po-
siada jakieś przewagi nad innymi. 
No chyba, że lubimy w nieskoń-
czoność wysłuchiwać narzekań, 
iż najzdolniejsza młodzież ucie-
ka stąd w poszukiwaniu lepszego 
życia, a ostatnie połączenie ko-
lejowe trzeba będzie zlikwido-
wać, bo pociągi wracają z Krako-
wa całkiem puste.

Opinie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Gdyby prezydent 
Wałęsa przyjechał...

Wacław II nawet 
ptokiem nie był

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

S 
tereotypy mają to do sie-
bie, że bywają fałszywe. 
Interpretacje, że są su-
biektywne albo ukrywa-
ją prawdę. Jadąc do No-

wego Sącza wiozłam ich pełne walizy. 
Pozytywnych i negatywnych wizji, 
które zresztą – ku mojemu zdziwie-
niu – głosili w większości Ci, którzy 
do mojego wielkiego miasta przyje-
chali z południa Polski. Miałam więc 
romantyczny obraz uroczego mia-
steczka, które wita mnie z dobrą 
wolą, sielskiego życia w otoczeniu 

gór i ludzi, którzy muszą być otwar-
ci, skoro stworzyli znaną Wyższą 
Szkołę Biznesu. Przeciwnicy tej wizji 
„ostrzegali dla mojego dobra”, że za-
stanę zaścianek, ściskoszczęk, zawiść, 
ksenofobię, a pewna „kochająca Są-
decczyznę” osoba, że lokalny biznes 
żeruje na ludziach, tylko ta osoba nie.

Czasem mam wątpliwości, kto 
jest przyjacielem a kto wrogiem tej 
ziemi. Patrzę na czyny, nie słowa. 
W Nowym Sączu, jak wszędzie, jest 
trochę z każdej przypisywanej mu 
gęby, nie zawsze tych cech, których 
sobie życzymy. Czasem na ulicach 
jest więcej chmurnych ludzi, ale czy 
łatwo jest żyć, gdy brak wizji przy-
szłości i likwidują kolejne instytucje, 
jak oddział Straży Granicznej? Dla-
czego rokujące inicjatywy spotyka 

obojętność lub niechęć, żeby wspo-
mnieć WSB czy wypchnięty z mia-
sta Festiwal Biegowy Forum Ekono-
micznego? Jak rozwijać się w mieście 
wyjątkowo odciętym od świata? Bo 
nie znam innego dużego skupiska 
ludzkiego z tak trudnym dojazdem. 
Jakby ktoś chciał Nowy Sącz za-
mknąć w pudełku, zapuszkować, ni-
kogo i niczego nie wpuszczać, może 
i nie wypuszczać. Dlaczego? Świat 
jest groźny dla Nowego Sącza? I nie 
ma winnych tej sytuacji, i trwa to la-
tami, aż rodzi się bezsilność.

A przecież może być i bywa ina-
czej. Nowy Sącz stawiający na wi-
zjonerów, otwarty, z inwestorami 
tchnącymi nadzieję w gospodar-
kę i życie w secesyjne kamienice, 
zmieniający miasto w małopolski 

„mały Wiedeń”. W Miasteczku Ga-
licyjskim pan na poczcie sprzeda-
je dużo zdjęć Franciszka Józefa. Żar-
tuje, że „małe cesarze” ludzie noszą 
w portfelu, a duże wieszają na ścia-
nie, bo to lata świetności – wtedy 
zbudowano elektrownię i kolej! Dziś 
pociągów jak na lekarstwo, a daw-
ne czasy przypominają… kawiaren-
ki. Mimo wszystkich przeciwno-
ści jest dużo fantastycznych ludzi 
i parę miejsc, gdzie siadasz przy cia-
chu w świetnym wnętrzu i nastroju 
stworzonym przez właścicieli, któ-
rzy puszczą Kremlowskie Kuran-
ty albo „Paris, Paris” McLarena... Są 
pomysłowi, uśmiechnięci, mają sze-
rokie horyzonty i werwę, która pcha 
Nowy Sącz ku lepszemu. „Kawiaren-
ki” do władzy!

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Zapuszkowany „mały Wiedeń”

25 sierpnia
1699 – król August II zezwala na 
osiedlanie się Żydów w mieście 
i prowadzenie przez nich handlu.

2 września
1785 – po likwidacji przez wła-
dze austriackie klasztoru francisz-
kanów, obraz Przemienienia Pań-
skiego (Veraicon) przeniesiono do 
kościoła św. Małgorzaty.

8 września
1897 – konsekrowany został „Bia-
ły Klasztor”. To potoczna nazwa 
siedziby Zgromadzenia Sióstr Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny. Założycielką klasztoru 
była bł. Marcelina Darowska.

10 września
1980 – w Wojewódzkim Przedsię-
biorstwie Komunikacyjnym rozpo-
czął się czterodniowy strajk oku-
pacyjny. Jego inicjatorem był Jerzy 
Wyskiel. Jednym z postulatów straj-
kujących było ustąpienie wojewody 
Lecha Bafii, zaciekłego przeciwni-
ka budowy kościoła na osiedlu Mi-
lenium. Postulat został spełniony 
– Bafię odwołano 24 października, 
a kościół wybudowano.

15 września
1975 – otwarto Sądecki Park Et-
nograficzny, zwany popularnie 
skansenem. Stało w nim wówczas 
26 obiektów.

19 września
1998 – przy ul. Nadbrzeżnej otwar-
to krytą pływalnię. Budowa obiek-
tu trwała 13 miesięcy, a basen 
kosztował 7 mln zł. Jako pierwsi do 
wody wskoczyli w krawatach i gar-
niturach prezydenci Andrzej Czer-
wiński i Leszek Zegzda.

21 września
1669 – w wyniku groźnego poża-
ru spłonął budynek szkoły kole-
giackiej oraz dom kletek, ubogich 
wdów mieszkających obok kole-
giaty św. Małgorzaty.

27 września
1655 – przebywał w mieście ucie-
kający przed Szwedami wraz 
z nielicznym dworem i dwoma bi-
skupami, król polski Jan Kazimierz. 
Opuszczając miasto, dla uniknię-
cia zniszczeń, zezwolił na podda-
nie Nowego Sącza Szwedom.

30 września
1938 – zmarł Władysław Barbacki 
burmistrz w latach 1900–1918. Ini-
cjator wielu nowatorskich inwestycji 
w mieście m.in. budowy wodocią-
gów, elektryfikacji i szpitala. Urodził 
się 1 października 1854.

1 października
1908 – rozpoczęła działalność Kato-
licka Tania Kuchnia. Prowadzące ją 

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
W NOWYM SĄCZU
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– Po 12 latach opuścił Pan Nowy Sącz. 
Miał Pan go dość?

– Nie. Są rzeczy, których nie po-
lubiłem w Nowym Sączu, ale to nie 
to uczucie. Dość to miałem Warsza-
wy, kiedy się z niej wyprowadzałem 
12 lat temu.
– Krzysztof Pawłowski ściągnął Pana 
wtedy do Wyższej Szkoły Biznesu. Czym 
była WSB widziana z perspektywy 
Warszawy?

– Dla osób mieszkających daleko 
od Nowego Sącza WSB to był symbol 
ogromnego skoku miasta. Wybicia 
się na akademickość i to w najwyż-
szym wydaniu praktycznym, biz-
nesowym, z nimbem szkoły polsko–
amerykańskiej. Przyszedłem do WSB 
ze Szkoły Głównej Handlowej, uczel-
ni z bardzo dobrze zorganizowanym 
procesem akademickim, a mimo to 
szkoła Pawłowskiego mnie zasko-
czyła. Miała wobec siebie duże wy-
magania i była atrakcyjna dla studen-
tów z całej Polski, dużo dzieciaków 
przyjeżdżało z Katowic, Rzeszowa. To 
był college z aspiracjami, Pawłowski 
chciał możliwie szybko zrobić uni-
wersytet i udało mu się ściągnąć spo-
rą grupę młodych pracowników na-
uki, doktorów i profesorów. Potrafił 
o swej wizji przekonująco opowia-
dać i wierzyliśmy, że uda się zrobić 
coś wbrew prawom ciążenia.
– W Nowym Sączu chyba inaczej widzia-
no WSB.

– To, co część miasta i okolicy mó-
wiła o szkole, było nieprzyjemne. Od-
noszono się z wyraźną niechęcią do 
młodzieży, która się uczyła w WSB. 
Mówiono, że to dzieci bogaczy. Pe-
wien profesor PWSZ w sądeckich me-
diach powiedział nawet, że wystarczy 
spojrzeć na parking, a już wiadomo, 
co o tej szkole myśleć. To było strasz-
nie krzywdzące, bo na tym parkin-
gu stało kilka imponujących aut, ale 
większość to były rozwalające się ci-
nquecenta czy polo, którymi dojeż-
dżała młodzież spod Nowego Sącza.

Była też jakaś dziwna pogarda 
do WSB w środowisku nauczyciel-
skim czy nawet inteligencji Nowego 
Sącza. Wyśmiewano, że w zasadzie 
nie wiadomo, czego ta szkoła uczy, 
a ja mogłem porównać WSB do SGH 
i wiem, że np. nauczanie matematy-
ki było na bardzo podobnym pozio-
mie. A to kluczowa dyscyplina na stu-
diach biznesowych.
– Skąd się brały te złe emocje?

– Mam dwa wytłumaczenia. Jedno 
pozytywne: sądecka elita nauczyciel-
ska pokończyła krakowskie uczelnie, 
w większości chyba obecną Akademię 
Pedagogiczną. Mieli poczucie, że Kra-
ków to już jest wielki świat i co my tu-
taj możemy dobrego w Nowym Sączu 
zrobić, choćby nawet uczyli tu ci sami 
profesorowie. Że lepiej iść na politolo-
gię na AP w Krakowie, choć ona była 
słabsza niż nasza. Mieliśmy na przy-
kład prof. Jadwigę Staniszkis, którą na-
prawdę ciężko jest namówić na zajęcia. 
Zarządzanie też większość krakow-
skich szkół miała na niższym poziomie.

– A drugie wytłumaczenie?
– To zawiść. Gdy ktoś mi z wyż-

szością mówił, że PWSZ jest lepszą 
szkołą, to czułem, że jest to niechęć 
do Pawłowskiego. Chęć zmiesza-
nia go z błotem. Uczyłem młodzież, 
która po PWSZ przychodziła do nas 
na studia magisterskie. Nie było po-
równania między jedną a drugą szko-
łą. To jest różnica całej klasy i to bar-
dzo wielu osobom nie chciało przejść 
przez gardło. Zresztą w pewnym mo-
mencie zaangażowanie części polity-
ków w budowę PWSZ było na złość 
Pawłowskiemu. To była niechęć do 
człowieka, który niby tutaj wyrósł, 
a jest taki strasznie ogólnopolski, 
wszyscy go kochają, podziwiają, jest 
taki nie nasz. W Warszawie uważano 
Pawłowskiego za bohatera, bo dale-
ko od centrów akademickich zbu-
dował dobrą szkołę, która nawet jest 
innowacyjna w pewnych elementach 
edukacji. A w Nowym Sączu uważa-
no, że jest słaba i wmawiano sobie 
nieprawdziwe rzeczy.
– Na WSB prowadził Pan badania polito-
logiczne Nowego Sącza?

– Zbadaliśmy dość dokładnie lata 
90. XX wieku, ale nie zdążyliśmy już 
wydać pracy zbiorowej, którą współ-
tworzyli ze mną absolwenci WSB, po-
litologii i zarządzania. Udało się dużo 
zrekonstruować z życia polityczne-
go i administracyjnego w Nowym 
Sączu. Wiele osób przesłuchaliśmy, 
było kilkanaście godzin nagrań. To 
była próba zbudowania czegoś, co na-
zwaliśmy roboczo Sądecką Stacją Na-
ukową, z zamiarem opisania miasta 
na wszystkie możliwe sposoby. Paw-
łowski był tym bardzo zainteresowa-
ny, bo Sącz jest absolutnie specyficz-
ny w Polsce. Był w latach PRL, kiedy 
miał bardzo długo niekomunistycz-
nego prezydenta Janusza Pieczkow-
skiego. No i ciekawy jest już po upad-
ku komunizmu. Lata 80. też nam się 
trochę udało zbadać, choć to temat 
bardzo drażliwy dla części sądeczan. 
Można wskazać kilka bardzo boha-
terskich postaci opozycji, natomiast 
reszta nie była bardzo czynna.
– Ale na Sądecczyźnie był bardzo silny 
trend do samostanowienia, niezależności 
przez cały ten czas.

– Mam coraz bardziej sceptycz-
ne podejście do tej sprawy. Działa-
cze podziemia byli bardzo samotni. 
W czasach nielegalnej „Solidarno-
ści” było ich bardzo mało, a w roku 
1989 nagle okazało się, że walczących 
z ustrojem było bardzo dużo. Niewąt-
pliwie była niechęć bierna do komu-
nizmu, ale niekoniecznie to się prze-
jawiało w jakimś czynnym oporze.
– Eksperyment sądecki potrafili sobie 
wywalczyć.

– Zgoda, ale to był rok 1956. Na-
tomiast jeśli chodzi o stan wojenny 
i lata 80. – tak nie było. Sącz przeszedł 
przez PRL inaczej niż duże miasta. 
Sfera realnej współpracy między wła-
dzami miasta a obywatelami była tu-
taj znacznie silniejsza. Ta władza była 
bardziej wtopiona w społeczeństwo, 

niż się dziś chce powiedzieć. To może 
nie dotyczy partii, ale też dane mówią 
o 6 czy 7 tysiącach członków PZPR 
w Nowym Sączu pod koniec epoki 
Gierka. Średnia krajowa – 10 procent 
społeczeństwa. Dla mnie to był szok, 
że tak dużo miała członków w No-
wym Sączu, bo samopoczucie Są-
deczan jest takie, że tutaj był ciągły 
opór, ogromna wierność wobec Ko-
ścioła, walka o niepodległość, patrio-
tyzm. A to troszkę inaczej wyglądało. 
Wiele osób nawet gorzko o tym mówi.
– Eksperyment nie był wynikiem oporu?

– W latach 50. rzeczywiście ko-
muniści natrafili tu na czynny opór. 
Postrzegali tę część Polski jako trud-
ną do ujarzmienia i pozwolili Sączo-
wi na więcej. Ale eksperymentu nie 
było w żadnym innym miejscu, któ-
re było trudne dla komunizmu, jest to 
więc także efekt ludzi, indywidualno-
ści, które za tym stały. Nie udało się, 
co prawda, zrobić tego, co zamierza-
no na początku, natomiast samo po-
czucie wyjątkowości Nowego Sącza 
to było już dużo. Bezpartyjne wła-
dze miasta to sporo swobody jak na 
tamten czas. Dawało oddech i poczu-
cie, że nie trzeba pójść na daleko idą-
cą współpracę z systemem.

Natomiast ten czas nie ukształ-
tował w ludziach oporu. Gdybym 
musiał napisać o Sączu, jako o miej-
scu szczególnego oporu, zwłaszcza 
w latach nam bliskich, to bym się ze 
wstydu spalił. Skala oporu w dużych 
miastach w latach 80. była znacznie 
większa. To jest trochę zrozumiałe, 
bo małe miasto łatwiej rozpracować, 
jest bardziej przejrzyste dla władzy. 
Nie istniały też tutaj naturalne miej-
sca oporu, jakim są wyższe uczelnie 
i środowiska akademickie czy duże 
zakłady pracy, było tylko ZNTK. Za-
tem było tu trudniej, ale wiele fak-
tów wskazuje, że coś tutaj nastawia-
ło ludzi raczej na bierny opór niż na 
bohaterstwo.

Wiele razy zastanawiałem się, dla-
czego była tu możliwa taka koeg-
zystencja ludzi ze starego i nowe-
go systemu. Dlaczego do pierwszego 
solidarnościowego zarządu miasta 
wzięto Mariana Cyconia? Przecież to 
był ostatni prezydent Nowego Sącza 
w PRL. W żadnym innym mieście by 

to tak gładko nie przeszło. W Nowym 
Sączu nie mamy więc podręczniko-
wego, twardego i niezłomnego anty-
komunizmu. Reprezentuje go Andrzej 
Szkaradek, ale on też się jakoś mu-
siał pogodzić z Cyconiem u władzy, 
bo przecież nie protestował usilnie.

To ciekawe i dlatego chcieliśmy to 
badać. Nowy Sącz od tej strony po-
wiedziałoby nam dużo i o latach 90., 
i o PRL, ale z perspektywy innej niż ta 
dominująca, krakowsko–warszawska 
wersja historii.
– Sądeczanie mają poczucie swojej wy-
jątkowości na tle Polski.

– Tak, ale przesadzają w tym do-
brym mniemaniu o sobie. Może to jest 
różnica między Kongresówką a Ga-
licją, bo dla mnie to nie takie proste: 
ilu sądeczan brało udział w powsta-
niu styczniowym lub innej formie 
sprzeciwu wobec zaborców? Jakie są 
twarde przejawy tego patriotyzmu? 
Mówię trochę z przekorą, ale nie lubi-
łem tego oficjalnego i samorządowo–
kościelnego opowiadania o wierności 
sądeczan i ich wyjątkowym patrioty-
zmie i tak dalej. To mnie raziło i wy-
dawało się ponad miarę.

Mam też wielką pretensję do są-
deckich elit za brak myślenia o roz-
woju miasta. Jakie będzie za 20 lat? 
Mam same ponure myśli, że Nowy 
Sącz nie dotrzyma tempa, które na-
rzucą główne centra. Dla młodych 
ludzi, którzy kończą studia, nie ma 
w Nowym Sączu pracy i perspektyw.
– Jak w całym kraju. A tutaj mnóstwo 
osób dostaje najniższą płacę, ale też są 
wielkie fortuny, tu mieszka najwięcej mi-
lionerów w całej Małopolsce.

– Gdy mówimy o kraju, w którym 
jest kilku multimilionerów, średnia 
płaca jest dużo poniżej średniej kra-
jowej, jest wysoki poziom praktyk 
religijnych i duża rola powiązań ro-
dzinnych na rynku pracy, to kojarzy 
nam się to z modelem latynoamery-
kańskim. To nie jest rozwojowe. Nie 
mam nic przeciwko tym biznesme-
nom, przecież dają ludziom pracę, 
jednak nadzieja, że z tego się rozwinie 
przyszłość Nowego Sącza jest absolut-
nie płonna. Rozwój na peryferiach jest 
związany z inwestycjami sektora pu-
blicznego. Po pierwsze w instytucje 
współfinansowane z budżetu, które 

by się przyczyniały do rozwoju re-
gionu. Po drugie – w infrastruktu-
rę komunikacyjną i transport. Kiedy 
się sprowadzałem do Nowego Sącza, 
to były dwa albo trzy pociągi do War-
szawy. Dziennie! W połowie pierw-
szej dekady XXI wieku był jeszcze 
taki fantastyczny pociąg, który jeździł 
o godz. 15 w dwie strony: do Warsza-
wy i do Budapesztu. A teraz? Urucho-
miono jakiś letni pociąg do Krynicy, 
którym się jedzie w kiepskich warun-
kach 7 czy 8 godzin. Dramat. Nowy 
Sącz się oddala od centrów. Jeste-
śmy ośrodkiem komunikacyjnego 
wykluczenia.

Jest coraz gorzej. Rozpoczęto li-
kwidację jednostki Straży Granicz-
nej, która była ważnym dla miasta 
pracodawcą. Taka jednostka to trans-
fer z budżetu centralnego do miasta. 
Nagle państwo przestaje płacić 1,5 ty-
siącowi osób, którzy przecież zosta-
wiali pieniądze tutaj. W 80–tysięcz-
nym mieście 1500 osób czynnych 
zawodowo to duża grupa nabywców, 
dzięki którym inni mają pracę. Li-
kwidacja jednostki da więc efekt do-
mina – znikną kolejne miejsca pracy.
– W sierpniu się Pan wyprowadził z No-
wego Sącza, a ciągle mówi o nim: „u nas, 
my, jesteśmy”…

– Bo w gruncie rzeczy jestem z No-
wym Sączem związany emocjonalnie. 
Gdyby nie brak perspektyw zawo-
dowych, to bym został. To jest dobre 
miejsce do życia, jeśli chodzi o roz-
miar miasta. Bardzo fajnie położone, 
zwłaszcza gdy ktoś, tak jak ja, lubi 
góry. Wymarzone miejsce.

Natomiast problem polega na tym, 
że nie widzę w elitach sądeckich moc-
nego zawzięcia się, żeby walczyć o po-
zycję miasta. Żeby być innowacyjnym, 
wyszukiwać młodych pomysłowych 
ludzi. W „Roczniku Sądeckim” opu-
blikowałem badanie dotyczące elity sa-
morządowej i parlamentarnej Nowe-
go Sącza. Ona ma w tej chwili średnią 
wieku ponad 50 lat. To nic złego, na-
tomiast żeby miała impet i wizje dla 
samych siebie za 20 lat, to musi w niej 
być sporo 30–parolatków. Wszyscy 
ludzie, którzy dużo w Sączu zmienia-
li, obejmowali swoje urzędy przed 40–
tką, jak Janusz Pieczkowski. W latach 
90. to był standard. Jerzy Gwiżdż miał 
35 lat jak zostawał prezydentem. W za-
rządzie miał Piotra Pawnika i Leszka 
Zegzdę, którzy nie mieli 30–tki. Lu-
domir Krawiński był przewodniczą-
cym Rady Miasta, mając lat 27. Im się 
po prostu chciało.

Dziś nie ma młodych w twardych 
władzach miasta ani wśród kierowni-
ków urzędów, rozmaitych placówek 
publicznych i prywatnych. Nie wy-
mienimy młodych i samodzielnych, 
pełnokrwistych polityków w Nowym 
Sączu. Jako młody cały czas jest trak-
towany Arkadiusz Mularczyk, które-
mu już stuknęła 40–tka. Miasto prze-
grywa, bo obecna elita nie wychowała 
następców. 

Rozmawiała 
BERNADETA WASZKIELEWICZ

Elity nie walczą o pozycję Nowego Sącza. Trzeba je odmłodzić
Z dr. RAFAŁEM MATYJĄ, politologiem, byłym pracownikiem WSB–NLU
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Towarzystwo liczyło 150 osób. Kuch-
nia wydawała do tysiąca obiadów 
dziennie dla bezrobotnych robotni-
ków i ich rodzin.
1998 – przy. ul. Tarnowskiej 
otwarto wysypisko śmieci.

2 października
1471 – na sądecki zamek przybył 
na trzy tygodnie król Kazimierz Ja-
giellończyk z rodziną i dworem.

3 października
1992 – w ratuszu odbyła się 
pierwsza w historii miasta in-
auguracja roku akademickiego. 
Studia w Wyższej Szkole Bizne-
su NLU rozpoczęło 99 studentów 
I roku. W 1998 – zainaugurowano 
pierwszy rok akademicki w Wyż-
szej Szkole Zawodowej. W nowej 
uczelni naukę podjęło 450 osób.

4 października
1448 – kardynał Zbigniew Oleśnic-
ki wydał akt erekcyjny podnoszą-
cy kościół pw. św. Małgorzaty do 
godności kolegiaty.
1992 – msza św. z udziałem pre-
zydenta Lecha Wałęsy, na rynku 
była jednym z głównych akcentów 
trwających kilka miesięcy uroczy-
stości 700–lecia miasta.
1996 – oficjalnie otwarto oczysz-
czalnię ścieków. Wybudowana 
przez szwedzką firmę Purac Nor-
dic AB kosztowała 23 mln zł.

5 października
1655 – do miasta dotarł najazd króla 
Szwecji Karola Gustawa, powszech-
nie nazywany Potopem Szwedzkim. 
Okupacja miasta trwała 40 dni.

16 października
2005 – na rynku odsłonięto po-
mnik Jana Pawła II, autorstwa 
prof. Czesława Dźwigaja, ufundo-
wały przez Józefa i Mariana Korali.

28 października
1911 – narodziło się sądeckie har-
cerstwo. W siedzibie „Sokoła” wy-
kład wygłosił Andrzej Małkow-
ski – inicjator polskiego skautingu. 
W okolicach Marcinkowic Małkowski 
poprowadził zajęcia terenowe z 16 
pierwszym sądeckimi skautami.

1 listopada
1844 – powstało Towarzystwo 
Wstrzemięźliwości. Według źródeł 
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Dokończenie na str. 14

R E K L A M A

Wspólnie tworzymy histori

W języku regionalnym nazywamy 
ich ptokami, kiedy już uwiją gniaz-
do, stają się krzokami, a gdy zapusz-
czą korzenie – pniokami. Co skłania 
mieszkańców różnych stron Polski 
do przyjazdu do Nowego Sącza, py-
tamy tych, którzy wybrali to miasto 
na miejsce pracy, budowy domu lub 
zakładania rodziny…

MAŁGORZATA BRODA, 
dyrektor Instytutu Europa 
Karpat w Nowym Sączu:

– Nowy Sącz wybrałam z miło-
ści... do radia. Akurat, gdy rozglą-
dałam się po studiach za ciekawą 
pracą, moja koleżanka z Tęgoborzy 
poinformowała mnie, że w Nowym 
Sączu powstaje radio Echo. Umówi-

ła mnie nawet na spotkanie z redak-
torem naczelnym – Leszkiem Bola-
nowskim. Chyba wrażenie zrobiłam 
pozytywne, bo po trzech dniach 
antenowych prób dostałam pracę. 
I tak się zaczęło… Nowy Sącz zawsze 
podobał się mojej mamie. Zgodnie 
z jej prognozami okazało się, że tu-
tejszy klimat jest dla mnie zdrowy 
i przyjazny. Dosłownie i w przeno-
śni. Nowy Sącz już zawsze będzie dla 
mnie miejscem, gdzie zrealizowałam 
wiele swoich marzeń – zwłaszcza 
tych artystycznych. Chciałabym, by 
moje działania wzmacniały „legen-
dę” tego miejsca. Bo Sądecczyzna 
to jeden z najpiękniejszych zakąt-
ków Europy. Warto więc, by Euro-
pa miała tego świadomość.

ARKADIUSZ MULARCZYK, 
poseł RP (Solidarna Polska):

– Moja decyzja o przyjeździe do 
Nowego Sącza w 1996 r. po studiach 
prawniczych w Krakowie była po-
dyktowana wieloma czynnikami: 
stąd pochodzi moja żona, tu mie-
liśmy lepsze warunki lokalowe i tu 
dostałem też pracę w Optimusie. 

Po studiach i pracy w Warszawie 
dość szybko zaaklimatyzowałem się 
w Sączu, bo już po roku, w wieku 27 
lat zostałem najmłodszym radnym. 
Na swojej drodze spotykałem wiele 
życzliwych osób, dziś moich przy-
jaciół i znajomych – to jest ogromna 
wartość, na którą pracowałem lata. 
Nowy Sącz także przez wielu życz-
liwych i dobrych ludzi stał się szyb-
ko moim miastem. Zdarzało się 
też czasami, że moje pochodzenie 
z Raciborza budziło nieprzychylne 
komentarze oponentów politycz-
nych. Uważam jednak, że sąde-
czanie są bardzo otwarci na lu-
dzi z zewnątrz, chętnie pomagają 
i są gościnni. Poznałem tu wie-
le wspaniałych osób. Dziś gdzie-
kolwiek jestem, podkreślam wa-
lory miasta i regionu, w którym 
mieszkam, a także wartości, któ-
rymi kierują się sądeczanie. Wszę-
dzie, gdzie mogę, wspieram lokal-
ne inicjatywy. W pracy poselskiej 
sporo podróżuję, dlatego tym bar-
dziej doceniam jakość życia w na-
szym regionie. Podobnie jak ty-
siące osób z Polski, które również 
dostrzegły te uroki, przybywa-
jąc do nas z rożnych stron. Mar-
twi mnie jednak sytuacja na lo-
kalnym rynku pracy. Jedyne, na co 
narzekam, to stan dróg i połączeń 
drogowych z Sączem. Choć z per-
spektywy innych miast, komuni-
kacja w samym mieście nie jest aż 
tak zła, bo wszystko jest w zasadzie 
na wyciągnięcie ręki: miejsce pra-
cy, rodzina, znajomi, Jezioro Roż-
nowskie czy góry.

Dr hab. WOJCIECH KUDYBA, 
poeta, krytyk literacki, 
profesor w Katedrze Literatury 
Współczesnej Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie:

– Są takie miejsca, które stają 
się dla nas symbolami ludzi. Kiedy 

jesteśmy zakochani, obraz miasta, 
w którym mieszka ukochana oso-
ba i obraz jej samej, nakładają się 
na siebie. Bryły architektonicz-
ne, zapachy drzew, kolory ulic 
– wszystko to zaczyna funkcjo-
nować jako opowieść o kimś je-
dynym. Nowy Sącz jest dla mnie 
taką właśnie opowieścią. Ma ona 
oczywiście nie tylko elementy po-
etyckie, sporo jest w niej barw-
nej, humorystycznej prozy. Kie-
dyś trudno mi było robić zakupy, 
bo ekspedientki zawsze pytały, 
czy jestem ze wschodniej Polski, 
i zanim to wytłumaczyłem, za-
pominałem, co mam kupić. Dziś, 
w sklepach zwanych – nie wia-
domo dlaczego – galeriami, nikt 
już o nic nie pyta. Szkoda. Czu-
ję się bardzo związany z Nowym 
Sączem i z sądeczanami – z ich 
systemem wartości i sposobem 
myślenia o świecie, z rodzinną 
obyczajowością i religijnością. Po-
dziwiam rozmaite przykłady po-
staw szlachetnych i zasadniczych 
w sprawach moralnych. Jeden ob-
razek szczególnie utkwił mi w pa-
mięci. Przyjechał kiedyś do mnie 
przyjaciel z Hiszpanii, mówił tro-
chę po rosyjsku. Wielkie wraże-
nie wywarły na nim sądeczanki, 

ale jednej z nich powiedział, że 
jest bardzo uprzejma i przyjął na 
twarz prawy prosty. Bo brzmiało 
to tak: „wy oczień liubieznaja die-
woczka”. Czasem wydaje mi się, 
że świat byłby lepszy, gdyby ko-
biety były w pewnych sprawach 
bardziej stanowcze.

PIOTR PAWNIK, prezes Zarządu 
Sanatorium nad Kryniczanką, 
dwukrotnie wiceprezydent 
Nowego Sącza i były 
przewodniczący Rady Miasta: 

Miłość – moja żona jest sąde-
czanką. To dla niej przyjechałem 

do Nowego Sącza i mieszkam tu 
nieprzerwanie od 1986 roku. Po-
czątkowo sądeczan poznawałem 
przez pryzmat mojej pierwszej 
pracy w Zakładach Naprawczych 
Taboru Kolejowego, gdzie praco-
wałem jako socjolog zakładowy. 
Miałem szczęście tuż po studiach 
pracować w wyuczonym zawo-
dzie i to w największym wów-
czas zakładzie na Sądecczyźnie. 
Później, po pierwszych wybo-

rach samorządowych trafiłem do 
ratusza, gdzie Nowy Sącz i jego 
mieszkańców poznawałem już 
„pełnymi garściami”. Przy oka-
zji obecnych, siłą rzeczy sięgam 
pamięcią do kultowych obcho-
dów lokacji miasta sprzed 20 
lat. Wtedy przeżyłem naprawdę 
przyspieszone i zwielokrotnio-
ne zauroczenie historią, trady-
cją i ludźmi. Zaimponowali mi 
swoją szczerością, otwartością 
i swoistą dumą ze swojego mia-
sta. Sącz ma swoje genius loci. 
Sądeczanie znają swoją wartość, 
co nie przeszkadzało im na prze-
strzeni wieków i obecnie otwie-
rać się na ludzi z zewnątrz i to, 
co nowe. Pewnie ma to związek 
z tym, że wielu z nich z powo-
dów najczęściej ekonomicznych 
wyjeżdżało w świat. Kredyt za-
ufania, którym kiedyś mnie ob-
darzyli, w dużym stopniu wyni-
kał z otwartości na odmienność, 
świeżość i młodość.

 Z okazji jubileuszu (już teraz) 
mojego miasta, pozostaje mi ży-
czyć Nowemu Sączowi, by wszyst-
kie „ptoki, krzoki i pnioki” nie 
chciały i nie musiały z niego wyjeż-
dżać w poszukiwaniu lepszych niż 
tu warunków do życia. On sam zaś 
niech rozwija się w zgodzie z wy-
zwaniami modernizacyjnymi, nie 
zatracając swojego niepowtarzal-
nego charakteru.

Zebrała (PEK)

Sądeczanie z wyboru 
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kościelnych, już w 1850 r. połowa 
dorosłych sądeckich parafian zło-
żyła śluby przynajmniej częściowej 
abstynencji.

4 listopada
1818 – powstało I Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Długosza, jako 
jedno z 12 gimnazjów utworzonych 
wówczas w Galicji. Szkoła ta jest 
najstarszą ponadpodstawową pla-
cówką oświatową w Nowym Sączu.

4 listopada
1962 – u zbiegu Alei Wolności 
i Plant odsłonięto pomnik Adama 
Mickiewicza. 

8 listopada
1292 – król Wacław II podpisał akt lo-
kacyjny Nowego Sącza. Data ta stała 
się jedną z najważniejszych w histo-
rii miasta. Dzień ten obchodzony jest 
obecnie, jako urodziny miasta.

22 listopada
1648 – z okazji elekcji Jana Kazi-
mierza, w Nowym Sączu urządzo-
no triumfalny pochód do zamku 
przy wtórze trąb, bębnów, dzwo-
nów i salw armatnich.

26 listopada
1868 – powstała tzw. Czytelnia 
Mieszczańska, organizująca zaję-
cia oświatowe, prelekcje, występy 
teatralne i muzyczne. Prowadziła 
też bibliotekę oraz czytelnię.

30 listopada
1935 – powstał Międzyszkolny Klub 
Sportowy Beskid. Przed wojną klub 
posiadał sekcje: piłkarską, hokejową, 
narciarską, siatkarską, koszykarską 
oraz lekkiej atletyki. Dziś sztandarową 
sekcją klubu jest kobieca piłka ręczna.

1 grudnia
1600 – król Zygmunt III Waza naka-
zuje sądeckiemu staroście Stani-
sławowi Lubomirskiemu „chwytać 
wszystkich bez różnicy opryszków 
i prawem pospolitym nałożone na 
nich wymierzać kary”.
1891 – Kazimierz Jakubow-
ski otworzył pierwszą oficynę 
drukarską.
1950 – utworzono Archiwum Pań-
stwowe. Przechowuje ono m.in. 
bogate zbiory akt miejskich, sądo-
wych i gospodarczych od XVIII w. 
oraz prasy regionalnej.
1981 – otwarto restaurację 
„Panorama”.

4 grudnia
1898 – na plantach odsłonięto po-
mnik Adama Mickiewicza. Wybu-
dowany został ze zbiórek przepro-
wadzonych wśród mieszkańców. 
Pomnik, upamiętniający 100–le-
cie urodzin poety, został wyko-
nany przez Stanisława Wójci-
ka. XIX–wieczny pomnik zniknął 
w niewyjaśnionych do końca 
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Na pocz tku by  jeden S cz, pó niej nast pi a nowa lokacja i powsta  drugi, 
mia  zast pi  ten pierwszy. Siostry Klaryski rozpocz y nawet budow  swojego 
klasztoru w nowym mie cie, ale zrezygnowa y z tego zamiaru. Skarpa nad Po-
pradem po dzi  dzie  dumnie dzier y monumentaln  budowl  sanktuarium w. 
Kingi – Pani Ziemi S deckiej.

Historia okaza a si  askawa dla mieszka ców obu miast, ostatecznie mamy 
Stary i Nowy S cz, które dzieli dzi  tylko nurt rzeki, natomiast cz  mosty. Dwa 
miasta z tego samego korzenia osi gn y pi kny wiek, yj c w symbiozie ju  
grubo ponad siedemset lat. 

Symbolem tego braterstwa jest ratusz, który by  w Starym S czu, a dzi  zdobi 
Miasteczko Galicyjskie w Nowym S czu.

S deczanie kultywuj  tradycje obydwu swoich miast, buduj  je i rozwijaj , podejmuj c coraz to nowe wyzwania. 
Czasem z zazdro ci , cz ciej z podziwem podgl daj c, co si  dzieje w tym „drugim” S czu. I niech ju  tak pozostanie.

Z okazji 720–lecia lokacji najlepsze yczenia dla mieszka ców i przyjació  miasta Nowego S cza 
sk adaj  mieszka cy Starego S cza 

Burmistrz Jacek Lelek, Stary S cz, 8 listopada 2012 r. 

R E K L A M A

W Nowym Sączu mają swoje korze-
nie ludzie, znani w całej Polsce w świe-
cie polityki, sportu, literatury, nauki. 
Z czym po latach kojarzy im się Nowy 
Sącz? Jak wspominają to miasto? 
Czym dla nich jest to miejsce?

Jesteśmy stąd
Józef Oleksy, polityk, premier 
w latach 1995–96

– Nowy Sącz jest moją Małą Oj-
czyzną, którą zawsze noszę w ser-
cu. Od urodzenia mam do tego mia-
sta nieustanny sentyment. To dla 
mnie źródło dobrych wspomnień 
i natchnienia. Można powiedzieć, 
że to miejsce daje mi poczucie cią-
głości bytowania. Z okazji 720–lecia 
Nowego Sącza składam mieszkań-
com dużo ciepłych życzeń. Żeby coś 
znaczyło, że jesteśmy stąd.

Dziewczyny z tamtych lat
Marek Lubaś–Harny, pisarz

– Nowy Sącz dla mnie, to przede 
wszystkim kawiarnia Imperial. 
Oczywiście taka, jaką była kiedyś, 
w niezapomnianych latach 60. Ży-
cie towarzysko–kulturalne Nowego 
Sącza kotłowało się wówczas właśnie 

w niej. Poeta Wiesiek Kolarz plano-
wał nawet napisanie o tym poema-
tu „Café Imperial”. Szkoda, że nie 
zdążył… 

Bywali tam co dzień ludzie, dzię-
ki którym Sącz był barwniejszy, mą-
drzejszy, lepszy. Leszek Zalewski, 
założyciel i guru Teatru Słowa Aka-
pit odkrywał przed profanami zna-
czenia ukryte w poezji. Kustosz są-
deckiego muzeum Tadek Szczepanek 
uczył rozumieć Hasiora i Nikifo-
ra. Filozof ścisły, późniejszy profe-
sor Józef Lipiec tłumaczył, dlaczego 
Wszechświat wciąż istnieje. Malarz 
Adam Walczyński, którego wojen-
na trauma zamknęła we własnym 
świecie, dowodził swoim przykła-
dem, jak twórcza i ciekawa może być 
odmienność.

No i dziewczyny z tamtych lat… 
Dwie nawet pobiły się o mnie w szat-
ni. Dziś mnie samemu trudno w to 
uwierzyć.

Sentyment nie tylko do piłki
Piotr Świerczewski, były piłkarz, 
reprezentant Polski, trener

– Dla mnie Nowy Sącz to rodzin-

na ziemia, na której się wychowa-
łem i gdzie uczyłem się grać w piłkę. 
Wszystkie święta staram się spędzać 
w Nowym Sączu u rodziny. Tu zosta-
ła większość moich przyjaciół. Dla-
tego zawsze z ogromną przyjemno-
ścią i radością przyjeżdżam do tego 
miasta, choćby na jeden dzień. By-
łem piłkarzem, więc przemieszcza-
łem się po całej Polsce, teraz jestem 
trenerem, mieszkam w Lublinie, 
wcześniej w Łodzi, ale sentyment 
do Nowego Sącza pozostał.

Drzwi do świata
Bolesław Faron, profesor Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie

– Nowy Sącz to dla mnie okno na 
świat, czy – jeżeli kto woli – drzwi 
do świata, miejsce, gdzie spędziłem 
młodość, przestrzeń, do której stale 
wracam. Po raz pierwszy przyjecha-
łem z rodzinnego Czarnego Potoka do 
Nowego Sącza jako ośmioletni chło-
piec na wiosnę 1945 roku. Pamiętam 
do dziś tę podróż furmanką do młyna, 
pamiętam ruiny zamku, remontowa-
ny most na Dunajcu i inne zniszczenia 
wojenne. Potem były krótkie wizyty 
w zakładzie fotograficznym Zachar-
skiego, w fotoplastikonie przy ul. Ja-
giellońskiej. W 1950 roku zostałem 
przyjęty do I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jana Długosza, zamieszka-
łem w bursie przy ul. Długosza. Spę-
dziłem tu czas aż do matury w 1954, 
po której udałem się w świat, na stu-
dia do Krakowa.

Był to bardzo ważny okres 
w moim życiu. Tu zdobyłem pod-
stawy do dalszej edukacji i później-
szej pracy. Z ogromną wdzięczno-
ścią wspominam moich licealnych 
nauczycieli, pedagogów dobrze wy-
kształconych na przedwojennych 
uniwersytetach, którzy w trudnych 
czasach stalinowskich uczyli nas sa-
modzielności myślenia i działania, 
uczyli jak oddzielać prawdę od fałszu, 
jak w różnych sytuacjach zachować 
się godnie. W Nowym Sączu uczy-
łem się żyć w aglomeracji miejskiej.

O mieście mojego dzieciństwa nie 
zapomniałem nigdy i nigdzie, gdzie 
mnie los rzucił, czy to w Krakowie, 
w Warszawie czy Wiedniu.

Oprac. Jolanta Bugajska

Nowy Sącz rodzi sentyment Piosenki żołnierzy 
umocnią wolontariuszy
AKCJA.  Unikatową płytę „Piosen-
ki naszych żołnierzy” będą sprzeda-
wali w Święto Niepodległości przebra-
ni w mundury wojskowe wolontariusze 
Stowarzyszenia Sursum Corda w No-
wym Sączu. 

Krążek po-
wstał dwa lata 
temu z inicja-
tywy o. Fa-
biana Błasz-
kiewicza (DJ 
Faabs) i o. 
Marcina Ba-
rana (Baranka), którzy stworzyli ze-
spół Korzeń z Kraju Melchizedeka. 
W nagraniu wzięła również udział 
młodzież ze wspólnoty Magis, dzia-
łającej przy kościółku kolejowym. 
„O mój rozmarynie” czy „Wojenko, 
wojenko” w ich wersji reggae na-
bierają nowego znaczenia, podobnie 
jak „Pierwsza Brygada” w aranżacji 
hip–hopowej. Każda piosenka zyska-
ła nowe brzmienie i aż chce się nucić 
melodie nieśpiewane od lat, prawie 
zapomniane. 

– Dziś, aby być patriotą, nie trzeba 
przelewać krwi. Patriotyzm to także 
zaangażowanie w dobre inicjatywy 
i służba w słusznych sprawach, na 
rzecz obecnej i przyszłej korzyści oj-
czyzny – mówi Marcin Kałużny, pre-
zes Sursum Corda. 

Przykłady takiego patriotyzmu 
można codziennie zobaczyć w Są-
deckim Centrum Wolontariatu dzia-
łającym przy Stowarzyszeniu. Dlatego 
kilkaset krążków „Piosenek naszych 
żołnierzy” trafi do sprzedaży, aby po-
móc w rozwoju tego słusznego dzieła. 

Płytę będzie można nabyć od 8 li-
stopada w redakcji DTS, jak i w biurze 
Sursum Corda, natomiast 11 listopada, 
w Święto Niepodległości, wolonta-
riusze będą ją sprzedawać po mszach 
świętych pod bazyliką św. Małgorzaty 
i kościołem oo. jezuitów przy św. Du-
cha. Płyta przez całą niedzielę będzie 
dostępne również w sklepiku „Pod 
Strychem” przy kościółku kolejowym 
i podczas patriotycznego śpiewania na 
nowosądeckich plantach o godz. 13.30 
i o 16.30 w salce parafialnej przy ul. 
Zygmuntowskiej.   (REC)
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Sport w Nowym Sączu wcale nie 
zaczął się od piłkarzy, ale od… ko-
larzy. W 1884 roku przy sądec-
kim „Sokole” powstała sekcja ko-
larstwa. Najpierw organizowała 
naukę jazdy na rowerze i welo-
cypedzie (pradziadek roweru bez 
łańcucha i hamulców), ale później 
organizowała już zawody. 

Pierwszy wyścig kolarski w No-
wym Sączu zorganizowano 
w 1901 roku. Rok później zorga-
nizowano zawody na dystansie 
20 km, a wygrał znany wówczas 
w Galicji kolarz Alfred Triebling. 
Prawdziwym wyczynem ko-
larskim była natomiast sztafe-
ta zorganizowana przez „Sokół” 
w 1903 roku z Krakowa przez 
Niepołomice do Nowego Sącza. 
Kronikarze tamtych czasów po-
dają, że średnia szybkość tamte-
go wyścigu wyniosła 33 km/h.

Trzeba jednak dodać, że ko-
larstwo czy powstałe później 
gimnastyka i sekcja szermierki 
były tylko dodatkiem – pobocz-
ną działalnością Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Głów-
nym jego zadaniem było budze-
nie świadomości narodowej i dą-
żenie do niepodległości.

Wracając jednak do spor-
tu – również nie Sandecja była 
pierwszym klubem piłkarskim 
w mieście. Krakowskie Nowo-
ści Ilustrowane z 20 września 

1911 roku podają, że „Za przykła-
dem Lwowa i Krakowa założo-
no w pięknym podgórskim mie-
ście Nowym Sączu kilka klubów 
sportowych uprawiających piłkę 
nożną, z których najwybitniej-
si są Grunwald–Czerwoni i San-
decja (…) Sandecja istniejąca od 

roku składa się z młodzieży aka-
demickiej i rzemieślniczej, nie 
mającej czasu na należyty tre-
ning uległa na błoniach wojsko-
wych położnych 2 km od miasta 
starszemu i silniejszemu Grun-
waldowi. W drużynie Grunwal-
du grał słynny wówczas zapa-
śnik Zbyszko Cyganiewicz, ale 
w maju 1911 roku ekipa Grun-
waldu dostała lanie od Tarnovii 
(8:0), o czym również „Nowości 
Ilustrowane” skrzętnie doniosły. 
To jednak Sandecja zdobywała 
szybko popularność, a w latach 
międzywojennych nadawała już 
ton rywalizacji sportowej miasta.

Kiedy 1 maja 1970 roku na oficjal-
ne otwarcie stadionu przy ul. Kilińskie-
go rozegrano mecz Polska – Węgry 2:3 
w kat. juniorów starszych (bramki dla 
Polski Kazimierz Kmiecik i Jerzy Zawi-
ślan z Sandecji) mecz oglądało niemal 
10 tys. widzów. O widowni zbliżonej 
nawet do tej liczby, piłkarze na stadio-
nie przy Kilińskiego długo potem nie 
mogli nawet pomarzyć.

Do czasu kiedy po awansie do I ligi 
drużynę przejął Dariusz Wójtowicz. 
Sezon 2008/09 to był być może naj-
bardziej emocjonujący sezon w hi-
storii, gra szła o awans do ekstraklasy, 
Sandecja biła firmy, które do tej pory 
przyjeżdżały do Nowego Sącza raczej 
na mecze pokazowe, a na trybunach 
był nadkomplet. Na koniec sezonu 
Sandecja straciła tylko dwa punkty do 
Górnika Zabrze, który awansował do 
ekstraklasy. Co prawda Sandecja na 
początku tego sezonu grała w krat-
kę. W drugiej rundzie jednak potra-
fiła zagrać mecze kapitalne – jak ten 
z Górnikiem Zabrze, kiedy po golach 
Jana Frohlicha i Rudolfa Urbana wy-
grała 2:1.Ten fenomenalny mecz oglą-
dało grubo ponad 7 tys. kibiców. Albo 
kiedy zdeklasowała ŁKS Łódź i to na 
wyjeździe, a Tomasz Hajto bezradnie 

przyglądał się, jak Gawęckii, Bębe-
nek i nastolatek Jończyk ścigają się, 
kto strzeli gola najładniejszego. Trud-
no powiedzieć, dlaczego Sandecja nie 
wykorzystała wtedy szansy, która 
może prędko się nie powtórzyć? Da-
riusz Wójtowicz, który w grę Sandecji 
wprowadził dawno w Nowym Sączu 
nieoglądaną jakość, niespodziewanie 
jednak odszedł po pierwszej rundzie 
kolejnego sezonu. Sandecja była wte-
dy na 4. miejscu w lidze. Potem było 
już tylko gorzej.

Historia najnowsza i największy sukces

Trzy razy na zapleczu
W 1986 r Sandecja pierwszy raz 
w historii wywalczyła awans do II 
ligi i wyprzedziła w rozgrywkach 
III ligi małopolskiej Stal Rzeszów 
i Cracovią. Po sezonie spada jed-
nak z powrotem w szeregi trzecio-
ligowców. Sezon 1991/92 to po-
nowne występy piłkarzy w II lidze, 
ale przygoda ta znów trwa tylko je-
den sezon, Sandecja zajmuje miej-
sce przedostatnie, gorsza jest tylko 
Cracovia. Trzeci awans na zaple-
cze ekstraklasy zapewnili w 1998 
roku Jarosław Araszkiewicz ( I run-
da) i Robert Moskal (II runda).
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Na linii piłkarska centrala – kluby iskrzy, jak widać, nie od 
dziś. 1934 w „Nowinach Podhalańskich” działacze sądeccy 
stawiają zarzuty władzom związku piłkarskiego w artykule 
„Macosze traktowanie prowincji przez KOZPN”. W rewan-
żu KOZPN unieważnił zwycięski (2:1) mecz ligowy Sandecji 
z Metalem Tarnów. Sądeczanie się bronili: „...zarzuty Me-
talu wyssane są z palca jak np., że ktoś od tyłu zza bramki 
rzucił kamień w bramkarza i trafił go w...czoło, czego nikt 
z kilkuset ludzi nie widział, a najparadniejszy jest zarzut, że 
piłkarzy prowadzono przez teren warsztatów, co się prze-
cież praktykuje dla skrócenia drogi”.

35 prezesów
Andrzej Danek obecny szef 
Sandecji jest 35. prezesem 
w historii klubu. Pierwszym 
był Józef Damse, z zawodu 
drogomistrz.

Rekordy Sandecji
Ilość rozegranych spotkań
Tadeusz Konieczny  . . . . . . . 671
Stanisław Sołdra . . . . . . . . . 576
Wacław Grądziel  . . . . . . . . .449
Zygmunt Żabecki   . . . . . . . .393

Najlepsi strzelcy
Stefan Baran  . . . . . . . . . . . . 371
Zygmunt Żabecki. . . . . . . . . 112
Samuel Kippel . . . . . . . . . . . 112
Tadeusz Konieczny  . . . . . . . .99
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Na koniec tygodnia

okolicznościach podczas niemiec-
kiej okupacji.

6 grudnia
1894 – burmistrzem został pocho-
dzący ze Lwowa notariusz Lucjan Li-
piński. Dzięki funduszom pozyska-
nym z Wiednia odbudował m.in. 
obecny ratusz, po wielkich pożarach. 
Lokalizacja nowego ratusza w cen-
tralnym punkcie rynku przysporzyła 
mu najwięcej krytyki współczesnych.

11 grudnia
1902 – Rada Miejska przyjęła ofertę 
Towarzystwa Szkoły Ludowej pro-
ponującego założyć w mieście bi-
bliotekę im. Józefa Szujskiego. Na 
ten cel przeznaczono m.in. lokal na 
parterze ratusza oraz ok. 400 koron 
rocznej subwencji na zakup książek. 
Kilka lat wcześniej w 1891 r. Nowy 
Sącz otrzymał w spadku prywat-
ny księgozbiór późniejszego patrona 
biblioteki Józefa Szujskiego.

13 grudnia
1315 – pojawiła się pierwsza w źró-
dłach historycznych wzmian-
ka o działalności rajców miejskich. 
Prawdopodobnie jednak rada miej-
ska istniała już wcześniej.

16 grudnia
1683 – do miasta przybywa uro-
czyście witany król Jan III Sobie-
ski. Wcześniej, król wracający spod 
Wiednia, spotkał się w Starym Są-
czu z królową Marią Kazimierą oraz 
królewiczem Jakubem. Przed dalszą 
drogą do Krakowa monarcha odpo-
czywał tu pięć dni.
1884 – oddano do użytku 77–kilo-
metrowe połączenie kolejowe Nowy 
Sącz – Chabówka. Na ówczesne cza-
sy było to ogromne przedsięwzięcie 
– na tej trasie wybudowano m.in. 15 
mostów i 60 mostków oraz 9 stacji 
i 11 przystanków. Nowa linia kolejo-
wa miała duże znaczenie głównie dla 
przewozów towarowych.

17 grudnia
1999 – otwarto pierwszą restau-
rację sieci McDonalds.

20 grudnia
1907 – utworzone zostało II Gim-
nazjum powstałe z przemianowa-
nia jednej z filii I Gimnazjum.

27 grudnia
2000 – ponad trzy tysiące osób 
pozowało na rynku do „Milenijne-
go Portretu Sądeczan” – najwięk-
szej zbiorowej fotografii w historii 
miasta i regionu. Według pomy-
słodawców, zdjęcie miało być pa-
miątką na pożegnanie XX wieku.

28 grudnia
1615 – kupiec Jerzy Tymowski zapi-
sał w swym pamiętniku, że tego dnia 
„w Nowym Sączu pojawiła się tęcza, 
po której nadeszły gwałtowne mro-
zy i śniegi”.

W Y DA R Z Y ŁO  S I Ę 
W NOWYM SĄCZU

Dokończenie ze str. 14

Od tych anegdot i opowiastek 
nie będziesz się mógł oderwać! 
W drugiej połowie listopada szukaj 
nie tylko w księgarniach.

REKLAMA WŁASNA WYDAWCY

Wojciech Molendowicz

Najbardziej plotkarska ksi ka w 720-letniej historii Nowego S cza

Kto mógł zostać radnym
Założyciel Nowego Sącza Wacław II 
nadał miastu prawo magdeburskie, 
czyli obowiązujący pewien wzorzec 
norm. Zgodnie z tym prawem, człon-
kami rady miejskiej mogli być:

„(...) Ludzie mądrzy, dobrzy, lat 
zupełnych, przynajmniej dwudzie-
stu i pięciu, w mieście osiedli, wszak-
że nie bardzo bogaci ani też ubo-
dzy, ale średniego stanu. Nadto mają 
być z prawego małżeństwa urodzeni, 
w domach zawsze mieszkający i do-
brej sławy. Boga się bojący, sprawie-
dliwość i prawdę miłujący, kłamstwa 
i złość w nienawiści mający, tajem-
nic miejskich nie wyjawiający, w sło-
wach i uczynkach stali, łakomstwem 
się brzydzący, darów nie przyjmu-
jący, wierni, nie pijanice, nie dwu-
języczni, nie pochlebcy, nie błazno-
wie, nie natrętowie, nie cudzołożnicy, 
ani owi, którymi żony rządzą, nie fał-
szerze, nie zwadliwi, albowiem zgo-
dą małe rzeczy budują się, a niezgodą 
wielkie niszczeją. Też nie ma być na to 
obieran człowiek obcy, innego prawa 
i komu by było dziewięćdziesiąt lat”.

PODZIEMNE MIASTO. Początek 
lat 60. XX wieku to w mieście 
okres… wielkich wykopków. 
Przeprowadzone wówczas na 
ogromną skalę prace archeolo-
giczne odsłoniły wiele pamią-
tek z poprzednich stuleci. Dzięki 
owym wykopkom obok ratusza 
odsłonięto fragmenty dawnych 
murów i poprzedniej siedziby 
władz miasta, a w centrum wie-
le innych miejsc, które zniknęły 
z sądeckiego krajobrazu po wiel-
kim pożarze w 1894 r. Nie tyl-
ko do legendy należą opowieści 
o całym podziemnym mieście 
połączonym siecią starych kory-
tarzy biegnących od ruin zamku.

TOWARZYSZE, BYŁA WAS SIŁA! Przed 
ponad tygodniem agencje przy-
niosły radosną wiadomość, że 
Polska spłaciła właśnie ostat-
nią ratę zadłużenia zaciągnięte-
go jeszcze w czasach Edwarda 
Gierka. A pamiętacie towarzysze, 
wizytę pierwszego sekretarza 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej w Nowym Sączu? Było 
to we wrześniu 1978 r. z oka-
zji 100–lecia Zakładów Napraw-
czych Taboru Kolejowego. Towa-
rzysz Gierek otworzył wówczas 
uroczyście słynną wioskę indiań-
ską na osiedlu Milenium i spo-
tkał się z tzw. aktywem partii, 
liczącej wówczas w regionie bli-
sko 10 tysięcy członków! Idziemy 
o zakład, że jeszcze kilka takich 
legitymacji by się znalazło w są-
deckich szufladach.

SKLEPY ZAMIAST BOISKA. Pozna-
jecie? Tak, to oczywiście znane 
wszystkim centrum handlowe 
Europa II. Niepodobne? Być może, 
bowiem w pierwotnej wersji mia-
ła znajdować się w tym miejscu 
wielka hala sportowa. Obok ob-
wodnicy krynickiej, była to dru-
ga sztandarowa budowa realne-
go socjalizmu. Po ponad 20 latach 
budowania (czy raczej bardziej 
niszczenia stanu surowego) wła-
dze miasta postanowiły, że hala 
stanie gdzie indziej, a na rogu 
Nawojowskiej i Rejtana powsta-
ło centrum handlowe, oddane do 
użytku 7 kwietnia 2001 r.

PÓŁKI SIĘ UGINAŁY! Drodzy mło-
dzi sądeczanie. Tak wyglądał 
w waszym mieście sklep w cza-
sach permanentnego socjali-
stycznego kryzysu. Prawda, jak 
czysto i elegancko. Że co? Że 
mało towarów na półkach? Nie 
szkodzi! Tego najważniejszego, 
jak widać, nigdy nie brakowało.

Najpierw tunel, 
potem droga
Narzekamy, że zbyt powoli coś 
– naszym zdaniem – zmienia się 
w Nowym Sączu? Mamy rację, kie-
dyś było lepiej i szybciej! Służymy 
przykładem – 6 listopada 1998 r. 
została oddana do użytku sądecka 
obwodnica, ale budowanie dziś pol-
skich autostrad, to bułka z dżemem 
w porównaniu ze sztandarową są-
decką inwestycją czasów realnego 
socjalizmu. Pięciokilometrowy odci-
nek dwupasmowej drogi w kierun-
ku Krynicy budowano… 20 lat! Ale to 
jeszcze nic! W 1988 r. Generalna Dy-
rekcja Dróg Publicznych wyasygno-
wała pieniądze na budowę tune-
lu pod torami, chociaż w to miejsce 
nie prowadziła jeszcze wtedy żad-
na droga. Pieniądze na budowę dro-
gi do tunelu ujęto w planie na lata 
późniejsze. Ot, takie było planowa-
nie, tylko nie było wówczas mediów, 
które by o tym napisały. Dzisiaj ko-
mentatorzy mieliby używanie. (KCH)
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