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Zacznij dziś czytanie gazety
od ostatniej strony!

Samorząd Gospodarczy Małopolska

Niech Święta 
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Narodzenia 
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rok 2015 
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Te książki mogą być idealnym pre-
zentem dla kobiet. „Przystań Julii” 
to ostatni tom z „serii kwiatowej” 
Katarzyny Michalak, autorki, któ-
rą pokochały polskie czytelniczki.

Opowieść o sile marzeń i o domu, 
który jest w nas. Trzeba go tylko od-
naleźć. Przewrotny los połączył trzy 
kobiety mieszkające przy uliczce 
Leśnych Dzwonków. Szczęście ma 
jednak to do siebie, że nie trwa dłu-
go, a przyszłość skrywa wiele nie-
spodzianek, nie zawsze radosnych… 
Julia postanowiła zacząć wszystko 
od nowa. Spakowała do samocho-
du dorobek całego życia i ruszy-
ła przed siebie, byle dalej od roz-
czarowań i zdrady. Czuła, że mały 
domek w Bieszczadach może 
stać się jej bezpieczną przystanią, 

nie wiedziała jednak, co ją cze-
ka na końcu drogi. Gosia i Kami-
la, przyjaciółki Julii z Milanówka, 
muszą zmierzyć się z mroczną ta-
jemnicą, przez którą już utraciły 
najbliższą im osobę. Łukasz zosta-
je wciągnięty w niebezpieczną grę. 
W tej grze stawką jest życie kogoś, 
kogo kocha. Jeden błąd i nadzie-
ja znów zmieni się w rozpacz. Czy 
dla Gosi, Kamili i Julii znów zaświe-
ci słońce? Czy odnajdą bezpieczną 
przystań?I czy los okaże się wresz-
cie łaskawy?

Jeżeli chcecie poznać wcześniej-
sze losy mieszkanek ulicy Leśnych 
Dzwonków, przeczytajcie poprzed-
nie powieści z serii: „Ogród Kami-
li” i „Zacisze Gosi”.

Wydawnictwo Znak 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Opowieść o sile marzeń 

1500
zł otrzymywać będzie mie-

sięcznie radny powiatowy,

1700
zł otrzymywać będzie wice-

przewodniczący komisji,

1800
 zł otrzymywać będzie prze-

wodniczący komisji,

2100
 zł otrzymywać będzie 

wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu,

2640
zł otrzymywać będzie prze-

wodniczący Rady Powiatu oraz 

nieetatowy członek zarządu, 

12 360
zł to miesięczne wynagrodze-

nie starosty.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Nowym Sączu

Złóż zamówienie, a w ramach abonamentu otrzymasz nawet 
cztery moduły reklamowe w DTS, które dowolnie będziesz 

mógł wykorzystać na swoje ogłoszenie, kiedy będziesz 
chciał coś sprzedać albo złożyć komuś życzenia.

Abonenci DTS mogą liczyć przez cały rok na niespodzianki 
i bonusy – szczegóły w ofercie*.                       

Lubisz czytać „Dobry Tygodnik Sądecki” 
 w fotelu, przy porannej kawie?

LLLuuuuubbbbiiissszzzzz  cccczzzzyyyyttttaaaaaćććć „„„„„DDDDoooobbbbrrrryyyy TTTTTyyyyggggoooodddddnnnnniiiikkkkk SSSSąąąądddddeeeecccckkkkkiiiii””””” 
 wwwwwwwwwwwww ffffffffffooooooooooottttttttttteeeeeeeeeeellllllllluuuuuuuuuuu,,,,,,,,  pppppppppppprrrrrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzzzyyyyyyyyyyy  ppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeejjjjjjjjjj kkkkkkkkkaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwiiiiiiiieeeeeeeeeee????????????

DOSTĘP DO NASZEJ GAZETY JESZCZE 
NIGDY NIE BYŁ TAK ŁATWY I WYGODNY!

Zamów dostawę do domu albo biura 

na terenie całej Polski.

•  Oszczędzaj czas i pieniądze: Umów się z sąsiadami, rodziną 

i przyjaciółmi – zamówcie w ramach jednej przesyłki kilka gazet, 

a zapłacicie tylko za jedną dostawę!

•  Zrób niespodziankę komuś, kogo lubisz. Abonament DTS może 

być świetnym prezentem pod choinkę, który będzie sprawiał 

radość przez długie miesiące.

Więcej informacji pod nr tel. 18 544 64 41 lub email: prenumeraty@dts24.pl
*Oferta dostępna na www.dts24.pl
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REL IG IA.  – Obojętność i oziębłość 
mogą nam zniszczyć nie tylko całe 
święta, ale i tajemnicę Bożego Na-
rodzenia – mówi rekolekcjonista ks. 
PIOTR ADAMCZYK ze Starego Sącza. 
– Adwent to czas radosnego oczeki-
wania na przyjście Jezusa. Trzeba się 
jednak do tego odpowiednio przygo-
tować. Inaczej kolejne święta spę-
dzimy przed telewizorem, czekając 
na… Kevina.

– Kapłani apelują, aby w okresie Ad-
wentu skupić się nie tylko na przed-
świątecznej gorączce robienia zaku-
pów, ale przede wszystkim na tym, 
co w tych świętach najważniejsze. 
Chyba blado wypadamy jako katolicy?

– Dziś nikt nie ma czasu dla Pana 
Boga, a Adwent to krótki okres. 
Trwa maksymalnie dwadzieścia kil-
ka dni. Czasem nie zdążymy się na-
wet zorientować, że już przebrzmiał. 
A przecież ten czas radosnego oczeki-
wania odzwierciedla całe nasze życie. 
– Jak zatem dobrze przygotować się 
do świąt Bożego Narodzenia?

– Mógłbym powiedzieć, że trze-
ba chodzić na roraty i robić po-
stanowienia. Ale nie o to chodzi. 
Trzeba znaleźć czas, żeby pomy-
śleć o prostych sprawach: Skąd je-
stem? W którą stronę zmierzam? 

O to chodzi w Adwen-
cie. To taki czas, kiedy 
mamy więcej nocy 
niż światła. Bóg 
wchodzi w tajem-
nice naszego ży-
cia, żeby je nam 
rozświetlić. Ad-
went to czas ra-
dosny, bo czekamy 
na kogoś niezwykłe-
go, Zbawcę, który wy-
jaśnia życie. Dobre przygoto-
wanie do świąt Bożego Narodzenia, 
to właśnie ten czas, który sobie da-
jemy. Bóg troszczy się o to, żeby 
człowiek nie pokręcił sobie życia. 
Żeby nie wprowadził się w stan, 
z którego nie będzie mógł wyjść. Ale 
trzeba też pamiętać, że Bóg nigdy 
nie przyjdzie nieproszony.
– Współczesny świat chyba zabrał nam 
czas Adwentu?

– Teraz zastępują go reklamy, za-
kupy. To całe nasze przygotowania 
do świąt, do Wigilii. Potem przy-
chodzą dni świętowania, siadamy 
przy jednym stole i nie wiemy, jak 
ze sobą rozmawiać. Jesteśmy już tak 
sobą zmęczeni, zmęczeni życiem 
w ogóle, że włączamy telewizor 
i czekamy, jak po raz kolejny obja-
wi się nam na ekranie Kevin. I tak 

ginie cała tajemnica świąt 
i radość serca.

– I często nie ma już 
nawet siły, żeby iść 
na pasterkę...

– A jeśli nawet 
na nią pójdzie-
my, to później już 

w ogóle kończą się 
święta. Bo przecież 

byliśmy na mszy, któ-
ra jest jednocześnie mszą 

bożonarodzeniową, więc moż-
na już zostać w domu i nie świę-
tować. I tak radość zamienia się 
w obłęd. Czasami jest tak, że cały 
Adwent czekamy na Boże Naro-
dzenie, żeby je… stracić. Taką po-
stawę trzeba zreformować w na-
szym sercu. W święta powinniśmy 
wrócić do czasów dzieciństwa. 
Przypomnieć sobie mamę, która 
może jeszcze żyje i czeka, że za-
interesujemy się jej zdrowiem. 
Kiedy zobaczymy w jej oczach 
tęsknotę, a na rękach ojca zapra-
cowanie, to może uzmysłowimy so-
bie, że wszystko, co mamy i to, kim 
jesteśmy, zawdzięczam rodzicom. 
Być może dlatego tak często wra-
camy do domu. A do domu trze-
ba wracać z Bogiem w sercu. Je-
śli więc w tym całym zabieganiu 

nie przygotujemy się odpowied-
nio do świąt, to spędzimy je przed 
telewizorem.

Oczywiście można i tak... Dobrze 
jednak by było, gdybyśmy w święta 
całkowicie wyłączyli monitory, ko-
mórki i internet. Powiedzieli sobie: 
– Dość. Nie chcemy tego świata, 
chcemy siebie. Może warto by było 
pośpiewać kolędy, które są niezwy-

kłą katechezą. To jedne z najpięk-
niejszych polskich utworów. Można 
w nich usłyszeć całą tęsknotę Boga 
za człowiekiem i człowieka za Bo-
giem. Wtedy w naszych sercach na-
rodzi się radość.
– A jak przekonać dzieci, że święta 
to nie tylko prezenty pod choinką? 

– Duża w tym rola rodziców. Być 
może warto byłoby wziąć dziecko 
na kolana i opowiedzieć mu historię 
swojego życia. Do dziś pamiętam, 

jak tato uczył mnie kolędy "Pójdźmy 
wszyscy do stajenki". Są tam takie 
słowa: „Coś się narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał z czarta mocy”. 
Na moje pytanie: – O jakiego czarta 
chodzi? Tato opowiedział mi pew-
ną biblijną historię. Żaden kateche-
ta nie zrobił tego tak, jak mój ojciec. 
To rodzice są pierwszymi przeka-
zicielami wiary. Potrafią wyczaro-

wać: dom, choinkę, ale najwięk-
szym prezentem od nich będą czas, 
miłość i dobroć. Wszystkie inne 
mogą być tylko dodatkiem. War-
to, mówiąc kolokwialnie, spuścić 
z tonu, jeśli chodzi o ich wielkość 
i kwoty, jakie na nie wydajemy. 
Czasem zrobiony ręcznie prezent 
ma większą wartość niż najdroższe 
cacko kupione za nie wiadomo ile. 
– Co najbardziej zagraża nam 
w święta, co psuje całą radość z ich 
przeżywania? 

– Obojętność i oziębłość mogą 
nam zniszczyć nie tylko całe świę-
ta, ale i tajemnicę Bożego Narodze-
nia. Musimy sobie ciągle uświa-
damiać, że nie jest to czas choinki 
i bombek, supermarketu czy reni-
fera. To święto Boga, który jest bar-
dzo pokorny. Trzeba nam zbliżyć się 
do Boga, który przychodzi do czło-
wieka, aby nam służyć. Święta i Ad-
went są dla mnie okresem, kiedy 
uświadamiam sobie, że jestem jak 
stajnia – biedny, również w tym 
wymiarze duchowym. Ale Bóg jest 
na tyle szalony, że chce się uro-
dzić w tym ubóstwie. Pytanie tyl-
ko, czy chcemy Go w naszym ser-
cu. Bo Bóg chce nas na co dzień, nie 
tylko od święta.

Rozmawiała MARTA TYKA
FOT. MARTA TYKA

REKLAMA

REKLAMA

Bóg chce nas na co dzień

Święta i Adwent są dla mnie okresem, kiedy 
uświadamiam sobie, że jestem jak stajnia 
– biedny, również w tym wymiarze duchowym. 
Ale Bóg jest na tyle szalony, że chce się urodzić 
w tym ubóstwie.
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

REKLAMA

Rodzinie i Najbli szym

P
in . Zbigniewa Zieli skiego 
wieloletniego Kanclerza, cz onka Senatu
Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej 

w Nowym S czu

wyrazy szczerego wspó czucia

sk ada
Zarz d Województwa Ma opolskiego

KONDOLENCJE

INTERWENCJA.  Gdyby Feniks prze-
mówił w noc wigilijną, opowiedział-
by zapewne o swojej tragedii, jaką 
przeżył w rodzinie w Krasnem Potoc-
kiem. Po interwencji wolontariuszy 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Nowym Sączu dochodzi do siebie 
i czeka na dobrych ludzi, którzy po-
mogą mu... odrodzić się na nowo. 

– Otrzymaliśmy informacje, 
że w Krasnem Potockiem, żyje 
przy jednym z domów pies, któ-
ry wygląda jak szkielet zwie-
rzęcia. Twierdzono, że nale-
ży do staruszki. Myślałam więc, 
że będziemy musieli pomóc za-
równo jej, jak i czworonogo-
wi. Sołtys wsi na moją prośbę 
zbadał sytuację. Rodzina, która 
tam mieszka, przyznała mu się, 
że „nie wie za bardzo, co z tym 
psem zrobić” – opowiada Mar-
ta Kalarus, wiceprezes sądeckie-
go oddziału TOZ. 

Kiedy inspektorzy 
TOZ 13 grudnia przybyli 
na miejsce, nie mogli zna-
leźć psa. Sąsiedzi mówi-
li, że był tam taki ładny, 
ale pewnie już nie żyje, 
bo dawno go nie widzie-
li. W końcu odkryli ko-
jec z budą, w której leżało 
zwierzę. Pies nie reagował 
na głos obcych, nie chciał 
też wyjść. 

– Żył w totalnym brudzie, 
w swoich odchodach. Śmierdział 
niemiłosiernie – relacjonuje pani 
Marta. – Inspektorzy poprosili po-
licję o asystę przy odbiorze psa 
właścicielom, a 16 grudnia zło-
żono zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa.

Zanim zabrano psa, kazano 
właścicielowi go nakarmić. Dostał 
mleko z chlebem. 

Zwierzę trafiło do weterynarza. 
Lekarz nie udziela informacji me-
diom, ale, jak się dowiedzieliśmy, 
pies, którego nazwano Feniks, po-
woli dochodzi do siebie. 

– On był wykończony. Pewnie 
dostawał tylko ten chleb i mleko. 
Sama skóra i kości, pełno odle-
żyn, pcheł, które go również zże-
rały – opisuje wiceprezes TOZ. 
Zaznacza jednak, że nad psem nie 
znęcano się fizycznie. Reaguje po-
zytywnie na człowieka, cieszy się, 

gdy dostaje jedzenie, mer-
dając swoim wyleniałym 
ogonem.

TOZ szuka teraz dla nie-
go tymczasowego domu. 
Do adopcji Feniks będzie 
mógł trafić dopiero, kie-
dy prawnie zostanie ode-
brany właścicielom. Osoby 
zainteresowane pomocą, 
mogą uzyskać informacje 
pod numerem telefonu: 18 
443 42 27.  (KG)

Kółko teatralne „Wesołe dzieciaki”, działające w Miejskim Przedszkolu 
nr 20 w Nowym Sączu (na zdjęciu) pod opieką Anny Habeli, Joanny 
Murczak i Beaty Mółki przygotowały „Jasełka bożonarodzeniowe”. 
Premiera odbyła się we wtorek 16 grudnia. 
Z kolei dzieciaki z Przedszkola Domowego w Nowym Sączu postano-
wiły przedświąteczny czas spędzić na przygotowaniu ozdób choin-
kowych. Pięknie ubrane przez nich drzewko trafiło na licytację, by 
wesprzeć chorą Lilkę Wisokińską. 

Chcesz poznać szczegóły akcji, wejdź na dts24.pl 

Feniks powoli się odradza 
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Kolejny numer DTS ukaże się 8 stycznia. 

Bądź na  bieżąco, czytaj dts24.pl
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family

HURT - DETALHURT - DETAL
ul. Chopina 6a

33 - 300 Nowy Sącz
tel. 18 547 29 03

SKLEP FIRMOWSKLEP FIRMOWYY
ul. Sobieskiego 9

33 - 300 Nowy Sącz
tel. 18 547 29 05

RADOSNYCH I SMACZNYCH ŚWIĄT !
życzy GOSDROB Family - hurtownia mięsa i wędlin

www.gosdrob.pl

REKLAMA

REKLAMA

Mieszka com Gminy Bobowa 
oraz ich bliskim i go ciom 

ycz  
radosnego prze ywania wi t 

Bo ego Narodzenia. Niechaj  
w naszych domach  zapanuj  

mi o  i pokój, a zrodzona w noc 
Narodzenia Pa skiego nadzieja 
czyni dobrym i pomy lnym dla 

wszystkich nadchodz cy
Nowy  Rok 2015.

Burmistrz Bobowej
Wac aw Lig za

O  G  Ł  O   S  Z   E  N  I   E

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg 

na  najem lokalu użytkowego położonego w  pawilonie 

handlowo-usługowym na  Osiedlu Słonecznym 9, nu-

mer lokalu użytkowego 4, o powierzchni 277,40 m2 wraz 

z piwnicami o powierzchni 285,90 m2. Najem lokalu bę-

dzie odbywać na  zasadach określonych w  dokumenta-

cji przetargowej znajdującej się na  stronie internetowej 

Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.

pl, oraz w  Dziale Członkowskim GSM. Termin składa-

nia ofert: 15  styczeń 2015 roku, godz: 10:00 (otwarcie 

ofert). Otwarcie ofert i sprawdzenie ich ważności nastąpi 

w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Nowym Sączu, 

przy ulicy Grodzkiej 30, sala nr 3.

XV PLEBISCYT ZIARNKA GORCZYCY 

DTS PATRONUJE.  Rozpoczęła się jubileuszowa, XV edycja ple-
biscytu Ziarnko Gorczycy. Jego celem jest promowanie osób oraz 
firm i stowarzyszeń, działających dla dobra innych na terenie No-
wego Sącza i okolic. 

Do 30 grudnia można zgłaszać kandydatów do konkursu, któ-
ry będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach: Osobowość oraz 
Firma lub Stowarzyszenie. Nazwiska dobroczyńców czy nazwy 
firm, które zasługują na wyróżnienie, można wysyłać na ad-
res e–mailowy Związku Sądeczan: biuro@związeksadeczan.pl 
bądź Stowarzyszenia Sądeckie Hospicjum: hospicjum@nowy-
sacz.pl, a także listownie: Nowy Sącz, ul. Nawojowska 155A. 

– Zgłoszenia muszą być podpisane, anonimowych nie bę-
dziemy brać pod uwagę – przypomina Mieczysław Kaczwiń-
ski, dyrektor Sądeckiego Hospicjum i inicjator Ziarnka Gor-
czycy. – Ponadto muszą zawierać uzasadnienie.

Finał Ziarnka Gorczycy zaplanowano na 7 lutego, a gwiaz-
dą wieczoru będzie Andrzej Poniedzielski. 

Tradycyjnie już dochód z imprezy zostanie przeznaczony 
na działalność Sądeckiego Hospicjum. Konkursowi patronuje 
„Dobry Tygodnik Sądecki”.  (G)

Zgłoś dobrych do konkursu 

FO
T.

 (K
G)

 

Osobowości XIV edycji Ziarnka Gorczycy Anna 
Pawłowska i Wiesław Wcześny
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GOSPODARKA.  Ivan Chovanec 
i jego syn Andrej Chovanec to nie-
kwestionowani ojcowie nowej jako-
ści i nowej marki Browar Pilsweiser 
w Grybowie. Napój podbija sztur-
mem Polskę centralną.

W Czechach jest tak, że pije się 
piwo z miejscowego browaru. Nasi 
sąsiedzi traktują te sprawy bardzo 
serio, to wyraz ich lokalnego pa-
triotyzmu. W Grybowie jest ina-
czej. Największym powodzeniem 
piwo z tutejszego browaru cieszy 
się w Warszawie i Krakowie. Jed-
na z hurtowni w stolicy płaci za 
nie z góry, by zapewnić sobie cią-
głość dostawy. 

Pojęcie „zemsta Grybowa” na-
leży więc schować do lamusa. Wy-
starczy kilka razy w tygodniu prze-
jechać obok browaru w Siołkowej, 
by samemu przekonać się, ile sa-
mochodów i na jakich rejestracjach 
stoi przed browarnianym sklepem. 

Piwo grybowskie to rarytas, któ-
rego smak i pozostałe walory tra-
fiają w gusta niemal wszystkich, 
którzy mieli okazję choć raz go 
spróbować. Bo o tym piwie moż-
na powiedzieć, że jest zdrowe. Su-
rowe normy produkcyjne, wyłącz-
nie naturalne składniki, tradycyjny 
sposób warzenia – w grybowskim 
browarze piwo to efekt kilkutygo-
dniowych zabiegów, a nie kilkugo-
dzinnego pędzenia jak w typowych 
koncernach piwnych – sprawia-
ją, że napój jest źródłem witamin 
z grupy B, a naturalne lecznicze ce-
chy chmielu działają równie sku-
tecznie jak drogie farmaceutyki 
na problemy z nerkami (kamica) 
i infekcje układu moczowego. Uro-
ku i prawdziwej estymy temu trun-
kowi nadaje również fakt, że jest 
warzone w miedzianych kadziach, 
a spora część pozostałej aparatury 
pamięta jeszcze założyciela browaru 
– Franciszka Paschaka. Wtedy jesz-
cze nie było aparatury chłodzącej 
i część kadzi do leżakowania osa-
dzona jest w litej skale. W dawnych 
czasach, w sali, gdzie piwo fermen-
tuje, stawiano palącą się świeczkę. 
Gdy gasła, natychmiast wietrzo-
no intensywnie pomieszczenie, by 
uzupełnić braki tlenu. 

***
Ale piwo to – jak podkreśla Ivan 

Chovanec – przede wszystkim lu-
dzie i ich serce. W Grybowie pracu-
je około 20 osób, za dwa, trzy lata, 
kiedy browar osiągnie optimum 
produkcyjne na poziomie 50 tysięcy 
hektolitrów, właściciele planują za-
trudnienie kolejnych pracowników. 
– Gdzie się piwo warzy, tam się 
ludziom darzy – Chovanec cytuje 
stare czeskie powiedzenie. Nim też 
tłumaczy decyzję o związaniu się 
z browarem w 2005 roku, gdy wy-
kupił nieruchomości. Początki były 
bardzo trudne. Stary zarząd nie po-
trafił dostosować się do wymogów 
rynku, nie przyjmował argumenta-
cji, że, by zarobić, trzeba najpierw 
włożyć. Sytuacja była tak drama-
tyczna, że interweniował sanepid 
– z powodu uszkodzeń aparatury 

do piwa przenikał amoniak. Ivan 
niechętnie opowiada o tym okre-
sie. Wie, że najgorsze ma za sobą, 
że tak naprawdę z owoców jego 
pracy korzystać będą wnuki. Bro-
war Pilsweiser w Grybowie S.A. 
to od kilku lat firma w całości na-
leżąca do Chovanców. 

Andrej łączy smykałkę do in-
teresów odziedziczoną po ojcu 
ze zdolnościami kipera. To on za-
decydował, że etykiety na piwo 
mają być staroświeckie, stylo-
we, a piwo lane do trzech kolo-
rów butelek: brązowego, zielone-
go i przejrzystego. I to Andrej jest 
ojcem nowego, unikalnego gatun-
ku – Aloe Vera. – Mimo że piwo 
jest zielone, nie ma w nim nawet 
grama chemii. O jego charakte-
rze decyduje rekombinacja trzech 
dodatków: curacao, miodu i eks-
traktu z aloesu – wyjaśnia. Piwo 
było letnim przebojem. Upodobały 

go sobie przede wszystkim panie, 
które piły je schłodzone z dodat-
kiem limonki lub cytryny. 

– Teraz pracuję nad kolejnym 
piwem dla kobiet – „Femme fa-
tale”. Będzie mocniejsze i bę-
dzie miało lekko kawowy aro-
mat. To trunek dla mocnych kobiet 
i dla mężczyzn, którzy chcieli-
by taką kobietę mieć – śmieje się 
młodszy Chovanec, a premierę za-
powiada już na styczeń.

Od kilkunastu miesięcy piwo 
z browaru w Siołkowej dostępne jest 
w sklepach w Nowym Sączu. Cieszy 
się ogromną popularnością. Dla wielu 
smakoszy jest doskonałą alternatywą 
dla piwa sprowadzanego ze Słowacji. 
Są tacy, którzy twierdzą, że od cza-
su, gdy grybowskie piwo jest sta-
le na sklepowych pułkach, znacznie 
zmniejszyło się natężenie ruchu sa-
mochodowego do Mniszka. 

EWA STACHURA

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, zdrowia,
wielu radosnych dni 
i wszelkiej pomyślności
życzą  Zarząd i Pracownicy 
MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

REKLAMA

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego 

Narodzenia będzie dla Państwa okazją

do spędzenia miłych chwil w gronie 

najbliższych, w atmosferze pełnej miłości

i wzajemnej życzliwości,

a Nowy 2015 Rok,  niech stanie się czasem

spełnionych marzeń i nadziei.

Poseł na Sejm RP

REKLAMA

Warszawa kocha piwo z Grybowa
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Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi; 

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: 
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

Wypełnionych miłością 
i rodzinnym ciepłem, zdrowych 

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Pełnego wiary, nadziei i uśmiechu, 
szczęśliwego Nowego 2015 Roku 

życzą

Zastępca Burmistrza 
Starego Sącza

Kazimierz Gizicki

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Starym Sączu

Ewa Zielińska

Burmistrz 
Starego Sącza

Jacek Lelek
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EKO - OGRÓD
Rdziostów 59 ,
33-393 Marcinkowice
tel.  502 752 936

503 086 607

RODZINNY WYBÓR 
CHOINEK  WI TECZNYCH
z plantacji - ci te na miejscu

JOD Y - kaukaskie, korea skie
WIERKI - czarny, srebrny

SOSNY

CENY 
NEGOCJOWANE

REKLAMA

INICJATYWY.  Rozmowa z WINCENTYM 
ŻYGADŁO, handlowcem, inicjatorem 
powołania do życia Stowarzyszenia 
Nowosądecka Starówka

– Co się kryje pod hasłem Nowosądec-
ka Starówka?

– Po pierwsze, to najstarsza część 
miasta, rozciągająca się mniej wię-
cej od ulicy Mickiewicza do wideł 
Kamienicy i Dunajca, wzdłuż „krę-
gosłupa“ ulic Długosza i Jagielloń-
skiej, włącznie z sercem miasta, 
czyli Rynkiem. Po drugie, to tutaj 
wciąż istnieje największa galeria 
handlowa o historycznym znacze-
niu, nieporównywalna z pozosta-
łymi, nowoczesnymi, galeriami. 
I po trzecie – to stowarzyszenie, 
które ma na celu ożywienie życia 
nie tylko handlowego, ale i kultu-
ralnego i towarzyskiego.
 – Kiedyś ta część miasta tętniła ży-
ciem. Dzisiaj, po godzinie 18. Starówka 
na ogół jest wymarła.

 – Dlatego chcemy 
to zmienić. Nie mamy 
szans wygrać z no-
wymi galeriami, 
ale chcemy uzu-
pełnić ich ofer-
tę nie tylko han-
dlową, ale także 
pod względem 
sposobu spędza-
nia czasu przez 
mieszkańców. Chce-
my, by na Starówce za-
wsze się coś działo. Zwłaszcza 
na Rynku. Nowosądecka Starów-
ka to forma walki o siebie, o prze-
trwanie. Najpierw chcemy coś dać 
od siebie.
 – W witrynach sklepowych, punktach 
gastronomicznych czy kawiarniach 
na Starówce pojawiły się niedawno 
nalepki z logo Nowosądecka Starówka.

 – To są handlowe punkty mó-
wiące o tym, że właściciel skle-
pu, kawiarni czy innego punktu 

usługowego należy 
do naszego stowa-

rzyszenia.  Te-
raz prowadzimy 
kampanię z kar-
tami rabatowy-
mi, talonami za-
kupowymi. Kto 
z klientów ko-

rzysta stale z tych 
placówek handlo-

wych, może liczyć 
na zniżki.

 – Wspomniał Pan, że Starów-
ka to historyczna galeria handlowa, ale 
przecież każda kamienica, każda z uli-
czek ma swoją historię.

 – Dlatego z pomocą history-
ków chcemy odtworzyć stare pla-
ny tej części miasta i stworzyć coś 
na kształt historycznego szlaku, 
na którym każdy budynek bę-
dzie miał opisaną swoją histo-
rię na przestrzeni wieków. To je-
den z pomysłów. Innym może być 

pozyskiwanie funduszy unijnych 
na odnowę poszczególnych, cieka-
wych architektonicznie kamienic.
 – Co stoi na przeszkodzie ożywienia 
Starówki?

 – Mała troska o handlowców 
i przedsiębiorców ze strony Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczo-
ści, a także Kongregacji Kupieckiej, 
choćby w kwestii pomocy w uzy-
skiwaniu funduszy unijnych na nasze 
projekty. Władze miasta winny wy-
raźniej regulować i respektować pra-
wa od właścicieli budynków, lokali 
handlowych. Starówka się wylud-
nia i na miejsce lokatorów, nie zawsze 
dbających o mieszkania, wprowa-
dzają się korporacje, banki i inne in-
stytucje. Nie można się dziwić wła-
ścicielom, że prowadzą taką politykę, 
bo przecież muszą zarobić na utrzy-
manie budynków. Ale kiedy zacznie 
się prawdziwy ruch na rynku nie-
ruchomości, a wierzę w to mocno, 
również i czynsze ulegną zmianie 
na niższe i Starówka znowu zacznie 
tętnić życiem. A w budynkach za-
mieszkają ludzie, którzy będą dbać 
należycie o swoje posesje.

Rozmawiał JERZY WIDEŁ

Historyczna galeria handlowa

Kolejny 

numer DTS 

ukaże się 

8 stycznia.

Bądź na 

bieżąco, 

czytaj 

dts24.pl

Z pomocą historyków
chcemy odtworzyć 

stare plany
tej części miasta 

i stworzyć coś
na kształt 

historycznego szlaku,
na którym każdy 
budynek będzie

miał opisaną swoją 
historię na przestrzeni

wieków.
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INFORMUJEMY O KOLEJNEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU

TWOJASZANSA
 Realizowanego przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Powiatem Limanowskim oraz Powiatem Gorlickim

* Przez osobę odchodzącą z rolnictwa należy rozumieć rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników), zamieszkującego w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia 
do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz
Tel  18 443 21 30 /fax 18 262 18 92

Biura terenowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
III piętro, pokój 335, tel. 888-974-030

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
parter, pokój nr 5, tel. 888-974-029

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA !
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pcfe.powiat-ns.pl

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  pracowników delegowanych przez pracodawcę (przedsiębiorstwo) 

przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
  osoby odchodzące z rolnictwa*, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane udziałem w projekcie;
  przedsiębiorców zamierzających przeprowadzić proces zmiany profilu 

działalności.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  pracowników delegowanych przez pracodawcę (przedsiębiorstwo) 

przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
  osoby odchodzące z rolnictwa*, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane udziałem w projekcie;
  przedsiębiorców zamierzających przeprowadzić proces zmiany profilu 

działalności.

POWIAT
GORLICKI

POWIAT
NOWOSĄDECKI

POWIAT
LIMANOWSKI
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SAMORZĄD.  – W polskim par-
lamentaryzmie jest taki zwyczaj, 
że stronnictwo polityczne, któ-
re wygrywa wybory, otrzymu-
je misję tworzenia rządu 
lub koalicji rządowej. 
I to jest dobry zwy-
czaj. W Małopol-
sce jest inaczej, 
ponieważ w za-
kresie standar-
dów demokra-
tycznych istnieją 
małe „zwycza-
iki” – mówi w roz-
mowie z nami WITOLD 
KOZŁOWSKI, radny woje-
wódzki, szef klubu PiS w Sej-
miku Wojewódzkim, sekretarz Staro-
stwa Powiatowego w Nowym Sączu.

– Jest Pan znakomitym przykładem 
polityka, którego cechują skuteczność, 
doświadczenie i przede wszystkim tak 
rzadka cecha jak cierpliwość. Po czte-
rech latach przerwy osiągnął Pan bar-
dzo dobry wynik w wyborach do Sej-
miku i został szefem największego 
klubu w tym gremium. Czemu Pan 
to zawdzięcza?

– Od kilku lat nie byłem aktyw-
ny politycznie, a jednak wybor-
cy, którzy oddali na mnie ponad 
16,5 tysiąca głosów nie zapomnieli 
o mnie, o mojej wcześniejszej dzia-
łalności i poparli mnie w wyborach. 
Dodam, że sytuacja była trudna 
– w powiecie nowosądeckim mia-
łem poważnych konkurentów z in-
nych partii. Myślę, że na postawę 
wyborców w stosunku do mojej 

osoby zaważyło kilka 
spraw. Po pierwsze, 

od początku mojej 
działalności po-
litycznej byłem 
związany ze śro-
dowiskiem bra-
ci Kaczyńskich. 
Na początku 

było Porozumie-
nie Centrum, któ-

re współtworzyłem 
jeszcze w wojewódz-

twie nowosądeckim. Po dru-
gie, w latach 1998–2010 byłem rad-
nym Sejmiku Małopolskiego, jego 
przewodniczącym, wiceprzewod-
niczącym, przewodniczącym wielu 
komisji, a teraz z rekomendacji pre-
zesa Jarosława Kaczyńskiego jestem 
szefem klubu PiS. Po trzecie, stara-
łem się postępować tak, aby towa-
rzyszyła mi zawsze pokora, pokora 
i jeszcze raz pokora. To zostało do-
strzeżone i docenione.
– Mimo że PiS wygrał wybory w Ma-
łopolsce, to jednak nie dzierży wła-
dzy. Pan jednak zgłosił wniosek, żeby 
to PiS miał swojego przewodniczące-
go Sejmiku.

– PiS wygrało wybory, uzysku-
jąc 17 mandatów, PO 14, a PSL 8. 
W polskim parlamentaryzmie jest 
taki zwyczaj, że stronnictwo po-
lityczne, które wygrywa wybory, 
otrzymuje misję tworzenia rządu 
lub koalicji rządowej. I to jest dobry 

zwyczaj. W Małopolsce jest ina-
czej, ponieważ w zakresie standar-
dów demokratycznych istnieją małe 
„zwyczaiki”. Uznając, że standar-
dy parlamentarne powinny i tutaj 
obowiązywać, zgłosiłem w imieniu 
klubu na funkcję przewodniczące-
go Sejmiku Józefę Szczurek–Żelaz-
ko. Jednak wygrała kandydatka ko-
alicji PO–PSL Urszula Nowogórska. 
Otrzymała 21 głosów, a nasza kan-
dydatka głosów 17. Tak więc prze-
szliśmy do opozycji. Myślę, że ko-
alicja podzieli się z nami funkcjami 
przewodniczących komisji pro-
blemowych, w imię poszanowa-
nia standardów demokratycznych.
– W Radzie Powiatu Nowosądeckiego 
PiS ma absolutną większość – 18 rad-
nych na ogólną liczbę 29. Jak dotąd 
PiS obsadził swoimi ludźmi cały za-
rząd i prezydium Rady. Czy podzieli się 
przewodniczeniem w komisjach z klu-
bami opozycyjnymi?

– O tym zdecyduje klub radnych 
PiS w porozumieniu z władzami 

partii. Moim zdaniem zgodnie z do-
tychczasowymi zwyczajami, każdy 
klub radnych powinien mieć swój 
udział w podziale komisji Rady.
– PiS wziął w powiecie całą pulę, 
włącznie ze stanowiskiem starosty. 
Kto zaproponował w partii Marka Pła-
wiaka na starostę? Miał Pan w tej de-
cyzji swój udział?

– Pan Marek Pławiak jest staro-
stą z rekomendacji PiS i o tym zde-
cydowały stosowne organy par-
tii. Ja jestem sekretarzem powiatu 
bezpośrednio podlegającym sta-
roście. Wykonuję swoje statuto-
we zadania i zadania zlecane przez 
starostę.
– Powiat nowosądecki powstał 1 stycz-
nia 1999 roku. Jan Golonka został 
pierwszym starostą. Po tych wyborach 
zakończyła się trwająca ponad 15 lat 
„era Golonki”. A pan dalej jest sekreta-
rzem, właśnie od 1999 roku. To chyba 
ewenement w skali Polski powiatowej?

– W starostwie, obok mnie, 
od tamtych czasów pracuje nie-
zmiennie na swoim stanowisku 
pani skarbnik Maria Jękot. Wybo-
ry do powiatu i pierwszego Sejmi-
ku Małopolski odbyły się jesienią 
1998 roku. Zostałem wybrany rad-
nym wojewódzkim i jednocześnie 
otrzymałem propozycję budowania 
Starostwa Powiatowego. Startowa-
liśmy od zera, mając do dyspozycji 
kilka komputerów. Mam ogrom-
ną satysfakcję z uczestniczenia 

w budowie od podstaw nowocze-
snego urzędu. Dodatkową satys-
fakcję sprawiało mi uczestniczenie 
w tworzeniu zrębów tożsamości 
powiatu nowosądeckiego, w bu-
dowie więzi nie tylko instytucjo-
nalnej, ale i więzi międzyludzkiej. 
Natomiast, będąc radnym woje-
wódzkim, miałem wgląd w tworze-
nie samorządów w całej Małopolsce. 
Jestem jedną z niewielu osób w kra-
ju, które równolegle uczestniczy-
ły w budowie samorządności wo-
jewódzkiej i powiatowej przez trzy 
kadencje – w sumie 12 lat.
– I to mówi nie Lach, ale góral pieniń-
ski rodem z Krościenka. Żartobliwie 
zapytam, czy wolałby Pan, by rodzinne 
Krościenko należało do powiatu nowo-
sądeckiego zamiast do nowotarskiego?

– Chciałbym, aby Krościenko 
było wciąż w pięknej Małopolsce 
i jeszcze piękniejszej Polsce.

Rozmawiał JERZY WIDEŁ

Zawsze towarzyszyła mi… pokora

Witold Kozłowski. Wykształce-
nie wyższe. Nauczyciel. Od 1990 
do 1999 pracował w Kuratorium 
Oświaty w Nowym Sączu, jako 
wizytator, starszy wizytator, dy-
rektor wydziału. Od 1999 sekre-
tarz powiatu. Żona Bogusława 
jest lekarzem. Syn Jakub studen-
tem IV roku Państwowego Uni-
wersytetu Medycznego we Lwo-
wie z wykładowym językiem 
angielskim. Córka Wiktoria jest 
uczennicą Szkoły Podstawowej 
i Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w klasie fortepianu.

W starostwie, obok 
mnie, od tamtych 
czasów pracuje 
niezmiennie na swoim 
stanowisku pani 
skarbnik Maria Jękot.
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REKLAMA

Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie, 
wypełnionych radością,niosących spokój i odpoczynek,

chwil roziskrzonych kolędą i pachnących choinką,
radości w oczach najmłodszych i szczęścia dorosłych

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego 
zdrowia,zapału, optymizmu i szczęścia

Życzy poseł na Sejm RP

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia, postanowiliśmy odwiedzić region, 
który słynie z wybitnych białych słodkich 
win Tokaj. Region wysunięty na północ-
ny–wschód, gdzie panują świetne warunki 
klimatyczne dla rozwoju szlachetnej ple-
śni „Botrytis Cinerea” , która ma ogrom-
ny wpływ na jakość Tokaj Aszu. W oporciu 
o nasze doświadczenie odwiedziliśmy kilka-
naście winnic, z których wyselekcjonowali-
śmy idealne wino dla naszych gości. Z racji 
tego , iż w święta na polskich stołach gości 
dużo słodkości nie może zabraknąć Tokaju, 
gdyż będzie on idealnym uzupełnieniem na-
szego stołu. 

Z topowej winnicy regionu tj. Sauska wy-
braliśmy dla państwa Casino Cuvee. Bardzo 
dobry balans pomiędzy słodyczą, a kwaso-

wością tego wina pozwoli się cieszyć nim 
przez długi czas. 

Natomiast dla wielbicieli słodkich win 
Aszu, Tokaj 3 puttonyos od Sajgo Pinceszet 
wprowadzi was w miodowo–orzechowy po-
smak w ustach z jabłkowymi aromatami, któ-
re zawdzięczamy szczepowi Furmint. 

Z kolei, gdy nasi wino–mani mają chęć 
na degustację słodkiego Tokaj Szamorodni 
najlepszym wyborem jest nasze Chateau Tar-
cal. Wino to odznacza się bardzo złożonym 
bukietem, gdzie występują aromaty; skórki 
pomarańczy, melona, oraz ananasa. W ustach 
uwydatnia się posmak suszonej moreli.

Złożoność, różnorodność i przede wszyst-
kim jakość win z Tokaju niebezpodstawnie  
mianują Tokaj „Królem Win, Winem Królów” 
NA ZDROWIE!! 

Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu

Dom Kawy i Wina, Zdrojowa 39 Nowy Sącz 

www.facebook.com/kawawino

 Król win, wino królów
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Restauracja wyróżniona 
w konkursie 

„Mój sposób na biznes”

  SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
     Obiady firmowe
Zupa + II danie = 12 zł

33-300 Nowy Sącz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Kwaśnica z jagnięciną Jagnięcina duszona 
w jarzynach podawana 

z kaszą jęczmienną 
i zestawem surówek

Pieczona ćwiartka kaczki 
z jabłkami i żurawiną 

podawana z ziemniakami 
opiekanymi i kapustą modrą

Duszona wołowina 
z grzybami leśnymi 

w jarzynach podawana 
z kopytkami i buraczkami

Pierogi Beskidzkie 
podsmażane z kaszą 

gryczaną, serem i sosem 
czosnkowym

Polędwiczki wieprzowe 
z rydzami w śmietanie 

podawane z ziemniakami 
i zestawem surówek

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

życzy y wielu radosnych i ciepł ch chwil, 
odpoczy ku przy rodzinny  stole 

oraz wszelkiej
pomyślności w życiu 

pr at y  i zawodowy
życzy Antoni Rolka wraz z załogą

REKLAMA

SPRAWY I  LUDZ IE .  – Dzieci mnie 
jeszcze mobilizowały do działania, 
gdy poszły na swoje, stałem się bez-
domny – opowiada pan Roman. Gdy 
sądeckie rodziny zasiądą do wigi-
lijnej wieczerzy, on będzie marznął 
w jednej z altan ogródków działko-
wych, gdzie urządza sobie legowisko. 
W najlepszym wypadku zje wieczerzę 
w Domu Brata Alberta. 

Pan Roman przychodzi na obiady 
do Caritasu przy sądeckiej bazyli-
ce. To czasem jego jedyny posiłek 
w ciągu dnia. W podobnej sytuacji 
jest kilkadziesiąt osób, które żyją 
bez dachu nad głową w mieście lub 
jego okolicach. 

– Czasami przyczyną bezdom-
ności jest alkohol, a czasami ży-
ciowa sytuacja – mówi pan Roman. 

On stał się bezdomny, jak twierdzi 
z powodu żony, którą, choć go po-
rzuciła, nadal bezgranicznie kocha. 

– To było w 1990 roku. Najmłod-
sza córka właśnie szła do pierw-
szej komunii. Płakać mi się chce 
na to wspomnienie – żali się. 

Żona zostawiła go z trój-
ką dzieci. To one mobilizowały go 
do działania. 

– Gdy poszły na swoje, zosta-
łem samotny jak palec. Zrobiłem 
co do mnie należało. I jakoś tak 
wyszło, stałem się bezdomny – nie-
chętnie już opowiada. 

Nie chce myśleć o świętach. Spę-
dzi je pewnie tak, jak każdy dzień, 
każdą noc. Samotnie w którejś z al-
tan, gdzie urządza sobie legowi-
sko, albo w towarzystwie innych 

kolegów bezdomnych. Chyba, 
że znajdzie ich straż miejska, patro-
lująca miasto i zaprowadzi do noc-
legowni. Święta w Domu Brata Al-
berta to najlepsze co może się im 
przytrafić. Co roku jego mieszkań-
cy organizują tradycyjną wieczerzę. 

Można tam podzielić się opłat-
kiem, zjeść barszcz i rybę, poczuć 
choć na chwilę Boże Narodzenie. 
W schronisku obowiązują jednak 
zasady. Najważniejsza – trzeźwo-
ści – wyklucza bezdomnych, któ-
rzy bez alkoholu już się obejść nie 

mogą. Wie ot tym najlepiej Marian 
ze Wspólnoty Emaus. Jego właśnie 
skłonność do trunków doprowadzi-
ła do bezdomności. 

– Byłem i na wozie, i pod wo-
zem, ale bardziej to drugie. Stra-
ciłem wszystko przez swoje głupie 

pijaństwo. Bezpowrotnie straciłem 
rodzinę –opowiada. – Teraz jestem 
tu, zżyłem się z kolegami. To jest 
moja rodzina, mój dom – dodaje. 

Walkę z bezdomnością podjął 
ostatnio Sądecki Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej. W mieście po-
jawiły się plakaty wzywające oso-
by bez dachu nad głową do udziału 
w specjalnych spotkaniach. 

– Grupa Wsparcia dla Bezdom-
nych to cotygodniowe spotkania 
z mieszkańcami naszej noclegowni 
i innymi bezdomnymi z terenu No-
wego Sącza, podczas których mogą 
liczyć na wsparcie i podpisać Kon-
trakt Wychodzenia z Bezdomności. 
Jest to takie zobowiązanie osoby 
bezdomnej, że chce zrobić wszyst-
ko, żeby zmienić życie. Znajdu-
je się tam zapis o jak najszybszym 
wyrobieniu dowodu osobistego czy 
zarejestrowaniu się w biurze pra-
cy, kontakt z pracownikiem socjal-
nym z Ośrodka Pomocy Społecznej 
– wylicza Dagmara Czop z SOIK–u. 

Dokument podpisało już dziesięć 
osób, pięć kobiet i pięciu mężczyzn. 
Na co dzień mogą liczyć na pomoc 
specjalistów. 

– Oprócz spotkań grupy wspar-
cia mogą korzystać z indywidu-
alnych konsultacji prawnika, 
psychologa, mediatora czy pra-
cownika socjalnego – dodaje Dag-
mara Czop. 

Grupa wsparcia zbiera się w każ-
dy wtorek o godzinie 9.00 w od-
dziale SOIK–u przy ul. Tarnow-
skiej 28. 

(PAS)

Święta bez domu 

Pan Roman spędzi Wigilię tak, jak każdy dzień, każdą noc. Samotnie w którejś z altan, gdzie urządza sobie legowisko, 
albo w towarzystwie innych kolegów bezdomnych.
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HISTORIA.  Paniczny strach, ciała roz-
strzelanych kobiet i dzieci, płonąca wio-
ska. Krwawa Wigilia w Ochotnicy Dolnej. 
Dziś żyje niewielu świadków tej rze-
zi, której dopuścili się niemieccy żołnie-
rze 70 lat temu. Portal wMediach.pl do-
tarł do Kazimierza Chlipały, którego 
wtedy nie dosięgnęły kule. Rozma-
wiał też z Władysławem Chrobakiem, 
znanym w szeregach partyzantów 
pod pseudonimem „Wróbel Pierw-
szy”, który z kolegą „Ibisem” przy-
szedł tu na zwiady, a zobaczył jedynie 
zgliszcza i dopalające się ciała. Widok 
bestialsko zamordowanych rodzin 
pozostał w nich na całe życie. 

– W przeddzień Wigilii przyby-
ła do Ochotnicy grupa esesma-
nów z Krościenka, z zamiarem ra-
bunku żywności na Święta Bożego 
Narodzenia. W efekcie zostali za-
atakowani przez oddział zwiadow-
ców sowieckich, którzy przebywa-
li wtedy w Ochotnicy Dolnej. Zabito 
dwóch esesmanów, a reszta ucie-
kła w popłochu – opowiada Leszek 
Wołek, historyk, który bada fak-
ty związane z krwawym mordem. 
– Na drugi dzień w południe przy-
jechała już grupa 200 gestapowców 
i esesmanów i rozpoczęła się krwa-
wa pacyfikacja. Niemcy w ferworze 
nienawiści atakowali osiedla znaj-
dujące się w pobliżu kościoła. Roz-
strzeliwali kobiety i dzieci, wrzu-
cali je do zapalonych stodół – mówi.

***
Różne źródła podawały odmien-

ne liczby ofiar. Ostatecznie stwier-
dzono, że zginęło 50 osób, w tym 
bardzo wiele kobiet i dzieci. Sym-
bolem tragicznych wydarzeń sta-
ła się Maria Kawalec, która ucieka-
jąc z palącego się domu, trzymała 
w ramionach jedenastomiesięcz-
ne dziecko. Zauważył ją esesman 

i strzelił. Kobieta nie zdołała ocalić 
ani siebie, ani córki. Rzeźbę, przed-
stawiającą postać zastygłą na mro-
zie, można zobaczyć w Ochotnicy 
Dolnej. Jest też inne miejsce pamię-
ci, gdzie postawiono krzyż i tabli-
cę upamiętniającą tamtą zbrodnię.

Kazimierz Chlipała, mieszkający 
dziś w Tylmanowej, był świadkiem 

krwawych wydarzeń, mając za-
ledwie 13 lat. On przeżył, jego 17–
letni brat nie miał tyle szczęścia. 
– Mieszkałem przy samym ko-
ściele. 22 grudnia Niemcy przyje-
chali i zaczęli szabrować na świę-
ta domy. A w Młynnem (osiedle 
w Ochotnicy Dolnej – przyp. red.) 
byli ruscy partyzanci, którzy 

pili. Weszła tam kobieta mówiąc: 
„Wy tutaj pijecie, a tam szabru-
ją wieś”. Ruskie podobno chcie-
li uciekać, ale chłopi, co z nimi 
pili, powiedzieli: „Aleście boha-
tery, że od razu chcecie uciekać”. 
To ruskie mówią: „Dalej na Ger-
mana!” Zabrali chłopów i zaczęła 
się strzelanina. Tak przynajmniej 
mi to opowiadali – relacjonuje 
pan Kazimierz. – Wszyscy mówi-
li, że Niemcy będą się mścić. Rano 
jak my wstali, ojciec kazał nam 
schować zboże do piwnicy. Matka 
piekła chleby w piecu. Przyjecha-
li Niemcy i zaczęli strzelać, obstą-
pili wieś. Ojciec był na podwórku 
i słyszał rozkaz: „Wszystkich roz-
strzelać !” Kazał uciekać do piwni-
cy, ale szedłem z bratem, który za-
czął uciekać dalej. I ja za nim. Był 
szybszy, więc biegł przodem. Za-
częli do nas strzelać. Brat został 
ranny w nogę i się przewrócił. Ja 
myślałem, że upadł, żeby się scho-
wać. Wtedy się wróciłem do piw-
nicy – ciągnie opowieść pan Kazi-
mierz. – Były tam już moje siostry. 
Matka szła od strony domu i niosła 
obraz Serca Pana Jezusa. Postawi-
ła go na drzwiach… Siedzieliśmy 
tam mimo ciasnoty. Było tam peł-
no ziemniaków. Słyszeliśmy strza-
ły i dudnienie. Trwało to trzy go-
dziny. Gdy wyszliśmy, wszystko 
się paliło… Wtedy przyszedł sąsiad 
i powiedział, że Tadek zamordo-
wany. Zamordowali go w okropny 
sposób, to jest nie do opowiedzenia 
– mówi. Postrzelony Tadeusz został 
poprzebijany bagnetami. Niemcy 
zmasakrowali jego ciało.

***
Kilka osiedli w parę godzin za-

mieniło się w pogorzelisko. Ci, któ-
rzy ocaleli, szukali miejsca, by prze-
trwać. Był w końcu środek zimy. 

Kolejnego dnia miało być świę-
to. – Pamiętam, że w Szczepana 
był pogrzeb. Cały kościół był wy-
pełniony trumnami. Takie to były 
święta… – wspomnienia pana Ka-
zimierza wciąż bolą.

Przywołuje też z pamięci histo-
rię dwóch synów, których matka 
schowała w piwnicy, ukrywając 
wejście pod beczką kapusty. Ko-
bieta została zastrzelona, a dom 
– podpalony. Synowie cudem 
wydostali się z płonącego budyn-
ku, ale to wydarzenie pozostawi-
ło na nich na zawsze piętno. Je-
den z nich uciekł z dala od ludzi, 
na leśną polanę, gdzie mieszkał 
aż do śmierci.

Hałas i bijąca znad Ochotni-
cy łuna wzbudziły podejrzenia 
ukrywających się w lesie garstek 
partyzantów. 20–letni „Wróbel 
Pierwszy” został wysłany z kole-
gą „Ibisem” na zwiady. Ich oczom 
ukazał się ponury obraz.

– Jesce sie ciała dopalały. Tam 
gdzie smrecek był taki widzia-
łem niebieski płomień na tych ko-
ściach, jak denaturat co sie pali….. 
W nocy to tylko od tego błyski 
były… Nic więcej… – wspomina dziś 
Władysław „Wróbel” Chrobak. Par-
tyzanci nic już nie mogli zrobić. Zja-
wili się jedynie podczas pogrzebu. 
– Po cywilnemu jo był na pogrze-
bach – potwierdza partyzant.

Świadkowie tamtych wydarzeń 
nie mogą się do dziś pozbyć emo-
cji. Gdy opowiadają, trzęsą im się 
dłonie, drży głos… – Nam, co my 
to przeszli, to jak przyjdzie Wi-
gilia, to tym żyjemy. Ja to widzę 
przed oczami. Opowiadam wnu-
kom. Dziś ktoś mógłby powiedzieć, 
że to bajki. Ale ja tam byłem… – za-
znacza pan Kazimierz.

KRYSTYNA PASEK, 
źródło: wMediach.pl

Krwawa Wigilia. Ochotnica Dolna w ogniu

Kazimierz Chlipała był świadkiem 
krwawych wydarzeń, mając 
zaledwie 13 lat.

Hałas i bijąca znad Ochotnicy łuna 
wzbudziły podejrzenia ukrywających 
się w lesie garstek partyzantów. 20–
letni Władysław „Wróbel” Chrobak 
został wysłany z kolegą „Ibisem” 
na zwiady. 

Symbolem tragicz-
nych wydarzeń stała 
się Maria Kawalec, 
która uciekając 
z palącego się domu, 
trzymała w ramio-
nach jedenastomie-
sięczne dziecko. Za-
uważył ją esesman i 
strzelił.
ZDJĘCIA (SKA)

MATER IAŁ  PROMOCYJNY

Indywidualne podejście do chorego, 
bogata oferta zabiegów, wysoki stan-
dard i wyposażenie gabinetów. W Cen-
trum Rehabilitacji TUKAN w Łabowej 
pacjenci leczą się skutecznie i w kom-
fortowych warunkach. 

Centrum Rehabilitacji TUKAN 
to uruchomiony w 2003 r. ośrodek re-
habilitacyjny w Nowym Sączu, w któ-
rym leczy się schorzenia narządu ru-
chu, a od 2011 r. także nowoczesny 
kompleks w Łabowej, gdzie trafia-
ją pacjenci po incydentach neurolo-
gicznych, udarach mózgu, wylewach, 
a także po operacjach neurologicznych 
i schorzeniach kręgosłupa. 

TUKAN dysponuje łącznie 5000 m kw. 
powierzchni, na której do użytku pa-
cjentów są pokoje o wysokim standar-
dzie z łazienkami przystosowanymi dla 
osób poruszających się na wózkach. 
Każdy może korzystać też z bezprze-
wodowego internetu czy TV. 

– Atutem naszych ośrodków jest 
również ich położenie. Pacjenci mogą 

przebywać, spacerować w otoczeniu 
przepięknej przyrody Beskidu Sądec-
kiego – mówi Mariola Pawlak, dyrek-
tor CR TUKAN. 

TUKAN prowadzi leczenie w am-
bulatorium rehabilitacji, w ośrodku 
dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej 
oraz na oddziałach: stacjonarnej reha-
bilitacji ogólnoustrojowej, stacjonarnej 
rehabilitacji neurologicznej, opiekuń-
czo–leczniczym (ZOL) oraz w porad-
niach: rehabilitacyjnej i neurologicznej.

Dla nas najważniejsze jest indywi-
dualne podejście do pacjenta. Lecze-
nie rehabilitacyjne opieramy na za-
biegach dobranych pod kątem jego 

schorzeń oraz fizycznych i psychicz-
nych predyspozycji pacjenta – pod-
kreśla Mariola Pawlak. 

Dodaje, że w ośrodku wykonywa-
nych jest kilkadziesiąt różnych zabie-
gów, a leczenie odbywa się w gabine-
tach wyposażonych w wysokiej jakości 
sprzęt rehabilitacyjny.

– Choć to gabinety zabiegowe, 
to chcieliśmy, aby pacjent, przebywa-
jąc w nich, czuł ciepło i klimat domu. 
Komfort psychiczny pacjenta jest bo-
wiem bardzo ważny w procesie lecze-
nia – uważa dyrektorka ośrodka. 

Pobyt w TUKANIE daje chorym szansę 
na szybki powrót do zdrowia i sprawnego 

życia. Ośrodek oferuje również opiekę 
nad osobami starszymi, czasowo potrze-
bującymi pobytu poza domem. 

Jeżeli pacjenta nie zadowala czas 
oczekiwania na wizytę u specjalisty czy 
rozpoczęcie terapii w ramach ubez-
pieczenia NFZ, może ustalić ją w ciągu 
dwóch dni odpłatnie. 

– Czas rehabilitacji oraz ilość za-
biegów ograniczają przepisy Minister-
stwa Zdrowia oraz NFZ, jednak w na-
szym ośrodku pacjenci zawsze mają 
możliwość przedłużenia terapii – do-
daje Mariola Pawlak. 

– Przy okazji rozmowy moim pa-
cjentom i kontrahentom pragnę 

podziękować za zaufanie i życzyć 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2015 roku – zakoń-
czyła Pani dyrektor.

Doświadczenie i profesjonalizm 
w połączeniu z wysokim standardem 
świadczonych usług stawia Centrum 
Rehabilitacji TUKAN w wąskim gronie 
najlepszych ośrodków fizjoterapeu-
tycznych w Małopolsce. 

Centrum posiada certyfikat PN–EN ISO 
9001:2009 na lata 2013–2016. 

www.tukan.info.pl
CR TUKAN - Nowy Sącz
Tel. 18 44 907 33
Kom. +48 725 200 000 
CR TUKAN - Łabowa 
Tel. 18 53 40 200
Kom. +48 725 400 000  

Tukan – rehabilitacja w pełnym zakresie
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WSPOMNIENIA.  – Miałam żal 
do mojej mamy, że wysłała mnie 
do klasztoru. Później zrozumia-
łam, że lata tam spędzone wzmocni-
ły mnie na całe życie – opowiada DTS 
aktorka Małgorzata Potocka, wspo-
minając swój pobyt u sióstr niepoka-
lanek w Nowym Sączu. 

Do Internatu Małych przy klasz-
torze sióstr niepokalanek trafia-
ły często dziewczęta z tak zwanych 
dobrych domów, córki wysoko po-
stawionych urzędników państwo-
wych, ludzi kultury, nauki. 

– Ot, taki paradoks histo-
rii – mówi siostra Michaela, któ-
ra w latach 60. prowadziła szkołę 
hotelarską przy Białym Klasztorze 
w Nowym Sączu. Sama się tu uczyła 
[pod koniec lat 40. i początkiem lat 
50. – przyp.red.], a jej koleżanka-
mi były Maria Sienkiewicz, Gabrie-
la Zamoyska czy Helena Potocka. 
– Wszystkie trafiły tu „na mate-
racach” z Szymanowa. Ta ostat-
nia to pewnie mama pani Małgo-
rzaty, o którą pani pyta? Była kilka 
dziewcząt o tym nazwisku. Tro-
chę zaczynam się gubić, kto był 
kto – przyznaje 85–letnia siostra. 
– Ja tych małych nie uczyłam, one 
tu mieszkały, a chodziły do szkoły 
w mieście, do „Jadwigi”. Oj było 
z nimi wiele utrapień, ale też ko-
chane były – mówi s. Michaela, 
wspominając, jak za dziewczętami 
z Internetu Małych musiała biegać 
po łanach zbóż, gdy uciekły z klasz-
toru, czy stawać w obronie swoich 
wychowanek, kiedy młodsze prze-
zywały je „cedzaki” i „chochle”. 

– Być może więcej było dziew-
cząt z rodziny Potockich. Moja 
mama ma na imię Maria i nigdy 
w Nowym Sączu nie była – prostu-
je Małgorzata Potocka. 

U sióstr znalazła się w trudnym 
momencie swojego życia. Mia-
ła 11 lat (1963/1964r.), wchodziła 
w okres dojrzewania, nastoletnie-
go buntu. W domu – jak wspomina 

– było wówczas piekło, bo rodzice 
się rozwodzili. 

– Mama wpadła na pomysł, by 
mnie tu wysłać. Pewnie chciała mi 

zapewnić bezpieczeństwo, opie-
kę również duchową. Ale ja wte-
dy tak tego nie odbierałam. Z dala 
od domu, swojego pokoju, swo-
ich koleżanek, byłam bardzo nie-
szczęśliwa. Niemniej udało mi się 
zbudować świat, w którym głów-
ną rolę grała siostra Ena – opowia-
da Małgorzata Potocka. 

Był taki dom…
Po latach s. Maria Ena napisała 

książkę „Był taki Dom, były takie 
Dzieci”, w której opisuje między in-
nymi swoją wychowankę. Zamiesz-
cza też listy od niej:

„Gdy zobaczyłam Cię wchodzą-
cą do rozmównicy, taką jaką Cię 
dobrze znałam, serce zadrżało mi 
ze wzruszenia. W ogóle cały ten 
dzień był dla mnie zupełnie wyjąt-
kowy. […] Nie zdążyłam opowie-
dzieć ci wszystkiego; tych dobrych 
i tych złych rzeczy, ale czekam 
na taką rozmowę i myślę, że będzie 

niedługo. Wyjechałam z jakąś moc-
niejszą wiarą we własne dążenia, ja-
kąś pewnością siebie, która tak jest 
potrzebna w słabszych momentach 
życia. Myślę, że gdybym wcześniej 
to zrozumiała, rozmawiała z Tobą, 
nie popełniłabym paru może błę-
dów” – pisała Potocka 16 sierpnia 
1973 r. do s. Eny. 

– To była jedyna osoba, która 
mnie rozumiała – wspomina dziś 
aktorka. 

Rozumiała przede wszystkim jej 
artystyczną duszę. Nie ganiła, jak 
inne siostry, gdy Małgosia zamy-
kała się w jednej z klas i całymi go-
dzinami malowała na pergaminie, 
który przysyłał jej ojciec. To były 
dla niej chwile wolności. Nigdy też 
nie skarciła, nawet gdy uciekała 
z klasztoru. 

– Pamiętam, że zakochałam 
się w jednym chłopcu ze szkoły. 
Strasznie to przeżywałam, a moją 
powiernicą była nauczycielka 

od polskiego. Uciekłam do niej 
i siedziałam trzy dni, zanim potul-
nie wróciłam do klasztoru. Oczy-
wiście nie miałam świadomości, 
że nauczycielka od razu powia-
domiła siostry, żeby się o mnie 
nie martwiły – opowiada Potocka. 
– Dziś nasze ucieczki można opo-
wiadać jako zabawne anegdoty, 
ale wtedy za nimi kryły się dra-
maty zbuntowanych nastolatek. 

Mała anarchistka 
Aktorka nie potrafi przypo-

mnieć sobie nazwisk koleżanek 
z tamtych lat, ani z klasztoru, ani 
ze szkoły. Może jedną – Olę Ra-
tusińską. Ale nie wie, co się z nią 
dziś dzieje. Nie zawierała przyjaźni. 
Była, jak mówi, małą anarchistką, 
nie przyjmującą słów dorosłych, 
nie dostosowującą się do żadnych 
reguł. A w klasztorze panowa-
ła żelazna dyscyplina. Złamanie 
jej wiązało się z konsekwencjami. 
I tak Potocka nieraz za karę mu-
siała sprzątać refektarz czy myć 
naczynia. – Chyba przez to do dziś 
tego nie robię. To była dla mnie 
największa kara. Dobrze, że te-
raz mamy zmywarki – śmieje się. 

„Małgosia od dzieciństwa ma-
rzyła o aktorstwie. Gdy była dziew-
czynką dziesięcioletnią, już mówi-
ła o tym. Jej koleżanki słuchały tego 
z niedowierzaniem i półuśmiesz-
kiem. A jednak…” – pisze w swojej 
książce s. Ena. 

– Dla ludzi stąd, gdy mówiłam, 
że zostanę filmowcem, byłam dzi-
wolągiem. Tymczasem dla mnie 
to było coś oczywistego – mówi 
Potocka, która w wieku sześciu lat 
zagrała swoją pierwszą rolę w fil-
mie „Awantura o Basię”. Niemal 
codziennie ze swoim ojcem Ryszar-
dem Potockim (scenografem) przy-
chodziła do Wytwórni Filmów Fa-
bularnych w Łodzi. Jeździła z nim 
na plany filmowe. Obserwowała, 
jak powstawały słynne produkcje: 
„Czterej pancerni”, „Kapitan Klos” 

Żelazna dyscyplina i zbuntowana aktorka 

Jasełka 1963. Małgorzata Potocka – trzecia od prawej. 
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Dziś nasze 
ucieczki  można 
opowiadać 
jako zabawne 
anegdoty, ale 
wtedy za nimi 
kryły się dramaty 
zbuntowanych 
nastolatek.
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czy „Hrabina Cosel”. Propozycje 
gry w kolejnych filmach i… choro-
ba wyrwały ją z klasztoru. 

– Ciężko zachorowałam i dłu-
go leżałam w szpitalu. Pamię-
tam, że odwiedzał mnie wtedy 
mój ojciec i on ostatecznie zabrał 
mnie ze szpitala. Już nie wróciłam 
do Nowego Sącza. Dostałam propo-
zycję zagrania w filmie „Wszystko 

na sprzedaż” i tak kolejne się posy-
pały – opowiada Potocka.

Enaaa!
Przyznaje, że długo miała żal 

do swojej mamy, która zdecy-
dowała wysłać ją do niepokala-
nek. Po latach jednak uświado-
miła sobie, jak cenne dla niej było 
to doświadczenie. 

– Pobyt w klasztorze niesamo-
wicie mnie wzmocnił. Zaczęłam 
być samodzielna, na swój sposób 
zorganizowana, walcząca o swo-
je, silna i niezależna. To, że nie 
byłam trzymana pod kloszem, 
a musiałam stanowić sama o so-
bie, spowodowało, że łatwiej mi 
było żyć w artystycznym świe-
cie, który przecież do łatwych 

nie należy – mówi refleksyjnie 
aktorka. 

„Na dłonie siostry Eny, która 
wychowała mnie kiedyś, składam 
swoje podziękowania, swój szacu-
nek i zapewnienie o swojej pamięci” 
– pisała po latach do sióstr. 

Z siostrą Eną utrzymywała kon-
takt do końca. Ona towarzyszyła jej 

w najważniejszych chwilach jej ży-
cia. Choć czasem zupełnie niezapla-
nowanie. Potocka wspomina dzień, 
w którym odsłonięto Pomnik Pole-
głych Stoczniowców 1970 w Gdań-
sku 16 grudnia 1980 r. Kręciła wów-
czas wraz ze swoim mężem Józefem 
Robakowskim dokument. By ująć 
w kadrze cały plac i ludzi, którzy 
przybyli na uroczystość, wdrapali 
się na dach stoczni. 

– Panowała przenikająca cisza. 
Słychać było tylko marsz kolejnych 
grup ludzi: stoczniowców, leka-
rzy, pielęgniarek. I nagle w tłumie 
dostrzegam siostry niepokalanki. 
Wśród nich drobna osóbka z różo-
wą twarzą. I ja w tej ciszy i napię-
ciu nie wytrzymałam. Na cały głos 
krzyknęłam: Enaaaa! Ona podnio-
sła głowę. Nasze oczy się spotka-
ły. Poleciały mi łzy. To był jeden 

z najbardziej wzruszających mo-
mentów w moim życiu – wspomi-
na Małgorzata Potocka. 

***
W marcu tego roku aktorka go-

ściła w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowym Sączu ze sztuką „Rand-
ka w ciemno”. Nie mogła, będąc 

w mieście, nie odwiedzić klaszto-
ru. Spotkała się z dziewczętami, 
które teraz tam się uczą. Opowia-
dała im o swoich doświadczeniach 
tu zdobytych: o pierwszej komu-
nii świętej, o siostrze Enie, o swo-
im buncie… 

– To niesamowite, jak oczy 
dziecka zmieniają perspektywę. 
Ten klasztor zawsze wydawał mi 
się taki ogromny, korytarze ni-
gdy nie miały końca – wspomi-
na Potocka. 

Dodaje, że teraz z klasztoru wy-
niosła jeszcze jedną, cenną rzecz… 

– Wyjechałam od sióstr z wa-
lizką chleba. Tak pysznego w życiu 
nie jadłam. Zresztą, jak przywio-
złam go do Warszawy, to chwila 
nie minęła i był zjedzony. Cudow-
nie, że siostry prowadzą taki sklep. 

KATARZYNA GAJDOSZ 

W marcu tego roku aktorka odwiedziła Biały Klasztor. Spotkała się z dziewczętami, które teraz tam się uczą, 
opowiadając im o pierwszej komunii świętej, siostrze Enie, o swoim buncie…
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Dla ludzi stąd, gdy mówiłam,
że zostanę filmowcem, 

byłam dziwolągiem.
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Z okazji wi t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku
Wszystkim korzystaj cym z obiektów MOSiR w Nowym S czu 

i przyjacio om naszego o rodka sk adamy yczenia 
radosnych, spokojnych i pogodnych wi t 

a w Nowym 2015 Roku 
spe nienia marze  oraz sukcesów na polu zawodowym, 

sportowym i osobistym.

Pawe  Badura 
Dyrektor O rodka wraz z Pracownikami

AKCJA.  14 osób zasiądzie do wigilij-
nego stołu w Rodzinnym Domu Dziec-
ka, który prowadzą państwo Maria 
i Paweł Polańscy. To tyle, ile liczą dwie 
drużyny w rozgrywkach piłki ręcznej. 
MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz i KS 
Starówka Nowy Sącz rozegrały nie-
dawno mecz charytatywny, którego 
celem była pomoc dzieciom wycho-
wującym się w rodzinach zastępczych. 

– Chcieliśmy dać dzieciakom poczu-
cie, że nie są same i zawsze mogą li-
czyć na wsparcie grona przychyl-
nych im ludzi – mówi Patryk Pajek 
z MKS Olimpia Beskid, jeden z inicja-
torów mikołajkowej imprezy. 

– Dzięki wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję, tegorocz-
ne święta będą dla naszych pod-
opiecznych wyjątkowe. Marzenia, 
które zawarły w listach do święte-
go Mikołaja, spełniły się. Daliście 
tyle piękna dzieciom, które mają 
tak mało – mówią Polańscy. 

***
Pani Maria i pan Paweł dziś nie 

wyobrażają sobie życia bez gromadki 
dzieci w domu. Choć, jak wspomi-
nają, początki nie były łatwe. Idea, 
by zostać rodziną zastępczą zrodzi-
ła się w nich 10 lat temu. Zaczęło się 
od obejrzenia programu „Kocham 
cię”. – Później jakoś tak samoist-
nie zaczęliśmy rozważać, czy nie 
pomóc maluchom, które są skaza-
ne na dom dziecka. Nie wiedzie-
liśmy za bardzo, gdzie się z tym 
udać. Zadzwoniłam do MOPS–u 
i sprawy same się potoczyły – opo-
wiada Maria Polańska.

Nie byli bezdzietni. Ich dwaj sy-
nowie mieli wówczas 13 i 16 lat. 
To była wspólna decyzja, która 
zmieniła ich życie o 180 stopni. 

– Wraz z przyjęciem pierwszych 
dzieci, dokładnie pamiętamy 17 
lutego 2004 roku, nasza rodzina 
przeżyła nowe narodziny – mówią. 

***
Najpierw trafiła do nich dwójka 

rodzeństwa, później pojawiały się 
kolejne dzieci. Obecnie mają ośmioro 

wychowanków – najmłodszy ma trzy 
lata, najstarszy 15. Jakoś tak los zrzą-
dził, że większość pozostała u Polań-
skich. – Nie mamy doświadczenia, 
jak inne rodziny, które otrzymują 
dzieci pod opiekę i muszą się z nimi 
rozstać, kiedy uda się dla nich zna-
leźć rodzinę adopcyjną. Boję się mo-
mentu, gdy będą musiały opuścić 
Rodzinny Dom Dziecka – przyzna-
je pani Maria. 

Zgodnie z przepisami dzieci mogą 
przebywać w rodzinie zastępczej 
do ukończenia 18. roku życia. Jeśli 
się uczą – do 25. roku życia. Państwo 
nie zapewnia im mieszkań, a młodzi 
nie mają do kogo ani do czego wrócić. 

– Nie wyobrażam tego sobie, 
bo wszyscy mocno się ze sobą 
zżyliśmy. Tworzymy prawdziwą 

rodzinę. Dzieci od początku mó-
wiły do nas mamo i tato, choć su-
gerowaliśmy ciociu, wujku. Młod-
sze poprawiają, gdy ktoś zwróci się 
do nich po nazwisku, jakie tak na-
prawdę noszą – mówią, że są Po-
lańskie – dodaje pan Paweł. 

Również biologiczni synowie 
państwa Polańskich traktują wy-
chowanków rodziców, jak swoje 
rodzeństwo. To dla nich wyremon-
towali dom i dobudowali piętro, 
choć mogli zarobione za granicą 
pieniądze przeznaczyć na budowę 
własnych czterech kątów. 

– Jesteśmy mocno zbudowa-
ni ich postawą. Nigdy nie mieli 
do nas pretensji, że pomagamy in-
nym dzieciom. Raz tylko, gdy poja-
wili się pierwsi wychowankowie, 

zapytali, czy ich tak samo ko-
chamy, czy nic się nie zmieniło 
– wspomina pani Maria.

***
Najbardziej bolą ich niesprawie-

dliwe oceny obcych ludzi. Nieraz 
zetknęli się z krzywdzącymi słowa-
mi, że żyją dostatnio, bo otrzymu-
ją na dzieci pieniądze. Na początku 
reagowali złością, później grzecznie 
odpowiadali: „Jest tyle dzieci, które 
czeka i na waszą pomoc”.

– Każde dziecko, które do nas 
trafia, ma swoją historię, swój 
bagaż niezwykle traumatycznych 
przeżyć. Jeśli my im nie pomoże-
my, kto to zrobi? – pytają Polańscy. 

Karolek miał dwa latka, gdy sąd 
zdecydował, by odebrać go rodzi-
com biologicznym – alkoholikom. 
Wszyscy zastanawiali się później, 
jak przeżył w takich warunkach. 
Jedyne, co potrafił robić, to bawić 
się kluczami, włączać i wyłączać 
światło i godzinami biegać po ko-
rytarzu – bez celu. Gdy podano mu 
obiad, jadł bez opamiętania, jakby 
jutro już miał go nie dostać. 

Gabrysia, choć u rodziny Polań-
skich jest od lat, gdy tylko widzi 
mamę pochylającą się nad swym 
dzieckiem w wózeczku, pyta pani 
Marii: Dlaczego ja tak nie miałam? 
Dlaczego nikt mnie nie przytulał, 
gdy byłam malutka? Dlaczego nikt 
mnie tak ślicznie nie ubierał?

– Mecz charytatywny, który 
zorganizowały zespoły, był dla na-
szych dzieci ważny, nie tylko z po-
wodu prezentów, jakie dzięki nie-
mu otrzymały. Dostały coś więcej 
– nadzieję, że poza nami, mają za 
sobą innych ludzi – mówią Polań-
scy, ciesząc się na wspólną Wigilię, 
do której, jak mówią, zasiądzie tyle 
osób, ile walczyło podczas rozgry-
wek w mikołajki: mama, tata, Staś, 
Michał, Karolek, Piotruś, Kasia, Ga-
brysia, Zosia, Paulinka, Rafał z żoną 
i córeczką oraz Bernard. – Mocna 
z nas drużyna – śmieją się. 

KATARZYNA GAJDOSZ
Na prośbę rodziców imiona dzieci 

zostały zmienione. 

Mocna z nas drużyna  

Podczas meczu, który zakończył 
się wygraną… podopiecznych ro-
dzin zastępczych, udało się zebrać 
1118 zł 93gr. Przy dodatkowym 
wsparciu sponsorów organizato-
rzy akcji spełnili większość ma-
rzeń dzieci. – Są tablety, zabawki, 
książki, słodycze – wylicza Patryk 
Pajek, dodając, że na tym nie ko-
niec. – Pozostały jeszcze trzy rze-
czy do wylicytowania na Allegro, 
dzięki którym będzie możliwy za-
kup kolejnych prezentów: karnet 
na siłownię, karnet do dietetyka 
oraz plastron Piotra Żyły z Mi-
strzostw Świata w Lotach Narciar-
skich w Planicy 2014.

Dzięki wszystkim, którzy włączyli się w akcję, tegoroczne święta będą dla dzieci Polańskich wyjątkowe. Marzenia, 
które namalowały w listach do świętego Mikołaja, spełniły się.
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MOŻESZ POMÓC.  Kacperek Nosal 
cierpi na czterokończynowe poraże-
nie, małogłowie i padaczkę. Jego mie-
sięczna rehabilitacja kosztuje ok. 2,5 
tys. zł. Mama chłopca, by mieć pienią-
dze na jego leczenie, nocami wykonu-
je ozdoby świąteczne. Kupując od niej 
bombkę, możesz pomóc dziecku. 

Kacper przyszedł na świat 15 marca 
2010 r. Jego rodzice, ale także biegli, 
uważają, że gdyby nie zaniedbania, 
do jakich doszło podczas porodu, ich 
syn byłby zdrowy. Pozwali do sądu 
Szpital Specjalistyczny w Nowym Są-
czu, domagając się zadośćuczynienia 
za cierpienia dziecka. Pierwsza roz-
prawa już się odbyła. Niemniej bez 
względu na jej wynik, rodzice Kac-
perka muszą zapewnić mu stałe le-
czenie i rehabilitację. To, co oferuje 
w tym zakresie NFZ, mija się z rze-
czywistymi potrzebami. Chłopiec 
musi czekać na rehabilitację nawet 
kilkanaście miesięcy. A w jego wy-
padku nie ma mowy o zaniecha-
niu zabiegów czy rezygnacji z leków. 
Od prawie dwóch lat jego rodzice 
wydają około 1 tys. 200 zł na sprowa-
dzane z Pragi aminokwasy. 

– Efekty terapii widzimy gołym 
okiem. Przed jej rozpoczęciem Kac-
per miał kilka ataków w ciągu dnia 
z 200, 300 zgięciami. Teraz ma za-
ledwie jeden w ciągu roku, który 
przechodzi tak łagodnie, że osoba 
niewtajemniczona nawet nie zo-
rientowałaby się, że ma do czy-
nienia z padaczką. Gdy uspokoiły 
się ataki, syn zaczął się rozwijać 

– opowiada Monika Nosal, mama 
chłopca. Kolejny stały miesięcz-
ny wydatek to rehabilitacja, której 
koszt również przekracza tysiąc zło-
tych. Do tego trzeba doliczyć pam-
persy i inne środki do pielęgnacji. 
W sumie leczenie chłopca to wyda-
tek 2,5 – 3 tys. zł miesięcznie. 

Rodzice chłopca, by zebrać wy-
magane kwoty, organizują koncerty 

charytatywne, akcje, zbierają na-
krętki. Pani Monika ponadto, po-
nieważ zawsze lubiła robótki ręcz-
ne, zaczęła wykonywać ozdoby 
świąteczne, które sprzedaje póź-
niej na profilu facebookowym Kac-
pra lub wystawia na aukcje.

 – W tym roku zrobiłam już 
pięćset bombek, a zaczęłam w lip-
cu – opowiada mama Kacpra. 

– Do pracy zazwyczaj siadam 
po godzinie 19., kiedy Kacper już 
śpi, i pracuję do pierwszej w nocy. 
Raz swą pomoc zadeklarował ko-
lega. Małą bombkę robił cztery 
i pół godziny. Kiedy skończył, za-
pytałam go, na ile by ją wyce-
nił. Odpowiedział, że na 30 zło-
tych. Wyjaśniłam mu, że ja mogę 
ją sprzedać za 10. Bardzo się 

oburzył i sam ją kupił ode mnie 
za 30 złotych.

W tym roku, za pieniądze ze sprze-
daży ozdób wielkanocnych wyko-
nanych przez panią Monikę, Kacper 
mógł pojechać na turnus rehabilita-
cyjny. Czy sprzedaż bożonarodzenio-
wych będzie równie owocna? 

EWA STACHURA 
Więcej na dts24.pl

Bombka z dodatkiem serca
DTS ma już swoją 
bombkę, wykonaną 
przez mamę Kacpra. 
Ty też możesz kupić 
ozdobę, wspierając 
leczenie chłopca. 
Wszystkie robótki pani 
Moniki można znaleźć 
na profilu Kacpra 
Nosala na Facebooku 
oraz stronach 
internetowych: 
moj–ziemski–aniol.
blogspot.com oraz 
www.pomocdlakacperka.pl.
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P ierwotnie 
miał to być 
felieton 
w świątecz-

nym, refleksyjnym 
nastroju, o miłości 
do bliźniego swego, 
o tym że zwierzątka 
mówią ludzkim gło-
sem w tym jedynym 
takim dniu. Niestety, felieton nie będzie taki, gdyż 
święta dopiero za tydzień, a informacje po wyborach 
samorządowych nie napawają optymizmem.

W związku z tym, że wybory zostały sfałszowa-
ne (jak twierdzi PiS), partia ta objęła władzę absolut-
ną w powiecie i w magistracie. Upojeni zwycięstwem 
„fałszywi“ radni PiS nie wzięli jeńców, jak buńczucz-
nie zapowiadał kiedyś prezydent Ryszard Nowak. Re-
alizując taką wojenną taktykę, on jako zwycięzca wy-
borów całym łupem podzielił się ze swoimi akolitami, 
czyli radnymi z listy PiS i komitetu, który go wspie-
rał. Okruszki ze stołu pańskiego zdążył złapać Mi-
chał Kądziołka (młoda gwiazda miejskiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego). Startował z listy wspierają-
cych Ryszarda Nowaka i zasiadł na fotelu wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta.

Dla przegranych z PO nie było litości. Nikt z tej 
partii nie załapał się nawet na wiceprzewodniczącego 
jakiejkolwiek komisji Rady.

Podobnie PiS–owscy radni postąpili w Radzie Po-
wiatu Nowosądeckiego. Tam zdobyli 18 mandatów 
w 29–osobowej Radzie, więc po cholerę z kimś dzielić 
się choćby najskromniejszą władzą.

Przez 25 lat od wolnych wyborów funkcjono-
wał niepisany, dobry obyczaj polityczny, że wy-
grani częściowo dzielili się z przegranymi władzą. 
Dość powiedzieć, że w myśl tych standardów zwy-
kle przewodniczącym Komisji Rewizyjnej była oso-
ba wywodząca się z grupy radnych, którzy nie wy-
grali wyborów. Te standardy PiS–owscy radni i ich 
polityczni reżyserzy do gruntu zniszczyli. No, ale nie 
ma się co dziwić, skoro prezes Jarosław Polskę Zbaw 
musi nosić na plecach worek z kamieniami, który mu 
założyli platformersi.

PiSowscy radni z takim brzemieniem na ple-
cach muszą mieć siłę, toteż zachłanność na wła-
dzę jest zrozumiała. Przecież nie będą się dzielić die-
tami z przegranymi. Oby się tylko tą zachłannością 
nie udławili, czego im wcale nie życzę przy wigilij-
nym opłatku. Z zachłanności rozliczą ich w przy-
szłości mieszkańcy tej ziemi. „Gloria, Gloria in excel-
sis Deo“.

Kolejny numer DTS ukaże się 8 stycznia. Bądź na  bieżąco, czytaj dts24.pl

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w gronie rodzinnym
życzy producent tradycyjnych 
wyrobów wędliniarskich 

Dariusz Kmak  z rodziną

Sklepy Firmowe: Nowy Sącz, ul. Klasztorna 26 • Kamionka Wielka 501

Zdrowie na świątecznym stole

Kmak
KAMIONKA WIELKA

WYROBY REGIONALNE

Zachłanność 
ponad miarę

Jerzy Wideł
Z kapelusza

REKLAMA

1. Jakoś niedużo przed te-
goroczną wieczerzą wi-
gilijną gruchnęła wieść, 

że Szwajcarzy w Boże Narodzenie 
jedzą psy i koty. Co kraj, to obyczaj, 
smacznego. U nas w Wigilię zwie-
rzęta raczej mówią ludzkim głosem, 
niż trafiają do garnka. Nie wiem, 
co na temat dwunastu potraw z kota 
sądzi mój pies. Na razie leży pod stołem i łypie nieufnie, jakby podejrze-
wał mnie, że mogę chcieć go oddać Szwajcarom na gulasz. Łypie i mil-
czy, ale jak się odezwie w Wigilię, to mi pewnie pójdzie w pięty. Po-
dobnie zresztą było podczas niedawnych wyborów samorządowych. 
Z pełnoletnich domowników tylko pies nie oddał głosu. Mówiąc precy-
zyjniej Fido dał głos, ale ten okazał się nieważny. Nieważne. O wyborach 
przy świątecznym stole raczej rozmawiać nie będziemy. Kotlet z kota 
też z pewnością na nim nie zagości, a jedynym szwajcarskim akcentem 
podczas świąt może być omówienie kursu tamtejszego franka i wpływ 
walutowego kredytu hipotecznego na przyszłoroczny budżet domowy.

2. Z tym frankiem (dla przyjaciół CHF) to zresztą ciekawa hi-
storia. Pomiędzy pierwszą a drugą turą listopadowych wy-
borów uczestniczyłem w tygodniowym wyjeździe stu-

dyjnym do Szwajcarii właśnie. Podczas jednego z wykładów prezes 
szwajcarskiego związku małych i średnich przedsiębiorstw – by-
stry gość, łebski ekonomista – nie wytrzymał i zapytał, dlaczego się 
tak wiercę na moim wygodnym szwajcarskim krzesełku? Najgrzecz-
niej jak umiałem wygarnąłem mu, że moje niespokojne ruchy to nie 
objaw ADHD, ale troska o wynik zbliżającego się w jego kraju referen-
dum. Wiadomo – efekt tego głosowania może położyć się długim cie-
niem na stanie moich rodzinnych finansów na całe pokolenia (i budże-
tów 700 tysięcy moich rodaków również), a tu dzieci dorastają, płot 
wymaga remontu, z rynny kapie i mnóstwo innych wydatków. Już 
go miałem zapytać, czy zamierza głosować na moją zgubę, kiedy oka-
zało się, że świat lubi w najmniej spodziewanych momentach stawać 
na głowie. Szwajcarzy są bowiem znacznie mniej niż Polacy zaintere-
sowani referendum pytającym o wysokość swoich rezerw złota, a tym 
samym o stan mojego kredytu w CHF. Poza tym nasz szwajcarski wy-
kładowca dziwił się, dlaczego zadłużamy się we frankach, bo on w całej 
Szwajcarii nie spotkał ani jednego Szwajcara, który by zaciągnął kre-
dyt w złotówkach. No i czy ci Szwajcarzy nie są jacyś dziwni? Przecież 
w złotówkach podobno się bardziej opłaca.

3. Dżentelmeni przy świątecznym stole nie mówią jednak 
o pieniądzach oraz kota ani psa w żadnej postaci na nim 
nie stawiają. Dżentelmeni w tym czasie zamiast ku do-

brom doczesnym zwracają się w stronę wartości duchowych. A du-
chowość to polska specjalność. Szwajcarską specjalnością są – jak 
wiadomo – banki. Skoro w 15–tysięcznej i słynącej z pobożności Lima-
nowej są trzy kościoły (w tym jeden w Sowlinach, a drugi aż w Łoso-
sinie Górnej!) to w dwa razy większym Freiburgu powinno ich być np. 
sześć, prawda? Nic bardziej mylnego! Otóż we Freiburgu (zwanym też 

dla zmylenia przeciwnika Fribourgiem, ale o tym za chwilę) jest 26 ko-
ściołów, w tym 25 katolickich, czyli proporcje prawidłowe, jak na sie-
dlisko reformacji przystało. Z kolei w pobliskim Bernie (stolica kraju, 
choć wszyscy grający kiedyś w „państwa–miasta” wpisywali, że stoli-
cą jest Zurych albo Genewa – pamiętacie?) w ogromnej katedrze modlił 
się tylko jakiś młody mężczyzna, ale po bliższym przyjrzeniu wyszło 
na jaw, że w medytacyjnej pozycji studiował nie Biblię, ale Facebooka 
w swoim smartfonie.

4. Tak więc we Freibourgu doliczyliśmy się większej ilo-
ści kościołów niż banków. Generalnie Szwajcarzy powinni 
koniecznie przyjechać do Nowego Sącza uczyć się banko-

wości. U nich na głównym deptaku miasta, mają ledwie dwa ban-
ki. Cieniasy! Jakby wiedzieli, ile my mamy banków na Jagiellońskiej, 
to natychmiast porzuciliby Alpy, czekoladę, zegarki, a przede wszyst-
kim franka i wybrali złotówkę. Być może wszystko przez to, że oni nie 
potrafią się między sobą dogadać. Pewnie trudno w to uwierzyć, ale 
w całej Szwajcarii nikt nie mówi po szwajcarsku! Przynajmniej ja nie 
słyszałem. To, że w Nowym Sączu ludzie nie mogą się dogadać, bo po-
dzieleni są na zwolenników Handzla i Nowaka to pikuś! Tam jedni mó-
wią, że mieszkają we Freiburgu, a druga połowa twierdzi, że żyje we 
Fribourgu. Ale to jeszcze nic! W tej samej sieci sklepów COOP po jed-
nej stronie ulicy piszą na kwicie kasowym po niemiecku, a naprzeciw 
po francusku! No i jak w takiej Szwajcarii ma być dobrze? Oni nawet 
jednej dziury w serze nie mają, więc jak tu wierzyć pewnemu rad-
nemu, który mówił, że Nadbrzeżna jest dziurawa jak szwajcarski ser. 
Niech pojedzie i znajdzie chociaż jedną dziurę w serze!

5. Najgorsze jest jednak coś innego. Szwajcarzy mają czwarte 
na świecie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a za-
miast wydawać franki pełnymi garściami, tylko je oszczę-

dzają. W takim Freiburgu (zwanym też Fribourgiem) kursuje kolej-
ka górska napędzana – za przeproszeniem – gów… Kolejka jak kolejka, 
podobna u nas jeździ na Górę Parkową w Krynicy, ale ten napęd! Spra-
wa jest prosta: to, co mieszkańcy górnej części miasta zostawią w ubi-
kacji, wpływa do tysiąclitrowego zbiornika, który swoim ciężarem 
ściąga wagonik w dół. W tym samym czasie ten drugi wagonik jedzie 
do góry, bo wcześniej na dole opróżnił swój zbiornik. I tak w kółko. 
Pachnie przy tym trochę inaczej niż banalnymi spalinami z samocho-
du, ale oszczędni Szwajcarzy nie wydają przy tym ani franka na prąd 
albo paliwo. Zaoszczędzone w ten sposób CHF pożyczają nam na kre-
dyty hipoteczne i tak się obieg światowej gospodarki domyka.

6. Aha – i oni tam, w tej Szwajcarii wcale nie rewitalizują 
swoich starówek! Barbarzyńcy, bo my rewitalizujemy nie-
ustannie, bez dnia przerwy. Okropnie się zdenerwowałem, 

kiedy nasza sympatyczna przewodniczka pokazała nam swój nieduży 
domek z ogródkiem w okolicach dolnej stacji jedynej na świecie kolej-
ki z gów….. napędem. Jak wyznała, został on wybudowany w… 1534 r., 
a w mieście dużo jest takich. U nas nie do pomyślenia! Kto kazałby sza-
cownej emerytce mieszkać w takim starym domu? No i czy ta Szwajca-
ria nie jest dziwna?

Kotlet z kota, czyli opowieść
tylko trochę wigilijna

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

h M ll dd i
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REKLAMA

Ilekroć ostatnio przyjeżdżam 
do Nowego Sącza, trochę mnie 
boli puste miejsce po Imperialu. 
Dziś może to budzić uśmiech, ale 
na mapie Nowego Sącza lat 60. 
XX wieku kawiarnia Imperial była 
miejscem wyjątkowym. W zgrzeb-
nej, jak to się teraz zwykło mó-
wić, epoce Władysława Gomuł-
ki już sama jego nazwa brzmiała 
jakoś światowo i przedwojennie, 
co zresztą na jedno wychodziło. 
Wystrój nie był szczególnie wy-
szukany, raczej typowy dla tam-
tych czasów, pod tym względem 
Imperial niewiele przewyższał lo-
kale Związku Gminnych Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”. I kawa 
zresztą nie była lepsza, tu też po-
dawano ją z fusami.

Ostatni sądecki cygan
Do najbarwniejszych bywalców 

Imperialu należał bez wątpienia 
Adam Walczyński, artysta malarz 
wykształcony przed wojną w Kra-
kowie i Florencji. Siadywanie przy 
jego stoliku uważano za przywilej. 

Ci, którym on przysługiwał, dzieli-
li się na dwie kategorie. Do pierw-
szej należeli „artyści”, do drugiej 
„przyjaciele artystów”, jak choć-
by rozpoczynający wówczas w Są-
czu błyskotliwą dziennikarską ka-
rierę Leszek Mazan.

Jednak wśród sądeckich drob-
nomieszczan, tych przedwojen-
nych i tych świeżego chowu, spod 
znaku wiadomej siły politycznej, 
Adam uchodził za dziwaka, mó-
wiąc najdelikatniej. Opinię tę, trze-
ba przyznać, usprawiedliwiało jego 
zachowanie. Regularnie niepokoił 
panie na poczcie, robiąc awantury 
o pieniądze, które jakoby miały na-
dejść dla niego z Ministerstwa Kul-
tury. Innym razem w kinie, które 
się wówczas nazywało może jesz-
cze Przyjaźń, a może już Podha-
le, podczas projekcji filmu Jerze-
go Kawalerowicza „Matka Joanna 
od Aniołów”, usiłował zerwać se-
ans, krzycząc:

– Tu obrażają Kościół!
Za takie wystąpienie można było 

wtedy łatwo trafić na czterdzieści 

osiem do zakładu przy ulicy Pijar-
skiej, ale każdy wiedział, że Wal-
czyńskiego nie ruszą.

Czasem więc myślałem, czy 
Adam celowo nie tworzył sobie ta-
kiego wizerunku, żeby dano mu 
święty spokój. Miał w życiorysie 
jakąś niejasną tragedię z lat woj-
ny. Kiedy go poznałem, był abne-
gatem. Mieszkał byle jak, nosił się 
niedbale, by nie powiedzieć nie-
chlujnie. Nawet w filmie z roku 1961 
„Portret małego miasta” pojawia się 
wyelegantowany wprawdzie, ale 
nieogolony. Opowiadano jednak, 
że za młodu był mężczyzną dbają-
cym o powierzchowność, można by 
nawet powiedzieć, dandysem. Za 
okupacji aresztowany przez Niem-
ców, jakoś wywinął się śmierci, ale 
już nigdy nie wrócił do równowa-
gi. Trudno byłoby się tego domy-
ślić z jego obrazów o pogodnych, 
pastelowych barwach. Może ucie-
kał od samego siebie w inny, lepszy 
świat. Czasami miewał jednak prze-
błyski zdumiewającej trzeźwości 
umysłu. Kiedy na przykład do sto-
lika chciał się przysiąść ktoś nie-
pożądany, Adam witał go słowami:

– O, dobrze, że jesteś. Pożycz 
dwa złote.

Na ogół taki ktoś nagle sobie 
przypominał, że ma coś ważnego 
do załatwienia gdzie indziej.

 Akapit czyli „od nowa”
Koło jedenastej wpadał do Im-

perialu Tadek Szczepanek, historyk 
sztuki i dyrektor sądeckiego mu-
zeum, skumplowany z Walczyń-
skim, choć dzieliła ich różnica po-
koleń. Tadek zresztą sam wydawał 
się już stary, bo kilka lat wcze-
śniej przekroczył trzydziestkę. 
Mimo to był pełen szalonych po-
mysłów, co bynajmniej nie ozna-
czało uczestnictwa w ekscesach, 
w jakich i wówczas lubowała się 

większość Polaków. Za to jakimś 
cudem wkręcił się po trzydziest-
ce na kurs szybowcowy w Łososi-
nie, co na ogół było zarezerwowane 
dla zdrowych nastoletnich bycz-
ków przygotowywanych do służ-
by w wojskach lotniczych. Jed-
nak prawdziwą pasją Tadka były 
zabytki drewnianej architektury. 
I choć był współtwórcą sądeckiego 
skansenu, marzyła mu się ochro-
na starych chałup, szałasów i in-
nych drewnianych skarbów w ich 

Jagiellońska nie taka i Sącz już nie taki
Z „Imperialu” gwar słychać
dźwięczą filiżanki...
Wiesław Kolarz: „Café Imperial”

Na mapie Nowego Sącza lat 60. XX wieku kawiarnia Imperial była miejscem 
wyjątkowym
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naturalnym środowisku. W Sączu 
jakoś mu to nie wychodziło, osią-
gnął cel dopiero po latach w Za-
kopanem, jako dyrektor Muzeum 
Tatrzańskiego.

W Sączu szukał więc innego 
ujścia dla swej fantazji. A że tra-
fił na podobnych sobie fantastów, 
wymyślili wspólnie Teatr Słowa 
„Akapit”. Rządził w tym zespole 
swego rodzaju triumwirat. Oprócz 
Szczepanka dwaj inni bywalcy Im-
perialu: przybysz z północy Leszek 
Zalewski, z wykształcenia rzeź-
biarz, a wówczas nauczyciel rysun-
ków w sądeckiej budowlance oraz 
Wacek Chrząstowski ze słynnej 
partyzanckiej rodziny z Podegro-
dzia, też nauczyciel, tyle że fizyki 
w Technikum Gastronomicznym. 
W trójkę przyciągnęli grono mło-
dych zapaleńców i stworzyli teatr 
nader oryginalny, jakiego wcze-
śniej nie było nie tylko w Nowym 
Sączu. Nie był on konkurencją dla 
zasłużonego Teatru Robotnicze-
go imienia Bolesława Barbackie-
go, te dwie amatorskie sceny ra-
czej się uzupełniały. A pomysły 
nowych spektakli „Akapitu” ro-
dziły się nierzadko właśnie przy 
stolikach w Imperialu.

Jednym z pierwszych takich 
„imperialowo–akapitowych” en-
tuzjastów został późniejszy poeta 
Wiesiek Kolarz. Zawsze wspomi-
nał, że kiedy jeszcze był uczniem 
liceum imienia Jana Długosza, 
to właśnie Leszek Zalewski od-
krył przed nim widzenie poezji 
odbiegające od szkolnych kano-
nów, zaraził Gałczyńskim. Później 
zrobili spektakl złożony z wier-
szy zakochanego w Sądecczyź-
nie i Łemkach Jerzego Harasymo-
wicza, co zaowocowało dozgonną 
przyjaźnią z autorem „Elegii łem-
kowskich”. Harasymowicz jesz-
cze po latach mówił o Zalewskim 
i Kolarzu „przyjaciele moich wier-
szy”, dedykował im tomiki swo-
ich poezji. Wiesiek zresztą zaraz 

po maturze wyjechał z Nowego 
Sącza na studia i już nie wrócił, 
osiadł w Krakowie, gdzie długo, 
aż do swej przedwczesnej śmierci, 
był dziennikarzem „Gazety Kra-
kowskiej”, a przez jakiś czas za-
stępcą jej redaktora naczelnego.

Dobre niespokojne duchy
Byłem raczej kibicem niż 

uczestnikiem „akapitowego” ży-
cia. Choć, przepraszam, raz zabrali 
mnie z sobą do Szczecina na festi-
wal teatrów poezji im. Gałczyń-
skiego. Na scenę się nie bardzo 
nadawałem, ale przydałem się 
jako operator świateł, nie było ich 
zresztą za wiele, chyba ze trzy re-
flektory w różnych kolorach. Da-
łem radę. Za spektakl skompono-
wany z wierszy Harasymowicza 
„Akapit” został nagrodzony, bo-
daj czy nie równorzędnie z Teatrem 
STU młodego wówczas Krzyszto-
fa Jasińskiego. A mnie w nagro-
dę, dzięki Leszkowi Zalewskiemu, 
przypadł wieczór przegadany przy 
kilku drinkach z Kirą Gałczyńską, 
córką poety.

Szczepankowi z kolei zawdzię-
czam spotkania z Nikiforem, który 
jeszcze nie wiedział, że nazywa się 
Epifanij Drowniak i podpisywał 
się Matejko, oraz z Władysławem 
Hasiorem, twórcą jak najbardziej 
świadomym swojej wyjątkowo-
ści. Obaj ci artyści wiele Szcze-
pankowi zawdzięczali. Nikifor 
co prawda w kręgach znawców 
sztuki robił karierę już przed woj-
ną, a po wojnie dzięki Elli i An-
drzejowi Banachom stał się kimś 
w rodzaju żyjącej ikony, jednak 
na deptaku w Krynicy i w No-
wym Sączu wciąż traktowano go 
z lekkimi przymrużeniem oka, 
nie wierząc, że te jego „obrazki” 
są naprawdę coś warte. To właśnie 
Szczepanek zadbał, żeby w no-
wosądeckim muzeum znalazł się 
największy zbiór obrazów „Ma-
tejki”, co po latach umożliwiło 

otwarcie Muzeum Nikifora w kry-
nickiej Romanówce.

Hasiorem, rodakiem z sądeckich 
Wólek zaopiekował się Szczepa-
nek w Zakopanem. Ówczesne wła-
dze Nowego Sącza nie wiedziały, 
co o tym artyście sądzić, bo niby 
międzynarodowa sława, ale te rzeź-
by jakieś takie... Szczepanek nie 
zdołał przekonać decydentów. Nie 
dopuszczono do postawienia Ha-
siorowego pomnika Rozstrzela-
nym w Nowym Sączu, wstrząsa-
jącej „płonącej” rzeźby. Ojcowie 
Zakopanego jakoś dali się namówić, 
żeby Hasiorowi oddać na autorską 
galerię starą leżakownię dawnego 
sanatorium Warszawianka. Jak póź-
niej Szczepankowi za to odpłacono, 
to inna sprawa. Ale galeria Hasiora 
w Zakopanem jest. A w jego rodzin-
nym Nowym Sączu nie ma.

Czasy Imperialu i jego niespokoj-
nych duchem bywalców dawno mi-
nęły. Rozlecieli się po świecie, po-
marli. Tadek Szczepanek i Wacek 
Chrząstowski nie żyją. Leszek Za-
lewski zawodową karierę aktor-
ską zrobił aż w Szczecinie. Wiesiek 
Kolarz pod koniec swego życia nie 
miał złudzeń:

W Nowym Sączu nikt nie chce
słuchać starych legend
(...)
Sny strzępią się po nocach
czas gubi się w latach
Jagiellońska nie taka
i Sącz już nie taki
A my jak rozsypane
po bezdrożach pióra
Ciągle nocą wracamy
do swojej Itaki

Kiedy Wiesiek to pisał, był jesz-
cze Imperial, choć już nie taki jak 
kiedyś. Dziś już nawet tego nie ma. 
Czy jest czego żałować? Młodości, 
pewnie. Ale poza tym? Nowy Sącz 
tworzy swoje nowe legendy. Taką 
mam przynajmniej nadzieję.

MAREK LUBAŚ

REKLAMA

W ramach działań zmierzających 
do pobudzenia aktywności społecznej 
wśród osób starszych, Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA zorganizowało kon-
kurs na najlepszą koncepcję utworze-
nia i działalności Senioralnego Punktu 
Wolontariatu. Do zdobycia były dwie 
nagrody – zestawy sprzętu multime-
dialnego. Członkowie jury byli zasko-
czeni ciekawymi pomysłami nowych 
punktów wolontariatu i zamiast dwóch 
zdecydowali przyznać trzy nagrody. 
Otrzymały je: Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowym Targu, Stowarzysze-
nie Gospodyń Konwalia z Małej Wsi oraz 
Centrum Kultury w Krynicy. W nowych 
punktach wolontariusze–seniorzy 

pracują z dziećmi, pomagają starszym 
osobom oraz włączają się w działania 
kulturalne i sportowe. 

– Każdy rodzaj aktywności spra-
wia nam ogromną radość, ale są mi-
sje szczególnie bliskie naszym sercom 
jak na przykład systematyczne odwie-
dzanie osób starszych, nawet nie po to, 

aby pomóc im w codziennych czyn-
nościach, bo taką pomoc zwykle za-
pewniają im domownicy, ale zwyczaj-
nie po to, aby ludzie w jesieni życia nie 
czuli się samotni, zapomniani. Organi-
zujemy też cieszące się niemałym za-
interesowaniem wykłady dla rodziców 
na temat wychowania dzieci w oparciu 

o tradycyjne wzorce i staramy się or-
ganizować rozmaite przedsięwzięcia 
i okolicznościowe imprezy, które łączą 
pokolenia – opowiada pani Zofia – Pre-
zes Stowarzyszenia Konwalia. 

Jest ich 11. Wspólnymi siłami dba-
ją o pielęgnowanie regionalnych tra-
dycji i obyczajów, gdy zbliża się świą-
teczny czas, organizują dla seniorów 
spotkania opłatkowe, wykonują tra-
dycyjne ozdoby choinkowe, które tra-
fiają później na dobroczynny kier-
masz, jeśli trzeba – zbierają fundusze 
na pomoc osobom, które znajdą się 
w trudnych sytuacjach, a pani Zofia 
dodatkowo zobowiązała się do prowa-
dzenia kroniki miejscowości, w której 

dokumentuje wszystkie ważne dla 
mieszkańców wydarzenia.

– Wolontariat wnosi w nasze osobi-
ste życie dużo radości choćby dlatego, 
że cała społeczność Małej Wsi ożywi-
ła się dzięki naszym inicjatywom. Moi 
rodzice zawsze mówili, że znacznie 
więcej szczęścia czerpie się wówczas, 
gdy dajemy, niż wtedy gdy bierzemy. 
To prawda. Poza tym dobro, nie tylko 
to materialne, które komuś się zanie-
sie, wraca. Wraca wielokrotnie… – do-
daje Zofia Smajdor. (IK)

Projekt „Mistrzowie Wolontariatu” jest 
współfinansowany ze środków Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Konwaliowy bukiecik dobroczynności
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Opowieści na każdy 
dzień roku
Nie masz ciągle dobrego pomysłu na pre-
zent pod choinkę? Książka zawsze jest 
dobrym, a może nawet najlepszym pre-
zentem! Szczególnie książka, która ma 
ogromne szanse przenieść nas w inny 
świat podczas długich zimowych wieczo-
rów. Nas niech przeniesie „Zdarzyło się”. 

Na historyczne opowiastki (choć może 
to bardziej reportaże) Włodzimierza Kalic-
kiego polowałem w „Gazecie Wyborczej” 
przez kilka ostatnich lat. I nigdy się nie za-
wiodłem. Może nawet zazdrościłem Ka-
lickiemu, iż tak zgrabnie opowiada swo-
je historie, że ja nie potrafię się oderwać 
od ich czytania. Czy może być większy 
komplement dla autora niż fakt, kiedy 
inni żyjący z pisania zazdroszczą, że sami 
tak nie potrafią?

Książka Włodzimierza Kalickie-
go to waga ciężka, ale tylko gabary-
tami. Ponad 1100 stron (kto w do-
bie cywilizacji obrazkowej jest w stanie 
przeżyć taką dawkę?) pochłania i wciąga 

jakbyśmy od daw-
na czekali, aż ktoś 
opowie nam o naj-
ważniejszych wy-
darzeniach w dzie-
jach Polski i świata 
w taki właśnie spo-
sób. No więc zabie-

ra nas Kalicki na wycieczką przez wie-
ki i kontynenty, a my ulegamy wrażeniu, 
jakbyśmy przy tym wszystkim byli, a już 
na pewno był przy tych wydarzeniach au-
tor i teraz nam wiernie opowiada w czym 
uczestniczył. A był wszędzie i uczestniczył 
we wszystkim. „Zdarzyło się” ma jesz-
cze jedną ważną zaletę. To książka, którą 
możemy czytać w dowolnie wybranym 
miejscu. Tam gdzie otworzymy opasłe 
tomiszcze na pewno czeka na nas pa-
sjonująca opowieść, bowiem autor zbu-
dował ją na zasadzie kalendarium od 1 
stycznia do 31 grudnia. W końcu każdego 
dnia na Ziemi wydarzyło się coś wartego 
opowiedzenia.

(MOL)
Włodzimierz Kalicki, Zdarzyło się, 

Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 1104

NOWOŚCI WYDAWNICZE



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   18 grudnia 201420
REKLAMA

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

Radosnych, spokojnych, 

pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia

wszelkiej pomyślności 

oraz wytrwałości

w realizacji planów 

w nadchodzącym 

Nowym Roku

życzy

Firma TOMEX



2118 grudnia 2014   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

O tym dlaczego warto dobrze słyszeć 
opowiada Jadwiga Gorczyca Malina, 
kierownik oddziału Amplifon w Nowym 
Sączu ul. Grodzka 5 dyplomowany pro-
tetyk słuchu, która od wielu lat poma-
ga osobom z niedosłuchem.

Dlaczego warto słyszeć?
Słuch to jeden z najważniej-

szych zmysłów. Dzięki niemu mówi-
my i komunikujemy się, funkcjonuje-
my w rodzinie, pracy, społeczeństwie. 
Problemy ze słuchem prowadzą 
do problemów w każdym aspekcie 
życia. 

Niedosłysząc – mówimy głośniej 
i nie potrafimy interpretować dźwię-
ków, a przede wszystkim słów. Mo-
żemy być postrzegani jako osoby nie-
grzeczne, aroganckie, agresywne. 
Niedosłysząc szybciej niż inni tracimy 
cierpliwość, a to kolejny krok do kon-
fliktów. Niesłyszymy – niewłaściwie 
reagujemy.

Osoby niesłyszące często wstydzą 
się do tego przyznać, dlatego z cza-
sem, gdy niedosłuch narasta, wycofują 
się z życia, stają się zamknięte w sobie, 
unikają spotkań towarzyskich a nawet 
z bliskimi gdy w spotkaniu ma uczest-
niczyć więcej osób( kilka źródeł dzwię-
ku sprawia, że narasta problem z zro-
zumieniem słów). Gdy otoczenie nie 
wie o problemie, niedosłyszący może 
z czasem być traktowany jako lekce-
ważący innych– mruk.

Dzieci osób niedosłyszących nara-
żone są na niepotrzebny stres związany 
z tym, że mama czy tata zawsze krzy-
czy. Na wiecznie podniesiony ton re-
agują płaczem a czasem agresją. Mogą 
przyjąć postawę wycofania w relacjach 
z rodzicami. 

Niedosłuch u dzieci powoduje trud-
ności w nauce mówienia, problemy 
z koncentracją, gorsze wyniki w nauce.

Kto może gorzej słyszeć?
Każdy. Nasza cywilizacja pociąga za 

sobą lawinę dźwięków o najróżniejszym 
natężeniu. Ważne by pamiętać, że nawet 
te dźwięki, których natężenie nie prze-
kracza dopuszczalnych prawem norm, 
mogą powodować uszkodzenie słuchu 
w sytuacji, gdy jesteśmy na nie naraże-
ni przez dłuższy czas. Przykłady? Oso-
by pracujące w galeriach handlowych, 
gdzie ciągle puszczana jest muzyka, na-
uczyciele przez lata słuchający dzwon-
ków w szkole, pracownicy budowla-
ni otoczeni ciężkim sprzętem, młotami, 
piłami, sprężarkami kierowcy, didżeje 
– choć wśród tych zapanowała ostat-
nio moda na noszenie specjalnie dla nich 
skonstruowanych aparatów, które chro-
nią uszy przed najbardziej szkodliwymi 

częstotliwościami. Problem dotyka też 
muzyków. Przykładem jest Sting, który 
z dumą nosi aparat słuchowy.

Rośnie ilość osób młodych nawet 
nastoletnich z niedosłuchem. Wyni-
ka to zazwyczaj z mody na słuchanie 
głośnej muzyki przez słuchawki. Kie-
dyś było to możliwe tylko w domu. Te-
raz są odtwarzacze MP3, telefony itp. 

Nie bez znaczenia dla naszego 
słuchu są przyjmowane leki, przede 
wszystkim antybiotyki i sterydy. Trze-
ba tez pamiętać, że słuch pogarsza się 
tak samo jak wzrok z biegiem lat. Ba-
danie słuchu należy traktować jako 
taką samą obowiązkową profilaktykę 
jak badanie wzroku i badania okreso-
we. Pozwoli to nam uniknąć niekontro-
lowanego rozwoju niedosłuchu.

Najnowsze badania dowodzą, że pro-
blem ze słuchem ma 10 procent populacji 
i tylko jedna dziesiąta z nich poddaje się 
badaniu i dalej leczeniu i protezowaniu. 

Co zrobić by słyszeć lepiej?
Po pierwsze konieczna jest wizyta 

w gabinecie słuchu Amplifon w celu 
wykonania badania słuchu. Określo-
ny zostaje próg słyszenia i procent ro-
zumienia słów (mowy). Badanie jest 
całkowicie bezbolesne wykonywa-
ne przez dyplomowanego protety-
ka słuchu w kabinie ciszy. Amplifon 
to gwarancja najlepszego sprzętu dia-
gnostycznego, najnowocześniejszego 
zaplecza organizacyjnego i logistycz-
nego przyjaznego dla pacjentów nie-
zależnie od wieku. 

Z wynikiem trzeba udać się do leka-
rza, który wiedząc już, z jakim niedo-
słuchem ma do czynienia rozpocznie 
farmakologiczne leczenie jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba, lub wypisze doku-
ment stwierdzający zapotrzebowa-
nie na aparat. 

Specjalista Amplifon doradzi, jaki 
rodzaju aparatu słuchowego będzie 
optymalny do naszego rodzaju niedo-
słuchu. Wśród nowoczesnych apartów 
każdy znajdzie coś dla siebie. Klien-
ci mogą też liczyć na pomoc w czasie 
oswajania się z aparatem, na jego pre-
cyzyjne dostrojenie do swoich potrzeb, 

a później na jego serwisowanie i spe-
cjalne ceny na baterie. – Robię wszyst-
ko by moi pacjenci byli zadowoleni 
ze słyszenia, odczuwali wyraźną po-
prawę i nie trzymali aparatów w szu-
fladzie, tylko by je nosili i korzystali 
z pełni ich możliwości – podkreśla Ja-
dwiga Gorczyca Malina.

W gabinecie słuchu Amplifon pa-
cjenci umawiani są na konkretną go-
dzinę, nikt nie musi czekać w wie-
logodzinnych kolejkach. Wystarczy 
zadzwonić pod numer 18 531 00 30 
lub bezpłatna infolinia 800 88 88 99. 
Co bardzo istotne, obsługa Amplifonu 
pomoże z formalnościami związany-
mi z uzyskaniem dofinansowania z NFZ 
i MOPS. Każdy może też na miejscu 
skorzystać z systemu ratalnego 20 rat 
bez odsetek .

Usłysz świat z Amplifonem

SZTUKA.  Po raz pierwszy od po-
nad ćwierć wieku znany sądecki ar-
tysta z tytułem profesorskim, Andrzej 
Szarek, pokazał swoje pełne i praw-
dziwe oblicze artystyczne. W Gale-
rii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw 
Artystycznych Sokół w Nowym Sączu 
trwa jego indywidualna wystawa. 

Obszerność sal wystawowych 
umożliwiła artyście wszechstronne 
zaprezentowanie pełnego dorobku, 
który zgromadził w jednym miejscu 
– na dwóch poziomach BWA. Pełny 
dorobek, czyli dzieła życia z prze-
strzeni trzech dekad. W przyszłym 
roku minie wszak 30 lat od czasu, 
kiedy Szarek ukończył z wyróż-
nieniem Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie. 

Owszem, ma on w swojej bio-
grafii zapisaną liczbę 50 wystaw 
indywidualnych i udział w ponad 
stu wystawach zbiorowych, ale 
w swoim rodzinnym mieście jest 
to jego pierwsza, tak duża indy-
widualna wystawa – nie licząc tej 
pierwszej, w starym BWA, jesz-
cze przy ul. Jagiellońskiego w 1988 
roku. Teraz bowiem w „Sokole“ 
prof. Szarek prezentuje swoje prace 
pochodzące jeszcze z czasów stu-
diów warszawskich, aż po te naj-
nowsze. Sporadyczność wystaw 
Szarka w Sączu ma swoją, pro-
zaiczną dość, przyczynę – często 
prace jego są sporych rozmiarów, 
dlatego trudno znaleźć, poza ple-
nerem, miejsce do prezentowania 
takich rzeźb jak chociażby „Jeź-
dziec Apokalipsy“, „Nosorożec 

Utarty“, „Chusta św. Weroniki“, 
„Żądło“, czy „Hemingwayowi“. 
W Sokole po części się to udało. 
To dzieła monumentalne.

Andrzej Szarek ma także w swo-
im dorobku wielce wymowne, peł-
ne urody i dające do myślenia rzeź-
by–miniatury, jak choćby „Dom“ 
z 1986 r., „Stary człowiek i morze“, 
„Modlitwa“, „W ściernisku“ i wiele 
innych. Symbolem obecnej wysta-
wy jest wstrząsająca wymową rzeź-
ba z tego roku, zatytułowana „Ba-
ranku Boży“.

W „Sokole“, na specjalnym 
ekranie, można też zapoznać się 
z Szarkowymi akcjami artystyczny-
mi i happeningami, które stworzył 
w kraju i za granicą, na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Tak więc Szarka 
mamy wreszcie w całości i niemal 
komplecie. Koordynatorem tej wy-
stawy w „Sokole“ jest Ewa Rams, 
która z wielkim samozaparciem 
i przede wszystkim znawstwem 
współczesnej sztuki polskiej pode-
szła do realizacji tego przedsięwzię-
cia, nie bacząc na trudy logistyczne. 

Dość powiedzieć, że monumentalne 
rzeźby na co dzień przechowywa-
ne są u znajomego artysty, Jerzego 
Gurby, w starym młynie w Barci-
cach, oraz w jednej z hal Newagu, 
dzięki uprzejmości prezesa Zbignie-
wa Konieczka.

– Tą wystawą chwalę się sam 
przed sobą – mówi prof. Szarek. 
– Jest ona dowodem na to, że kiedy 
już w szkole Kenera w Zakopanem 
podjąłem wyzwanie artystycz-
ne, miałem pełną świadomość 
tego, co robię. A najbardziej je-
stem dumny z tego, że po latach 
moja sztuka się nie zestarzała, 
nie stała anachroniczna. Tak się 
składa, że moja wyobraźnia i duża 
doza energii pomaga mi realizo-
wać się w rzeźbie i w happenin-
gach, czasami, chociaż rzadziej, 
w rysunku. Jakie przesłanie mi 
towarzyszy w bojach artystycz-
nych? Proste. Troska o człowieka. 
O przyrodę. O środowisko natural-
ne, czego wyrazem jest chociażby 
rzeźba „Baranku Boży“. Dzisiejszy 
świat proponuje nam nieogląda-
nie się za siebie, wyścig szczurów. 
Gonienie na łeb na szyję do przo-
du, do mamony, do splendorów. 
Ja się zatrzymuję i chcę uwidocz-
nić tę tragiczną prawdę, rzeczywi-
stość, innym. Moim pobratymcom. 
Czuję się wolnym człowiekiem, 
co tylko dodaje mi sił i energii. 
Nikt mi nogi nie podłoży, bo latam 

wysoko, a tutaj w Nowym Są-
czu czuję się jakbym żył na brze-
gu wielkiego oceanu sztuki, z któ-
rego mogę czerpać garściami ku 
radości życia. Mam też komfort, 
że mogę przekazywać moje prze-
myślenia młodym ludziom, stu-
dentom na Uniwersytecie Śląskim 
i w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Nowym Sączu. Gratu-
luję władzom PWSZ, że istnieje tu-
taj wydział artystyczny, tu, gdzie 
jest bardzo uzdolniona młodzież. 
Absolwenci PWSZ z powodzeniem 
kontynuują nauką w uczelniach 
artystycznych w kraju. Nie mo-
żemy tych talentów gubić nawet, 
kiedy trwa wyścig szczurów, i ja 
już o to zadbam.

Prof. Szarek chętnie dzieli się 
swoją wiedzą artystyczną z inny-
mi, samemu pokazując, że można 
ludzi zatrzymać na chwilę zamyśle-
nia, refleksji nad światem, tworząc 
rzeźby z pospolitych rzeczy znaj-
dujących się pod ręką. Może to być 
szczotka ryżowa, pogięta, pokur-
czona zardzewiała blacha, a nawet 
wózek z marketu. Ten ostatni sta-
nowi element wstrząsającej rzeźby 
pt. „Supersam“. Wizerunek Jezu-
sa samotnego w wózku, w świecie 
komercji i biznesu. Dokąd wy lu-
dzie tak pędzicie? – wydaje się wo-
łać głośno Szarek.

Wystawa w „Sokole“ to jedno 
z największych wydarzeń arty-
stycznych w Nowym Sączu w ostat-
nich latach. Potrwa do 11 stycz-
nia 2015 r.

JERZY WIDEŁ

Szarek wreszcie w całości

FO
T.

 P
IO

TR
 G

RY
ŹL

AK
 M

CK
 S

O
KÓ

Ł 
W

 N
O

W
YM

 S
ĄC

ZU



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   18 grudnia 201422
REKLAMAREKLAMAREKLAMAREKLAMA



2318 grudnia 2014   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI SPORT
REKLAMA

 

REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  
– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl
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OSOBOWOŚCI .  Czy można w No-
wym Sączu żyć i utrzymać rodzinę 
ze sportów walki? Otóż można. W no-
wym klubie Rafała Dudka Fight Ho-
use 27 trenuje dzisiaj około 200 osób 
– dzieci, młodzieży i dorosłych. A Du-
dek jest jedynym sportowcem z No-
wego Sącza, którego na żywo po-
kazuje Eurosport. I jeszcze mu za 
to nieźle płacą.

Walczył w reprezentacji Polski, 
zdobył pas zawodowego mistrza 
kraju, ale okazało się, że to lokal-
ne podwórko jest za ciasne. – Ow-
szem można zdobyć jeszcze kilka 
razy tytuł mistrza Polski, ale co po-
tem? Sportowa emerytura w wieku 
28–30 lat? – pyta retorycznie Ra-
fał Dudek. – U nas rynek jest sła-
by, nawet ostatnią galę, na której 
walczyłem w Płocku organizowa-
li Litwini.

Dlatego konieczny był następny 
krok. A właściwie skok na głęboką 
wodę. Wybór był oczywisty. Jeśli 
kickboxing to Holandia. Pierwszy 
wyjazd do Amsterdamu pięć lat 
temu sfinansował sobie sam. Dzi-
siaj na lotnisku czeka już na nie-
go samochód. Pierwszy wyjazd 
na dwa tygodnie treningu w jed-
nym z najlepszych klubów świata 
jeśli chodzi o sporty walki do Mi-
ke's Gym odbił się w sportowym 
światku dość szerokim echem. No 
bo to tak, jakby polski piłkarz po-
jechał na testy do FC Barcelony. 
A sądeczanin miał okazję treno-
wać z megagwiazdami K–1 Melvi-
nem Manhoefem i Badrem Hari. 
Rafał Dudek nie znalazł się w Ho-
landii przez przypadek – wpadł 
w oko właścicielowi klubu i tre-
nerowi w jednej osobie Mike'owi 
Passenierowi podczas jednej z walk 
z Holendrem z Mike's Gym. – Choć 
przegrałem, to zaprezentowa-
łem się na tyle dobrze, że Passe-
nier mnie zapamiętał – wspomina 

sportowiec – Chciał mieć u sie-
bie zawodnika z Europy Wschod-
niej. Wyjazd umożliwił mi orga-
nizator gal sportów walki Angels 
of Fire Tadeusz Kopczyński. Już 
wtedy interesowało mnie tylko 
zawodowstwo. 

Był plan nawet, że zakotwiczy 
w Holandii na stałe. Ale zakotwi-
czył w Nowym Sączu. Założył ro-
dzinę. Żona Katarzyna pomaga mu 
w klubie. A twardzielowi z rin-
gu mięknie serce, kiedy wraca 
do domu i przytula Balbinę. Zresz-
tą wkrótce rodzina Dudków po-
większy się o trzecią dziewczynę. 
Czy jest lepszy powód, żeby zostać 
w Nowym Sączu, a wyjeżdżać tyl-
ko w interesach?

Interesy zdają się mieć dobrze 
i są okazją do zwiedzania świa-
ta. – W Maroku przekonałem się, 
co znaczy popularność, oczywi-
ście nie moja – śmieje się Dudek. 
– A Badr Hari jest tam tak popular-
ny i znany jak Maradona w świe-
cie piłkarskim. Kiedy wchodzili-
śmy z nim do lokalu, ochroniarze 

trzymali na łańcuchach lwy. Taki 
marokański koloryt.

Była okazja również odwiedzić 
Trynidad i Tobago. Tam też Ra-
fał Dudek wygrał, zdobywając ty-
tuł Interkontynentalnego Mistrza 
organizacji Wako–Pro w formule 
Low–Kick. Wszystkie dobre walki 
procentują, bo dają szansę na ko-
lejne, a interesy holenderskich pro-
motorów zapowiadają się nader 
ciekawie. Walkami w formule K–1 
zainteresowani są szejkowie znu-
dzeni trochę pompowaniem milio-
nów w kluby piłkarskie […].

– Chcę pokazać młodym lu-
dziom z klubu, że jest alternatywa, 
że można zawalczyć o swoje, o to, 
co się chce w życiu robić. Trzeba 
tylko postawić wszystko na jed-
ną kartę – mówi Dudek. – Dlate-
go chcemy rozwijać klub, zapra-
szać na treningi ciekawych ludzi, 
nawet samego Mike'a Pasienniera, 
no i szkolić dobrych kickbokserów.

(BOSS)
Więcej o karierze Rafała Dudka 

przeczytasz na dts24.pl

Wszystko na jedną kartę
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Twardzielowi z ringu mięknie serce, kiedy wraca do domu i przytula Balbinę.

Kolejny numer DTS ukaże się 8 stycznia. 

Bądź na  bieżąco, czytaj dts24.pl
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Wspieramy sądecką 
gospodarkę

Samorząd Gospodarczy Małopolska


