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Filia w NOWYM SĄCZU ul. Jagiellońska 29 
tel. (0-18) 234-11 

oferuje Państwu usługi: • LECZENIE ŻYLAKÓW (także u ciężarnych) 

UDZIELAJĄ 

f'RzyJMUJĄ 

• zwrotnej pomocy finansowej 

• do obrotu środki kapitałowe, od kt6r}'1::h wypłaca się zysk 
w/g rocznej stopy procentowej: 

• za okres 3 miesięcy 44 % 
• za okres 4 miesięcy 47 % 
• za okres 6 miesięcy 52 % 
• za okres 8 miesięcy 57 % 
• za okres 9 miesięcy 59 % 
• za okres 12 miesięcy 62 % 
Zysk naliczany jest r v.ypłacany po okresie Umowy 
dla obrotu od 3 do 12 miesięcy. 

ZAWIERAJĄ - umowy imienne lub na okaziciela 

ZAPEWNIAJĄ - PEŁNĄ DYSKRECJĘ I BEZPIECZEŃS'TWO 
POWIERZONEGO KAPITAŁU 

Nad bezpJeczoństwem I zapownieniem v.ysokloj oloktywnoścl 
powierzonych nam środków kapitałowych czuwa RADA lRUSTU 
zło.tona z osób. które powlorzyły nam swoje kapitały. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 800-16'° 

• OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO 
• OPUCHLIZN 
•STANÓW P O  ZŁAMANIACH I OP ARZENIACH 

NA APARAWRZE ANGIELSKIEJ 

TYLKO W GABINECIE 'JANINA' 
W NOWYM SĄCZU 
ul. Hubala 6/3, 
tel. 251-00, 
w. 734 

CIALT 

GŁOS SĄDECKI 1 



WYSTAWA PRZEDŁUŻONA 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu up
rzejmie zawiadamia, że w związku z dużym 
zainteresowaniem wystawą „Nowy Sącz, jego 
dzieje i JXlllliqlki", jej prczcntacjn zostaje 
przedłużona do dnia 15 lutego 1993 roku 
oraz że Galeria Marii Ritter (Rynek 2) jest 
czynna po wcześniejszym zgłoszeniu w Do
mu Gotyckim, ul. Lwowska 3, tel. 213 - 15, 
207 -49. 

„Podhale" to nnj.stnrszc, jedno z dwóch 
w Nowym Sączu, kino z olbrzymimi tr.idyc
jami. Trudno doprawdy sobie wyobrazić 
gród nad Dunajcem bez tego kincmatogr.1fu. 
A jednnk. .. Mówi kierujący kinem od 13 m.ir
ca 1992 r., wcześniej długoletni kierownik ki
na „Poprad" w Starym Sączu Marian 
Szewczyk: 

- W chwili olJCcnt•j ::11trud11i11111 9 osdb, w tym 
511a pełnych dafaclt. Myślę, że jest Io lekko pr:e 
sadzona ilość. Dlatego z kmkem grmf11i11 z pracy 
odchodzi jeden z pall(iw. Na sali jest 370 mit•jsc 
i z ognmmq przykmściq muszę stwierdzić, ie 11ie 
są 011e znjmowa11e przez miłoś11ików filmu ,wwet 
w jed11ej dziesi11tej. St11d 11asze z11dł11że11ie sirgajq
ce kwoty 150 111ilio11iiw. Myślr, ie spn,kk ::s1i11ft'
resowa11ia ki11em wyuikn z dwiicf, przyczy11: po 
pienvszc bilety sq jc,fm1k mimo wszystko Hit' zn 
tanie i po drugie, wlały 11as k11scty vidm. Bilet 
kosztuje przccięt11ie 15 tysircy, podc:ns gdy cafo
dobowe wypożyczenie kasety, k/cirq oglqda, dajmy 
na to, 5 - osobowa mfzi11a - do 7 tysięcy. Co wirc 
bardziej się opłaca? 

Kino „Podhale" z seansów zarabia na po
bory pracowników, czyn!-iZ, elektryczność, 
środki czystości, wod� i opał, niltomiast jed
nostka nadrz�na - lnstytucjn Filmowa Dys
trybucji Filmów „Apollo Film" w Kr.ikowie 
opłaca ZUS, wynajem filmów oraz ich tr;ms
port. Miesięcznie z utargu „Podhale" czerpie 
około 20 - 25 milionów. To o wicie za mało. 
Kierownik Szewczyk poszedł po rozum do 
głowy, dogadał si(,; wreszcie z kierownict
wem szkól i organizuje dla młodzieży projek
cje przedpołudniowe za opłatą dużo niższą 
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Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Techni
ku Rolnicze dla Pracujących istnie

jące przy tej szkole, postanowiły 
zorganizować jubileusz 80 - lecia istnie-

W tym roku mija 80 lat istnienia Szkoły 
Rolniczej na terenie Podegrodzia, która nad
al funkcjonuje i podtrzymuje stare i dobre 
tradycje z poprzednich lat. 

OŚWIATA ROLNICZA 
nia oświaty rolniczej w Podegrodziu, 
ponieważ czują się spadkobiercą pier
wotnej Szkoły Rolniczej, istniejącej 
w Podegrodziu. 

Z inicjatywy społecznej już pod koniec 
XIX w. powstał pomysł zbudowania szkoły 
dla dziewcząt Wiejskich. Zostało powołane 
Towarzystwo Błogosławionej Kingi, którego 
celem było wybudowanie szkoły. Na począt
ku XX wicku, z funduszy społecznych, 
wzniesiono budynek i już w 1912 r. pierwsza 
grupa dziewcząt rozpocz�ła kształcenie 
w Że1lskiej Szkole Gospodyni Wiejskiej 
w Podegrodzie. W tym czasie powstawało 
gospodnrstwo rolne przy szkole, które było 
bilzą praktycznej nauki zawodu. 

Czytelnicy pami�tają zapewne o ogło
szonym przez nas z okazji wydania 

100 numeru „Ciosu Sądeckiego" konkur
sie jubileuszowym. Spośród z górą 500 
(tak jest!) kuponów wylosowaliśmy 20, 
kttirych nndawcy otrzymali od nas upo
minki. Nie wszyscy szcz�śliwcy w pro
ponowanym przez nas terminie dotarli 
do redakcji, w związku z czym nie odeb
rane nagrody przeznaczyliśmy na cele 
charytatywne. 

A oto pełna lista fundntorńw prezentów: 
Jan Dobrzański z prowadzonego przez sie
bie zakłildu zegarmistrzowskiego (rok zalo-

od normalnej. Przykładowo: bilet na bajkę 
kosztuje 5 tysi�y, na amcryka1'iskąsupcrpro
dukcji;; pt. ,,Hook" - 8 tys., a na „Pana Woło
dyjow!'>kiego" - 10 tys. zł. Snla jest pełna, za 
dwa dni udało si� zebrać 5 milionów. 

Sytuac�1 na dziś wygląda w ten sposób, że 
wszyscy pracownicy „Podhala" do 28 lutego 
otrzymali wypowiedzenia i jeśli nic znajdzie 

KONIEC 

,,PODHALA"? 
si� ch�tny do wydzierżawienia budynku 
i sprzętu, to 15 lutego kino umrze śmiercią 
naturalną, ko1kząc w ten sposób swą długo
letnią działalność. Ekipa z Krakowa zdemon
tuje urządzenia projekcyjne, które -podobnie 
jak fotele - z.1bierzc do siebie. - TtJ będ:ie praw
dziwy ko11iec - twierdzi Marian Szewczyk. -
Nie wier:ę w to, że µ, wywiezil.'llill pmjektorów 
i kru'Seł uda się jeszcze kiedykolwiek wskrzesić 
pracę ki11a. Prmvadzimy na razie pertraktacje 
z WOK - iem i wciąż 11wc110 wierzę, że dyrektor 
A11to11i M11/c:11k zdecyduje się na wyk11pic11ic 
,,Podltafa". /tstcś111y w sfa11ie wyjść 1,a swoje, 
a ,fokcmać tego 1110=.11a orgm1iz11jqc sem1se d/11 
szk()/, 11rucl,a111i11j11c kawiarenkę w l,o/u, ki110 vi
deo, wyµ,:yc:11/11ię kaset. Tr:L'lm µ, pmstu zai11-
Wt'stow,1ć. 

,,Cios Sądecki" przylilc:z.i si� do apelu kic-

Warto podkreślić zasługi szkoły dla śro
dowiska nie tylko gminy, ale również okolic, 
a także potrzebę istnienia takiej szkoły dla 
tego środowiska, które jest w przeważającej 
części rolnicze. 

Uczniowie nie tylko obejmują gospodars
twa po rodzicach i zostają rolnikami, ale tak
że znajdu�1 pracę w różnych instytuc�1ch 
i przcdsh;biorstwach związanych z mlnict� 
wcm, pełnią funkcje społeczne w swoim śro
dowisku, a wiciu z nich staje się członkami 
Zespołu Regionalnego „Podegrodzie", który 
kultywuje i rozwi�1 tradycje ludowe. Niektó
rzy absolwerici naszej szkoły kontynuu�1 
nauk� na studiach rolniczych. 

(de-wu) 

żenia 1901), Jacek W itold i Tomasz Stobiers
ki z firmy handlowej w Rynku, Stanisław 
Sukiennik ze sklepu „Z,głoba", właściciele 

DZIĘKUJEMY! 
księgarni „Libra", Zygmunt Gadzina z wy
pożycz.,lni kaset video „Piracik" oraz Graży
na Studencka. W szystkim ta drogą w imieniu 
Czytelników składamy nnjscrdeczniejsze 
podziQkowania. 

(d) 

rownika Mariana Szewczyka. Zrńbmy 
wszystko, aby kino „Podhale" nie zniknęło 
z horyzontu Nowego Sącz.,! Tradycj� Powin
no się szanować!... 

(de-wu) 

o 

Oto repertuar „Podhala" na drugą połowę 
grudnia (trzeci film zostanie ustalony w os
tatniej chwili): 

16- 22.Xll: 
„Blaszany bębenek''� produkcja niemiecko 
- francuska, zrealizowana przez Volkera 
Scfondorffo ckraniz.icja słynnej powieści 
Giintcra Grassa (w jednej z głównych ról Da
niel Olbrychski); 
,,Za wcześnie umierać" -mclodramatamcry
ka1lSki w reżyserii Joela Schummachcra 
z piękną Julią Roberts; 

23 - 29.Xll: 
,,Bestia" - produkcja francuska, skandalizu
jący film erotyczny wyprodukowany przez 
Polaka Waleriana Borowczyka; 
,,Komando Foki" � amerykn1lska sen::.acja o
powiadająca o przygodach czlonk(lw spec
jalnej grupy wojskowet 

30.Xll - 5.1.93: 
,,Lunatycy" -produkcja USA,ekraniz.1c�1 po
wieści mistrz.i horrorów Stephena Kinga; 
,,Zwariowani detektywi" - komedia krymi
nalna produkcji USA z Genem Hackmanem 
i Danem Aykroydcm. 

Póki co, zapraszamy do „Podhala". 
(d) 



S
tare przepowiednie zwane proroctwami 
Sybilli okrcślctly rok tysięczny j.iko datc 

końca świata. Według starych legend, w 
317 roku papież św. Sylwester I pojmnl 
smoka L1wiatana, zapicczctowal mu pasz
czę pieczccią Ryb,ika i obezwładnionego 
zamknął w lochach Lateranu. Lecz gdy 
nadejdzie falalny, tysil�czny rok, Lewiatan 
wyjdzie z ukrycia i pożre świat, zapali nie
bo. Wierzono w to tak b.irdzo, l.c p<1picż 
Grzegorz V, umierając w 999 roku cieszył 
się, że nic doż.yjc tego strasznego dnia. Po 
jego śmierci na tron papieski wstąpił mnich 
benedyktyński przyjmując imic Sylwestra 
li. Groźne skojarzenie! Sylwester I uwiczil 
Lewiatana, Sylwester II go uwolni. W mia
rę, jak się zbliż,11 koniec roku, przerażenie 
rosło. Lecz gdy o północy 31 grudnia nic 
się nie wydarzyło, zapanowało odprężenie, 
ulga, radość. W rzymskich kościołach biły 
wszystkie dzwony , a papież z balkonu pa
łacu laterańskiego blogoslawil światu. 

I odtąd już zawsze tak obchodzono Syl
westra: z wiwatami, salw,nni, chociaż ra
czej bez balów na dzisiejszą modli;\ 

Polski Sylwester był pełen seansów wn)
żcbnych, z laniem wosku lub ołowiu, sa
motnym patrzeniem w lustro, w którym 
powinien pokazać się narzeczony. Tegn 
dnia coraz głośniej dawali znać o sobie ko
lędnicy, ,.herody" chodzący z turoniem 
i kozą po dworach i clrnlupach. W Beski
dach Zachodnich istniał zwyczaj „odgry
wania". Kolcdnicy wi;drow,1li od chałupy 
do chałupy, wygrywali koh;d y i czekali na 
datki picnii;,żne i W\ldkę. Wierzono, że 
w Sylwestra nie nalc).y zaczynać żadnej 

P
oplenerowa wystawa malarstwa p.l. 
.,Portret miasta" w S<}dcckim DWA zor

ganizowana z okazji obchodów 700 - lecia 
Nowego S<}cza zgrnmadzil,1 prace 36 artys-• 
tów z całej Polski i kilku krajów Eurnpy. 
Wizerunek miastn znalazł odbicie w pra
cach olejnych, akwarelach, rysunkach 
i grafikach. Zasadniczym motorem zorga
nizowania pleneru i jego komisarzem był 
od pocz<1tku do końca Krzysztof Kuliś, 
w jednej osobie malarz, dyrektor OWA, 
niespożyty pomysłodawca i organizntor sze
regu interesujących imprez artystycznych, 
autentyczny Przyjaciel sztuki i artystów. 

700 - LECIE 

WBWA 
Można prnwokacyjnic znpytać: czy taka 

wystawa była miastu i jego kulturze artys
tycznej potrzebna? Uważam, że odpowiedź 
jest ewidentna. Była niczbł,'dna i koniecz� 
na. Do oto otrzymi'łliśmy dzieła sztuki mi'ł
jące za swój temat „portret mi.ista", 
w których jego wygląd, jego nieuchwytna 
aura, tajemnica jego pii;kmi i rysy jego spe
cyficznego uroku zostały ni'łm poki'łzanc 
w nowym nieji'łko świetle i sugestywnym 
artystycznie ujęciu. Oki'łzujc sit,', że spod 
banalnej powłoki codziennie oglądanych 
pejzaży, ukazała nam sit,' .,twarz miasta" 
nigdy nic widziana z lej perspektywy, z je
go śmicszno!;cią i surowością, z jego poe
zją starych zaulkt)w i jego bajkowością, 
skąpaną w nierealnym świetle, z jego no
wością i orygi1rnlności<1, z jego nowością 
i wszechobecną historią. Jedno jest pewne. 
Dla każdego z wysti'łwiaj,icych artystów 
Nowy Sącz stal się lli'ł czns pleneru zjawis-

pracy, bo się jej nigdy nic skończy. Znany 
też był zwyczaj podkradania sąsiadom róż
nych rzeczy z dobytku, ,1by we własnym 
domu się darzyło. Zwrot właścicielowi nas
tcpowal za wykupem. 

A/1y was nit• bofafa gfmva ani bok, 
A/1y Wllm sir rodziła i kopifll 
Psu11ica i jllrzyca, żytko i wszystko, 
A/1yście midi w k11żdy111 kątku pn dzii:dątk11 
w stodok, w oborze, 1111 polu - daj /łoże! 

NA TEN NOWY ROK 
Na dworach szlacheckich kładziono na 

stół świeży bochen oraz sól, przysłaniając 
je białym ręcznikiem, aby tych darów nic 
brakowało przez cały zbliżający się rok. 

I oto nadszedł Nowy Rok. Wszędzie by
ło słychać „dosiego roku''. W XIX wieku 
w wielkiej modzie było wymienianie bile
cików wizytowych z powinszowaniem no
wego roku. Biedny młodzian musiał 
niekiedy biegać cały dzień, by odwiedzić 
wszystkie domy, w których bywał w ciągu 
roku. 

W dawnej Polsce na Nowy Rok wr(;'cza
no „kot�dy", czyli podarunki. Szczodrość 
była nieodzowna. Wr�czanie prezentów 
trw,11{} do Trzech Króli, jednak najhojniej
szy był Nowy Rok. I my jeszcze nieraz lis
tonoszom i kominiarzom wręczamy takie 
właśnie „kolędy". 

WiCS karpack,1 obchodziła ten dzie1\ po 
swojemu. Istniał zwyczaj wędrowania po 
S<}siadach z owsem w kieszeni, którym po
sypywało si(,' znajomych, życz<}c im przy tym: 

N,1 sq•Sci,·, 1111 ::.drowie, 11a tc11 Nowy Rok! 

kit•m i'łrtystycznie wi'łżnym lli'ł tyle, że po� 
wiedziano nam o nim rzeczy tyleż wnikli
we, co poruszające. Sądzę, ŻI.! nic będzie 
przesi'łdiJ gdy powiem, że wszystkie prace 
l.1czy nieukrywany Zi'łchwyt i podziw dla 
miasta, z charakterystyczną dla sztuki nut
ką tw()rczcgo dystansu. W obrazach, gri'łfi
k.ich, rysunkach, akwarelach i zdjęciach 
zobaczyliśmy swoje miasto z perspekty
wicznego oddalenia i zobaczyliśmy posz
czeg1llne fragmenty ulic, pojedyncze 
budowle i miejsca szczególnie bliskie ma
h1j<1cym je artystom. Otrzymaliśmy zapis 
nic tylko dosłownie plastyczny, ,.widoków
kowy" wygli]du miasta, i'łle zapis malarski 
i przefiltrowany przez pamięć, wspomnie
nit', asocjacje uczuciowe, w kmlcu przez 
skrysti'łlizuwanc już konwencje języka, ma
larskie wypowiedzi. Trudno wymieniać 
niektórych artystów, gdyż trzeba by wy
mienić wszystkich, trudno wymienii'łć wa
lory obrazt'nv, gdyż ich odbi<)r jest wysoce 
indywidualny. Lista wystawiających znaj
duje sii; w ki'łtalogu. Wysti'łwa stała na bar
dzo dobrym poziomic artystycznym, po
nad 50 - procentowa ilość sprzedanych 
prac jest znaczncym dowodem jej popular
ności. 

Krzysztof Kuliś, ni'łjdluZ.cj pclni,1cy fun
krjt: dyrektora BWA udowodnił, Ze są moż
liwe sensowne i dobre wystawy, pomimo 
cz,1sów ji'łkżc nicpr;,,.ychylnych sztuce. I są
dz1,.•, że zapewnii'łjilC artystom knmfort po
bytu na plenerze, w wyniku którego 
mogliśmy oglądilć tak interesujące} wysta
wi;, odnil,sl niekwestionowany sukces. Pla
cówka przez niego kierowana obchodziła 
teraz 35 - lecie istnicnii'ł. Nic chodzi tuti'łj 
o sklitdanie laurek, niemniej fakty m1)wią 
same za siebie. Kuliś zorganizował i kon
tynuuje Ogólnopolskie Wysti'łwy Pnstcli, 
był współtwórcą głośnej wysti'łwy malarst
wa Józefa Czi'łpskit'go w 13WA, wśrlld wys
t;iwi.iji]cych w je�o gi'łlerii byli S. 
Rodzi1'lski, K. Mikulski, Cz. Rzcpi1lski, J. 

Na Podhalu przychodzący po kolędzie 
strącali kijami zawieszoną u pułapu „ba
bę" (snop zboża), młócili ją i rozszarpywa
li, aby w nowym roku obrodziło zboże, 
a w zagrodzie panował dostatek. 

Na Nowy Rok wczeSnic rano chodzili po 
wsi „nowolctnicy", ,.szc.zodraki", którzy za 
składanie życzeń otrzymywali od gospody
ni specjalnie w tym celu pieczone ciasto 
(niewielkie chlebki czy bułki, zwane 
„szczodrakami"), czy „nowe latka" (nowe 
lato - nowy rok). 

Z biegiem lat zapomni.rno o tych wszys
tkich zwyczajach i wspcilczesna wieś pols
ka bawi się w Sylwestra na balach, 
balikach i prywatkach. 

Izabella Gass 

KONKURSY 

Prezydent Miasta Nowego Sącza oglnsza 
konkurs na stanowisko Naczelnika Wydzia
łu Urbanistyki i Planowania Przestrzenne
go w Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest posiadanie tytułu magistra inżyniera ar
chitekta oraz bardzo dobra znajomość infras
truktury miast.i Nowego Sącza. 

Oferty wraz z dokumentami polwierdza
jącymi kwalifikacje i staż pracy należy skła
dać w Wydziale Organizacyjno - Prawnym 
i Kadr w Urz<;dzie Miejskim � Rynek 1, pok. 
22 w terminie do dnia 31 grudnia 1992 r .  

o 

z,rząd Miasta Nowego Sącza ogłasza 
konkurs na stanowisko Kierownika Gospo
darstwa Pomocniczego „Targowiska Miejs
kie" przy Gminie Nowy Sącz. 

Kandydaci na to stanowisko winni posia
dać co najmniej średnic wyk.sztalcenie (prefe
rowane kierunki ekonomiczne) i dobry stan 
zdrowia. 

Do dokumentów potwierdzających kwali
fikacje i staż pracy należy dołączyć opinię 
z ostatniego miejsca zatrudnienia. 

Oferty należy składać w Wydziale Organi
zacyjno - Prawnym i Kadr w Urzędzie Miejs
kim - Rynek 1, pok. 22 w terminie do dnia 31 
grudnia 1992 r. 

J(,>drysi.ik, W. Siudmak, L. Ślcndziński 
i wiciu, wiciu innych. Wystawiało tułaj 
szereg artystów z Niemiec, Austrii, Hisz
panii, Jugosl.iwii, ZSRR, Meksyku. Listę 
dokonail można by wydłużać. Obok BWA 
i Malej Galerii DWA czynne są jeszcze ga
lerie BWA w Zakopanem, Gorlicach i Gry
bowie. I lam również mają miejsce ważne 
artystycznie wydarzenia. Twierdzę, że 
OWA staln się znaczącym ogniwem kultury 
w Nowym Sączu, ogniwem niczasti]pio
nym. Możemy mieć du;.i.o sklcp6w i dużo 
pieniędzy, lecz bez sztuki, bez obraz{)w, 
bez kultury, staniemy się bi'trbarzy1kami. 

Ryszard Mitek 
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N
aczelnik Urzi;du Skarbowego Jan Węgrzyn i jego 117 
pracowników mnją pdnc ręce roboty. Poza normnlny

mi, codziennymi obowiązkami przygotowują si<,; do wpro
wadzenia komputeryzacji, przechodzą szkolcni<1 
podatkowe, szkolą innych. W szystko po to, by sprawniej 
wyciągać z naszych portfeli należne skarbowi państwa zło
tówki. A sporo ich. Micsii;cznic do kasy US wpływa 78 mld 
zł. B�dzic jeszcze wi<,;ccj, gdy zaczniemy rozliczać si<,; z ca
łorocznych dochodów. 

Począwszy od 1 stycznia br. każdy obywatel płaci pod
atek dochodowy. W tym celu na początku roku „ubrutto
w iono nam pensje". Inaczej - podniesiono je o tyle, ażeby 
po zapłaceniu co miesiąc 20% podatku, nasze wypłaty były 

i@Miiii 

Fiskus na 
zakręcie 
takie same jak dawniej. Tc 20% zakłady pracy wpłnciły do 
US na poczet zaliczki podntku dochodowego. Zaliczki - bo 
kto zarobił odpowiednio dużo bi;dzie musiał jeszcze sporo 
dopłacić. Nawet 40%. Do 30 kwietnia 1993r. 

Naczelnik Wi;;grzyn uprzedza: kto w ci<1gu całego roku 
otrzymywał pensję tylko z jednego źródła nie musi iść 
do Urzędu. Wystarczy iż w wkładzie pracy złoży pisemne 
oświadczenie, że wszystkie jego dochody pochodziły od 
jednego pracodawcy. Rcszti; załatwi wtedy jego firma. 

I odwrotnie. Gdy ktoś choćby raz w ciągu roku podpi
sał urnowi; zlecenie np. nn zmywanie talerzy po weselu, 
musi pofotygownć si� na ul. Pijarską 19 i wypełnić stosow
ny formularz. Nic jest to ponoć szczególnie skomplikowa
ne, tym bardziej, że pod koniec grudnia knżda rodzinn 
otrzyma bezpłatny upominek w post.id broszury informu
jącej jak przebrnąć przez menndry z.ilączników. Najwii;k
szy kłopot sprawi nickttlrym odszukanie wszystkich 
kwitków za wykonywnnc prace w n)żnych miastach, czy 
województwach. A pami�tać należy, że US ma w tym 
wzgli;dzie bnrdzo dokładne rozeznanie dzii;ki numerkom 
PESEL znajdującym si� w każdym dowodzie osobistym. 
Za przyczyną tych kilku cyferek do wszystkich Urz�dów 
spływają dane o zarobkach ludzi mieszkających na stale 
w danym miejscu. 

- Czy jesteście należycie przygotowani do „nalotu" ja
ki niedługo będzie miał miejsce? - pytnm J. Węgrzynn. 

- Tnk. Pracowuicy są przeszko/('Jli. Mogą 11dzidić wyczerpu
jących i11/or111ncji. Klient /1\•,lzie obsl11xiwn11y w lcpszyd, wt1r1111-
kncl1, bo po wyprowndze11i11 si\ stqd Prokuratury Rcjo11ow.:j 
znjrliśmy cafy lm1ly11ck. Wfa�11ic ko1/Czy111y rcJ1w11t 110111icszcu1i. 
Myślę, że zdążymy z tym 1,a Wigifir. Wpruwadza111y ko111p 11te
r yzncję. Pierwsze prosramy rnszq j11ż Hn przełomie roku. Choć 
należy sądzić, że wdroże11ie pel11ego sys tc11111 i11fvr111atycz11ego 
potrwa ok. 1,5 roku. 

Na koniec kilka sh')w o progach podatkowych. Pierwszy 
został ustawiony na poziomic 64,8 mln zł. Ci, którzy nic 
zarobili wi�cej przez cały rok - nic z.ipłacą „nic", bo płacili 
wspomniane 20% miesiąc w miesiąc. rn·ig drugi to przed
ział 64,8 mln - 129,6 mln zł. Jeśli czyjś dochód znnjdujc się 
w tych widełkach za „pierwszą n.idwyżkę' (tj. różnic� po
między faktycznym dochodem, a 64,8 mln zł) przyjdzie 
wydać 30 % dochodu, a za reszt� 20%. No i wreszcie naj
bogatsi. Gdy znrobili ponad 129,6 mln fiskus zedrze z nich 
40% za „drugą nadwyżki_:'', 30% za „pierwszą" i 20% zn 
resztę. Trochę to skomplikowane, ale najgorsze, że kosz
towne. I jak tu nic polubić lnpliwek? (as) 
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SOS POMOGŁO 
Niestety, osób potrzcbu�1cych 

pomocy systematycznie przyby
wa. Zuówno w Nowym Sączu, 
jnk i j<:.-go okolicach. Z1uważyli 
to dzialnczc Unii Dcmokrntycz
ncj i postarali się nawiązać kon
takt z Fundacją SOS założoną 
w Warszawie przez Jacka Kuro
nia. Na odzew nic potrzebowali 
długo czekać. Jak nas poinfor
mował zast<;pca dyrektora Oś-

P
o kilkumiesiccznych per
turbacjach nowosądecki 

oddzia I Zakładu Ubczpie
czctl Społecznych ma formul
nic dyrektorn. Jest nim pnni 
Janina Popicia, khlra praci: 
w ZUS zn.i od podszewki, 
gdyż przepracowała w nim 
35 lat i przeszła wszystkie 
szczeble kariery zawodowej: 
od referenta po dyrektora. 

W nowosądeckim oddziale 
ZUS pracu}1622 osoby. Jego Ins
pektoraty znajdu�1 się - opnkz 
Nowego Sącza - w Limnnowej, 
Gorlicach i Nowym Targu. Sa-

rod.ka Opieki Społecznej w No
wym Sączu, J<'izef Markiewicz, 
dotarły już dary: odzież, obuwie, 
pomoce szkolne. Będą nimi dys
ponować pracownicy Opieki 
Społecznej z Piwnicznet Łącka 
i Nowego Sącza. W przywiezie
niu darow pomogli funkcjona
riusze z Wydziału Transportu 
Wojewódzkiej Komendy Policji. 

(B) 

re11tmvycl1 - mówi dyrektor Po
picia. - Niestety, mamy także inne 
zad1111ia, które nazywamy „ogona
mi". Należy do nich wypłacaniem
siłk()w mdzi11nych, ,xmidmuych, 
clmmlimuycl,, pogr..ebowycll i i11-
11yd1. Wypłaciliśmy dotychczas 
:: tyt11l11 tyci, ::i1si/ków prawie 30 
mld zł. A pr:l'cież msilki md::i1111e 
pmui1111y być świad cze11i11111i socjal-
11ymi wyplilcnnymi z lmdżetu pmi
stwa. Podobnie z zi1silkami 
cłwmbmvymi. Zdar::n sir, że ,wwa 
11piec::i.•11i wlnścicielc fim1, r:cmicś
/11icy płacą przez kilka miesircy im
wet wysoką skłndkf 1111 ZUS, 

O ZUS-ie 
NIEŚWIĄTECZNIE 

modziclnic załatwia wszystkie 
sprawy tylko limanowski Ins
pektorat, w Gorlirnch �zie to 
możliwe już w przyszłym roku, 
gdy ZUS przeniesie si� do inne
go budynku, podobnie w No
wym Targu. 

W ciągu dziesi\'Ciu miCSi\'Cy 
br. dn ZUS wply1wlo pon,,d 1 O 
tys. wniosków o renty i emery
tury. Nieco mniej niż w ubieg
łym roku. Ogllicm 
znre}CStmw.inych jest 104 tysią
ce Swiadczcniobiorców, w tym 
w samej Limanowej 16107. Mie
si1;cznie nowosądecki oddzi;il 
ZUS wypfoc.i około 153 mld zł. 

Ponnd 29 tysi\'CY płatników 
skłndck powinno uiszcz.1ć bilion 
200 mln zł. Niestety, nic wszyscy 
płncą terminowo. Do tej pory u
dało si\' ściągnąć bilion 183 mld 
zł. Wobec n.ijbardzicj opornych 
płatników z;istosow.ino snnkcje 
pok-g ,1j,1cc np. na za�iu rn
chunkllw bnnkowych, wymie
rzeniu dcxfatkowych opiat, 
egzekucji nalcżnoSci przez urzę
dy skarbowe, skierowaniu 
wnioskllw na kolegium do 
spraw wykroczeń. 

-N,1s=:q 1-u,lslawową frmkcjq jt-st 
11mwadu11ie spmw l'lllt'ryta/1111-

n µitem idą 11a kilkumiesięczne 
„clwrobowe" i z 11nwią:ką odhiemją 

Io, co w1Hacili. P msi sir wprm11adze-
11ie mnvych msad 11be::piecze1i spo
lca.11ych, lmrdziej pr:ystnjqcych do 
ż.ycin. Było już kilka pmjcklów us
tawy o ZUS, nfe nie wiadomo,kiedy 
11fdą mzpalrywane. Nn co dzie1/ 
d:ialamy wirc w oparciu o st11re m
sady, barierami sq: 11icst11hi/1111ść 
pr:epiSt.hu, 11iski poziom świadcze1I, 
11imreg11/owa11ic pr::.episi.lw 
o pr.:.t·JJływie pit'11ięd:y. 

W NowymSąCzu działa j<.xły
ny w Polsce wydział rent pols
ko-czeskich. Ponad 6600 
Polaków otrzymuje świadcze 
nia z tytułu pracy w Czechosło
wacji i ponad 3600 sąsiadów zza 
południowej granicy za pracę 
w Polsce. 

Ostatnio ZUS miał dodntko
wą pracę-grudniową waloryza
cje rent i emerytur. Średnia 
podwyżka brutto wyniosła 
w przypadku emerytury - 461 
tys. zł, renty rodzinnej -282 tys. 
zł i renty inwalidzkiej - 279 tys. 
zł. Oczywiście nic dolyczy to 
wszystkich rent i emerytur, 
gdyż te najniższe „podskoczy
ły'' odpowiednio mnict od 100 
do 110 tys.zł. (B) 



O
d niedawna Spółdzielnia 
Ogrodnicza „Ziemi Sądec

kiej" ma nowy Zarząd. Stano
wią go: prezes Tadeusz 
Gurgul, wiceprezes do spraw 

NOWE WŁADZE 

STARE PRZEPISY 

ekonomicznych, Maria Barczy
kowska i wiceprezes do spraw 
handlowych, Antoni Kosecki. 
Poprzedni prezes nic otrzymał 
absolutorium, gdyż nie potrnfil 
,,dostosować spółdzielni do o
becnej sytuacji ekonomicznej 
kraju". 

Nowy Zarząd wziął się ostro 
do roboty, ma wizję Spółdziel
ni, która mogłaby się stać dob
rze prosperującą firmą 
w warunkach polskiego kapi
talizmu. Niestety, nic ma róży 
bez kolców; krępuje działanie 
nieżyciowe dzisiaj prawo spół
dzielcze, traktowanie spól
dzielczoSci tak samo, jak 
gospodarki uspołecznionej, co 
wiąże się z wieloma obciąże
niami podatkowymi, np. po· 
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zefa M. z Krasnego Potockiego, 
który po kilkudziesi�ciu latach 
pracy na roli został - wraz 
z żoną - bez środków do życia, 
wyzuty ze wszystkiego. 

Fakty są nasl�pujące. 
W Krasnem Połockiem żyło 
wraz z rodzicami trzech braci: 
Józef, Stefan i Stanisław. Ten 

TEMIDA 

JEST 
ŚLEPA 
ostatni, po skończeniu szkoły, 
wyjechał do Lublina i tam o
siadł na stale. Na wsi pozostali 
dwaj jego bracia.Na początku 
lat 60-tych Stefan przeniósł się 
na gospodarstwo ojca położone 
na uroczysku zwanym ,,Marci
nówka", zaś Józef pozostał 
z rodzicami. 

W 1966 roku zawarł z nimi 
nieformalną umowę darowizny 
obciążoną dożywociem. Spo
kojny o swoje obrabiał ziemię, 
płacił podatki i sprzedawał 
plony.Jak twierdzi jego brat -
Stanisław oraz sąsiedzi rodzice 
nie kryli tego, że blisko 7-hek
tarowe gospodarstwo w Kras
nem Potockiem oddadzą 
Józefowi. 

W 1971 roku zmarł ojciec, 
kll'iremu Józef wyprawił pog
rzeb. Niedługo potem do domu 
w Krasnem wprowc1dzil się 
Stefan, ale wszystko zostało po 
slaremu. W 1974 roku matka -
Stefania zapisała Józefowi for-

piwkiem, kulą u nogi są także 
duże koszty ponoszone z tytu
łu znacznej wartości majątku 
(46 mld zł), a także wysoki 
kredyt (samych odsetek trzeba 
spłacać miesięcznie około 300 
mln zł). 

SP 
„Ziemi Sądeckiej

„ma 700 
członków, w tym kilku hru
bych sadowników (sam prezes 
Gurgul jest 31-letnim sadowni
kiem z CzenlCa kolo Łącka), 
zatrudnia 300 pracowników, 
posiada 27 sklepów i 16 maga
zynów. Handluje głównie owo
cami, warzywami, nasionami, 
kwiatami, ale także innymi ar
tykułami spożywczymi i alko
holem. Takie są wymogi 
wolnego rynku: popyt kształ
tuje podaż. Nowy Zarząd chce 
promować tzw. żywność zin
tegrowaną, głownie jabłka, ale 
także inne owoce i warzywa, 
przy uprawie których stosowa
ne są obok chemicznych środ
ków ochrony roślin także 
biologiczne. Ta ka żywność po
winna stać się przebojem nie 
tylko w kraju, lecz tilkże poza 
jego granicami. 

(as) 

malnie cale gospodarstwo, bu
dynki mieszkalne i gospodar
cze, las i trzy krowy. W zamian 
za to miał ją utrzymywać, a po 
Smieci wyprawić pogrzeb, za
mówić msze gregoriatlskie 
i postawić na cmentarzu pom
nik. 

W 1979 roku naczelnik gmi
ny Chełmiec nadal Józefowi akt 
własności ziemi. I wtedy roz
pętała się wojna, która trwa do 
dzisiaj. Stefan M. odwołał się 
od decyzji naczelnika i woje
wody. W rezultacie Ministerst
wo Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki ŻywnoSciowej u
chyliło akt własności ziemi na 
rzecz Stefana. W międzyczasie 
matka - jak twierdzą Józef 
i Stanisław M. oraz sąsiedzi -
szantażowana przez Stefana 
zmieniła testament na jego 
rzecz. WkrMce zmarła. 

Rozpoczęty się procesy. 
W czerwcu br. zapadł zaoczny 
wyrok (Józef M. z powodu cho
roby nie był na rozprawie, ale 
zwolnienie dostarczył), w któ
rym nakazano Józefowi M. 
przekazać cale gospodarstwo 
łącznie z zabudowaniami bratu 
• Stefanowi M. Ten ostatni -
wraz z żerną - znalazł się dos
łownie na bruku. 

Rozmawiałam w('iwczas 
z prezesem Sądu Rejonowego 
w Nowym Sączu, Zdzisławem 
Błażowskim. Przyzna!, że 
z moralnego punktu widzenia 
właścicielem gospodarstwa jest 
Józef M., ale prawnie należy o
no do Stefana M. 

Józef M. nie chce moralnej 
satrfakcji. Chce sprawiedli
wości. Na własny koszt popro
si! o opini� prawną 

, prof.zw.tytuł.dr hab.Kazimie
rza Korzenia. W obszernym 
wywodzie prawnym, po dok-
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porządku muszą uciekać się do 
pomocy sponsorów. Pisaliśmy 
niedawno o tym, jak to sądec
ka drogówka otrzymała kom
puter w darze. Nie było jej stać 
na zakup. 

W lutym br. komendantem 
Komisariatu Policji w Starym 
Sączu został kom. Czesław 
Kostecki. Jednym z pierw
szych zadań jakie sobie posta
wi! było wyposażenie swych 
podwładnych w sprzęt pozwa
lający naprawdę ścigać przes
tępców. Powstał Społeczny 
Komitet na Rzecz Ładu. Prze
wodzi mu właściciel sklepu 
metalowego - Stefan Kamińs
ki. Z jego inicjatywy kilkudzie
sięciu zamożniejszych 
starosądeczan ufundowało 
swym policjantom nowiutkie
go Poloneza - Caro wyposażo
nego w efektowną „lawę". 
Umieszczona na dachu mruga 
niebieskimi i czerwonymi 
światłami (w akcji). Jechałem 
Polonezem. Efekt jak na najlep
szym filmie pościgowym. Wy
datek nie poszedł na marne. 
Policjanci wzięli się ostro do 
roboty. Niedawno udało im się 
ująć złodziei, którzy okradli 
kiosk 

„
Ruchu" w Rytrze. Wła

mywacze dojechali swoim au
tem tylko do Barcic. 

Nowy komendant wprowa
dzi! nowe porządki. Przede 
wszystkim wyprostował krzy
we nastroje wSród fu nkcjona
ri uszy. 16 osobowa załoga 
musiała się dogadać. I tak się 
stało. Następnie Cz. Kostecki 
zacząt nawiązywać dawno zer· 

wane kontakty z władzami, 
partiami politycznymi i in. 
Wreszcie udał się do „lum
pów"! Pogadał z niektórymi. 
Wjechał im na honor i ambicję. 
Napomyka! o lokalnym patrio
tyźmie i honorze „lańcuchow
ców". Pomogło. Teraz może 
twierdzić: - Zmalała na naszym 
terenie ilość przestępstw. Sądzę, 

i1MM 
POLICJA 

SPONSOROWANA 

że nie wynika to tylko z policyj
nych statystyk. Odczucia miesz
katiców są podobne. 

Na koniec przykład dobrej 
roboty policjantów ze Starego 
Sącza. Niedawno mieszkańcy 
okolicznych wiosek urządzili 
sobie na rynku huczny jubel. 
Halas zaalarmował policję. 
Funkcjonariusze przybyli z in
terwencją. Podpici biesiadnicy 
wręczyli policjantom gotówkę, 
prosząc, by ci „

skoczyli po 
flaszkę"! Gdy nie pomogły na
gabywania, jeden z biesiadni
ków wyciągną� w kierunku 
sierż. Romana Zukiela ... splu
wę! Gazową - to fakt, ale do 
złudzenia przypominającą „

os
trą". Gdyby sierżant miał tylko 
nieco słabszy system nerwowy, 
delikwent nie dożyłby rozpra· 
wy karnej jaką mu wytoczono. 
Będzie zresztą odpowiada! 
z wolnej stopy. Okazał się czło
wiekiem majętnym. Wypusz
czono go za kaucją SO mln zł. 

(as) 

„WARSZAWA" Z MARCINKOWIC 

W jednym z poprzednich numerów „Głosu" zamieściliśmy zdjęcie 
pierwszego automobilu jaki sprowadzono do Nowego Sącza. Podaliśmy 
też jego krótką historię. Przy okazji ogłoszony został konkurs na najs
tarsze auto poruszające się dziś po naszych drogach. Do redakcji nad
eszło kilka odpowiedzi. Okazaln się, że weteranem szos jest Warszawa 
M-20 pochodząca z 1957 r. Wóz ma więc 35 lat! Jak wynika z kopii 
dowodu rejestracyjnego ostatnie badanie diagnostyczne przeszedł 2 
milrca .br. I to ze skutkiem pozytywnym. Właścicielem Warszawy jest 
Jerzy Zychowicz z Marcinkowic. Nagrodę książkową prześlemy pocz
tą. Nie będzie to poradnik pt. ,,Jeżdżę Warszawą M - 20". (as) 

ładnym przeanalizowaniu 
sprawy znawca prawa stwier
dza, że 

„nie można nawet do
puścić mySli, iż sądownictwo 
nowosądeckie jest nieobiektyw
ne", niestety, sędziowie prowa
dzący sprawę Jl'>zefa M. od 
początku błędnie interpretowa
li orzeczenia i akty administra
cji oraz przepisy. 
Z niewiadomych przyczyn nie 
wzi�to pod uwagę niektórych 
dowodt'iw, np. testamentu z 
1974 r. czy zeznań niektórych 
świadków Józefa M., en - zda
niem prof. Korzenia - ,,stanowi 
jaskrawy wyraz pozbawienia 
Józefa M. obrony swych praw 
i uzasadnia wniesienie rewizji 
nadzwyczajnej w każdym cza-

sie" .. Ze względu na niekorzys
tną sytuację społeczną, która 
wytworzyła się wokół tej spra
wy, prof. Korzeń radzi, żeby 
rozpatrywał ją inny sąd - poza 
naszym województwem. 

Tymczasem 16 października 
br. dyrektor Departamentu Są
dów i Notariatu w Ministerst
wie Sprawiedliwości, Marek 
Gintowt, odrzucił podanie Jó
zefa M. o rewizję nadzwyczaj
ną i kategorycznie stwierdzi!, 
że nie będzie już odpowiadał 
na żadne pismo z Krasnego. J()
zef M. zwątpił w polski wy
miar sprawiedliwości, będzie 
jej szukał w Komitecie Obrony 
Praw Człowieka w Strassbur
gu. (B) 
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Mistrt. Henryk - Senior kilka rniesi1;cy przed �mierciił n.i tle .�wych skarbów 

14 grudnia minc:la 91 rocznica powstnnin w Nowym Sączu 
nnjstarszcgo zakładu zcg.irmistrzowskicgo, prowadzonego od 
niemal wicku przez rodzin<.' Dobrzańskich. Jest to jednocześ
nie pierwsza rocznica przej<:cia zakładu przez syna Mistrza 
Henryka - Jana. Poprosiłem Go o rozmowc:. 

o 

-Od kiedy Wasza rodzina zaczęła interesować się zegarmistrzos
twem? Skąd wywodzi się Wasz ród? 

- Pochodzimy ze wschodu, z okolic Kmsnn i Jasin, dziadek mój 
ochrzczony zostnl w Uściu Gorlickim. Jesteśmy b.,rdzo liczną mdziną. 
o szerokich odgnlc:zicniach. Spokrewnieni jesteśmy m.in. z ma�lrcm 
Henrykiem Dobrzn1lskim „Hub.iłem". Tyle tylko, że on wywodzi! sic: 
z Dobrz..11lskich herbu „Lclhva", my -z Dobrz..11lskich herbu 11Sas". 
Dziadek przyjechał do Nowego Sącz,, 14 grudnia 1901 roku i �,ko 
wykształcony, dobry fnchowicc, natychmiast otworzył znklad zegar
mistrzowski. Przed swą śmiercią, to znaczy 5 kwietnia 1939 roku, 
przckawł wkl.id swemu synowi, a mojemu Tatusiowi, Henrykowi 
D0brz.i11Skiemu. Warto wiL"liziL'Ć, że klientami dzi.idk.a byli miezka1l
cy nic tylko Nowego Sącza, ale również Krynicy, Ł..1cka, Grybowil, 
Limanowe1 Cz..1rnego Duniljc,1, Tc:goborzy, Gostwicy, M.ircinkowic, 
nawet Pragi i Wiedniil. Do ważniejszych kontrahentów nnleż..1!a ccs.ir
sko -kn)lewskn Pn1lstwown Kolej, której świildczyl usługi nil terenie 
Galicji. Dziildck był rndym miilstn, społecznym dzinlaczem cechu, 
członkiem Towarzystwa Gimnnstycznego „Soklll", nktywislą sporto
wym. Jak już wspomni.iłem, Tatuś przc�1l znklad tuż przed wojną. 
w roku 1939. 

-A propos. Powszechnie znany jest fakt ukrywania podczas oku
pacji na wieży ratuszowej przes Tatusia Żydówki... 

-Rzeczywiście. Początkowo Tilluś o niczym nic wiedział. Żydc'lw
k<.', kt<'ira zmarła w tym roku w Lublinie, ukrył Jego uczcił. l\iźnicj 
jednak wszystko odbywnlo si� już za wiedzą i przyzwoleniem Ojca. 
Żydówka przebywała w wieży 3 miesiące. Dzi<;:ki temu przeżył.,. 
Wykorzystując „przychylność" policjnnln grnnatowcgo( w gr� wcho
dziła wysoka suma), ud,1!0 si<.' �1z r,1tusz.1 wyprowadzić i ukryć w in
nym miejscu. Możesz sobie wyobrazić, czym Tatuś ryzykowni. 
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-Czy ta pani po wojnie utrzymywała kontakt z Rodzicami? 
- Ona nie. Do dziś natomiast koresponduje z nami człowiek, który 

się z tą kobietą ożenił i osiedlił w Lublinie. 
- Ojciec, Heruyk Dobrzański, był niestrudzonym kronikarzem 

naszego miasta, wielkim jego miłośnikiem. Skąd u Niego ta estyma 
dla Nowego Sącza, przecież Jego rodzinne korzenie nie stąd się 
wywodzą? 

-Taki już miał charakter. Urodził się tutaj, miał czas na zbieractwo, 
jako Że od 20 lat wraz z Mamusią i przez jakiś czas z panem Jarończy
kiem odciążałem Go w zakładzie. Wraz z pp. Styczyńską, Zemankiem 
i Nowakiem stanowili grupę sądeckich kronikarzy. 

Saga 

rodu 

Dobrzańskich 

-Jakich odznaczeń się doczekał? 

JAN -

- Bardzo wielu. Miedzy innymi: Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotej Tarczy Herbowej, odlewu dłoni w brązie 
„z, mądmść i dobrą mbotę" od „Gnzcly Połud11iawej", Złotej Odznaki 
Izby Rzemieślniczej i PTTK, licznych dyplomów i adresów gratulacyj
nych. Myślę, że na nic w pełni zasłuży!. 

- Hanryk Dobrzański po ciężkiej chorobie zmarł na raka 13 maja 
1990 roku. Ty kontynuujesz Jego tradycje, prowadząc zakład zegar
mistrzowski wraz z żoną Danutą ... 

• T.ik. Pracuję tutaj od roku 1971, to znaczy od chwili uko,kzcnia 
szkoły zegarmistrzowskiej w Krakowie. Jako jL"liyny członek rodziny 
posiadnm t.ikie wfaśnie wykszlalccnic. 

- Przez 21 lat praktyki zetknąłeś się z wieloma ludźmi. Pokuś się 
o porównanie społeczeństwa sądeckiego z lat 70 i obecnych. 

- Dostrzegam kolosalną n)żnic�. Przede wszystkim w zachowaniu, 
kulturze osobistej. Oczywiście na korzyść klienteli z lat 70. 

-Czy poza naprawą trudnisz się również sprzedaźą zegarków? 
-Nic, w ogóle nic pmwadzc: sprzed,1ży. Oferuję jedynie galilnterię, 

tzn. paski, baterie. Z1początkowala to Mamusia, wychodząc z założe
nia, że klient powinien mieć możliwość w jednym zakładzie dokonać 
nnprnwy zegarka, jak i wymienić zużyty pasek. 

-W roku 1951 w funkcjonowaniu zakłady przy ulicy Jagiellońs
kiej nastąpiła przerwa ... 

-Od 1951 do 1956 roku rzeczywiście musieliśmy usunąć się z zaj
mowanego lokalu. Był to naturalnie wymysł ówczesnych władz. Tah.lś 
przeniósł więc wkład do mieszkania prywatnego. Dopiero dzięki 
inten..vencji klientów w Radzie Miejskiej, przydzielono nam, wlaści· 
wie Rodzicom, maleńki lokalik, który otworzono 1 października 1957 
r. i w którym pracuje: do dziś. Dzieje się tak dzi�ki przychylności 
właścicielki kamienicy, pani Ewy Skulskiej, która zagwarantowała mi 
dożywotnią dzierż.,w�. 

- Kontynuujesz tradycje rod:tinne również i w ten sposób, że 
przejąłeś na siebie po Ojcu obowiązek nakręcania zegara ratuszo
wego. Za jaką opłatą? 

-Czynię to bezinteresownie od czerwca 1991 r. Jest to jeden z moich 
male1\kich wkl.,dów w 700-lccie minstn i 90-lccie istnienia zakładu. 
Opr6cz codziennego nakręcania, wykonuje: konserwacje: i drobne 
naprawy najważniejszego w Nowym Sqczu czasomierza. Tak na m,,r 
gincsic: za niedawny remont powinienem zainkasować 12 milionów, 
zrczygnmvillem jednak z honorarium. 

-Henryk Dobrzański senior był pomysłowawcą zainstalowania 
w ratuszu kurantów sądeckich. 

- W rocznicę Odsieczy Wicdc1\skicj, 18 lipca 1983 roku po raz 
pierwszy odezwały sic: kur,1nty. Tatuś był ich konstruktorem i instala
torem. Był to n1wnicż Jego dar dla miasta. 

-Czy przez te 20 lat pracy w zawodzie, ktoś z członków rodziny, 
oprócz oczywiście Mamusi i Tatusia, wykazał zainteresowanie zak
ładem? Przecież nie jesteś jedynakiem ... 

-Nikt. Żaden z moich braci nic przc�1wial ani ch�ci, ani talentu do 
fochu zegarmistrzowskiego. Przez jilkiś czas starszy brat, Zbigniew, 
pomagał rodzicom w zakładzie: zaklndał szkła, wymieniał paski. Ta· 
tuś był wówczas po zawale. Kiedy jednak wróciłem do Sącza z dyp
lomem zegarmistrzowskim, Zbyszek wyjechill do Krakowa, by 
kszt.ilcić się jako technik dentystyczny. Tam pozostał, ma mieszkanie. 
Natomiast młodszy brat, Henryk, uko1kzyl AWF w Gorzowie. 

- Wspomnieliśmy na wstępie, że 14 grudnia minęła pierwsza 
rocznica przekazania przez Mamusię zakładu zegarmistrzowskiego 



właśnie Tobie -Janowi Dobrzańskiemu ... 
- Stalo si<: to w trakcie uroczystości związanych z 90 rocznicą 

:założenia zakładu, w kt(lrej uczestniczyły władze miasta i Kościula. 
Mamusia, odbicra�1c od Prezydenta Miasta adres okolicznościowy, 
przekazała mi go ze sl11wami: ,,Od dzisiaj ty jcstl.-Ś właścicielem zak
ładu i kontynuatorem tradycji Dobrzm\skich". Pragn� :zaznaczyć, że 
świadkami tego byli m.in. Prezydent Miasta Jerzy Gwiżdż oraz ksiądz 
prałat Stanisław Lisowski z parafii św. Małgorzaty. Chciałbym, żeby 
nikt z mies:zk..11ków miasta nic utożsamiał prowadzonego przeze 
mnie zakładu z umiejscowionym tuż obok skk•pcm, którym wespół 
z panem Michałem Jaworskim, rodem ze Stan„-go S.1cza, obecnie 

- Wróćmy jeszcze do jakże barwnej postaci Twego Ojca. Był 
niezwykle aktywnym społecznikiem: zaangażowany w Ekspery
ment Sądecki, w odbudowę zamku, w walkę o przywrócenie daw
nego herbu miasta ze świętą Małgorzatą ... 

• Tak, to wszystko prawda. Aktywnie działał też w ITfK, prowa
dził oznaczenia szlaków, organizował wystawy historyczne, fotogra
ficzne, krajoznawcze. 

- Przeglądamy właśnie wspaniałe albumy, całe kroniki miasta. 
Zgromadzenie tego wszystkiego wymagało iście benedyktyńskiej 
pracy. 

- To była Jego pasja. W uznaniu zasług, jeszcze za życia, został 

KONTYNUATOR TRADYCJI 
mieszkającym w Szwajcarii, z.1rządza mój brat Henryk. Przykro mi 
o tym mówić, ale panowie ci lx!zprawnie olx>k nazwy swej firmy 
umieścili dat<:"1901 rok". To chyba zrozumiale, że jeśli ktoś z.1klada 
spółkę w roku 1991, nic może „postarzeć" si� w celach reklamowych 
o 90 lat. Mamusia nad tym faktem boleje, stali klienci są oburzeni. 

-W prowadzeniu zaktadu pomaga Ci urocza małżonka Danuta? 
-Właśnie. Danusia pomaga mi tak, jak Mama pomagała Ojcu. Żona 

pochodzi z Głogowa, konserwuje szafki od starych zegarów. Robi to 
wspaniale. Zdarza sic;, że musz� wyjechać. Danusia nakr�a wówczas 
zegar ratuszowy. Mamy dwie córki: ucz<:szcz.1jąq do 7 klasy Urszulk� 
i picrwszoklasistk<: Dorotkę . 

-Na brak kilentów nie możecie z pewnością narzekać? 
-Pracuję po 12-14godzin na dobę i to nie wystarcza. Ofcmj�uslugi 

w szerokim zakresie. Począwszy na naprawie najprostszych zegar
ków elektronicznych, skm'iczywszy na skomplikowanych mechaniz
mów typu Omega, Lti11xim'S i antykach wszelkiego rodzaju. Reperacje 
nie sprawiają mi najmniejszego kłopotu. Mam n·iwnież satysfakcje;, że 
niejednokrotnie potrafię wicie mechanizmów udoskonalić. Czasem 
przychodzą klienci z prośbą o naprawę bransoletek, którym inni od
mówili usługi. Ja się tego podejmuję. Moja dewizą jest to, aby klient 
z mojego zakładu wychodzi! z.1wsze zadowolony. 

wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Obywateli Miasta, zaś po 
śmierci, uchwalą MRN, jedną z ulic w Nowym Sączu ochrzczono Jego 
imieniem. To dla rodziny wielki z.1szczyt i satysfakcja. 

o 
M(1wi Danuta Dobrzańska, małżonka Jana: ,.Utoisnmiltim się z ro

dzi11q Jasin. Lubię historię i jestt•m pel11a potfziw11 dla tych, którzy potrafią 
ktmty110w11ć rodowe tmdycje. Ze swojego domu wy11ioslam ogromny szan1-
11ek dla Rmiziców i lclt trudu. Uwn:m11, :e ka:de d=iecko wi11110 być wdzięcz.-
11e zn to, co 11zyski1ło od mamy czy taty. Kro11ikę nkt11nl11ie prowntfzę ja, 
pm1iewa±. ]11si11 11ie ma 11a to czasu. B11rd::.o bym nie chcialn, by ro:pocz�>fe 
p11111irt11ikt1rskie dzido umarło śmierciq 11at11ml11q. Myślę, że i potomstwo 
pójtbe w 1111sze ś/fłdy. Może któreś= 11icJ1 pr:ejmie znH11d =egnrmistrzmuski 
i będzie wHndalo w tę pracę tyle serca, co 111qi.. Do szci.egtjf11ie sympatycz
nych 1mleżq takie chwile, gtfy do zakf11d11 przycJwtlZIJ ludzie starsi ze swoi111i 
w1111km11i po to tylko, aby im opowiedzieć, że kiedyś /11 1111prnwinf zeg11rki pan 
Hc11ryk Dobr:miski i polecić im 11sl11gi syna }mm. Wzrusza 11111ie nJwnież 
fakt, iż Sqtfeczn11ie, którzy wyjecJ111/i z miasta i rozpierzchli się po śwfr'Cie, 
pr:.y okazji odwi('dzi11 stnm mdzi1111ycl1 nie mpo111i11njq o nas. Ale to już 
zm;l11g11 s11 111ien11ości 1i1t11sin i mego Mr:n, kf//ry, myślę, wymbil sobie już 
lnkq mnrk(', ::e ma :npt•w11im1ych winnych klic111ów ... ". 

Daniel Weimer 

Moment pr,.ekaz:mia fonowi Dobr1.a1·1skic111u adresu gratulacyjnego orJ prczyrJcula miasla. 
OrJ prawej: ksiądz prałat Str:mislaw Lisi,w.�ki. Jcr1.y Gwiżdż. Maria, Danula i Jan Dobr.-.,ubcy. 
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Kiedy przypomniałem sobie tytuł felie
tonu z dnia 23.Xlf.1990 pt. ,,Boże Naro
dzenie - wiekuiste święto rodzi11y 
ludzkiej", to ogarnęła 11111ie me/anclwfia, 

Pisane w sutannie 

go oczekiwania i płodnej nadziei, ma naj
słuszniejsze prawo do radości z Bożego 
Narodzenia jako persona dramatis odku
pie11ia całej ludzkości. Podobnie pastusz-

RijAW,P DO RADqSNEGO .... ŚWIĘTOWANI�+ 
e·ozEGO NARODZENIA 

może jeszcze nie czarna, ale taka ze słyn
nego miedziorytu Albreclita Diirera. Bo 
jak tu świętować w skłóconej woj,wmi Ro
dzinie Ludzkiej i 1rnszej Rodzinie Narodo
wej, użerającej się frzykami różnych 
partii ... Czy najwyższa ponoć w Europie 
cl,oinka bożonarodzrniowa (22 111) 1,a Pla
cu Zamkowym w Warszawie roziskrzy 
nasze oczy, może jeszcze dzieci, radością, 
kiedy bardzo ubogi św. Mikołaj 1/o nici, 
w tym roku nie doszedł? Dobrze, że mi
kołajkowe „Koło fortuny" wykręciło coś 
rękami Ja,,a Pietrzaka dla domów dziecka, 
ale jak przyponmę sobie bieda - szylJJJ, 
dwie ofiary i ubogą „Bar/Jórkę'' ,rn Śląsk;,, 
to znowuż powiem za poetą: ,,me/a11clwlia, 
tęsknota, smutek, zniechęce11ie są treścią 
mej duszy". Któż zatem mn prawo do ra
dości ze świąt Bożego N11rodze11ia? Na 
pewno nie, a może raczej nie, Cezar Au
gust, kiury „wydal rozporządzenie, żd,y 
przeprowadzić spis ludności w całym 
mieście Dawidowym - w Be/lejem - nad
szedł dla Najświętszej Marii czas rozwią
zania". Ale 011a, Niepokalanie PoCZ{'fa, 
Jutrze11ka Adwentowa, P11tro11ka aktyw11e-

kawie trzymający straż nocną nad swoim 
stadem, dlatego że zrozumieli słowa anio
ła: ,,zwiastuję wam radość wielką, bo na
rodził się Zbawiciel". ,,Belwederskie" 
straże, czy gwardia, jakkolwiek by je naz
wano, raczej kolidują z pasterzami z Bet
lejem i dla/ego nie mogą mieć prawa do 
pełnej radości Bożego Narodze11ia. A my 
wszyscy, ta szara piecl10t11 wierzących, 
czy przygotowujemy się na tyle, by mieć 
prawo do radości świątecznej z Bożego 
Narodzc11ia, kiedy tyle spraw do załatwie
nia w 1/flszej gorączce adwentowej: cl,oin
ka, p11111iqtki rodzinne, dary 11a Gwiazdkę, 
d1111i11 wigifij11e i świąteczne, a jeszcze 
11111icj spodziewani goście ... I tak owa E
wa11ge/ia, czyli 1lfljważ11iejsza Dobra No
wi11a, że Syn Boży stal się człowiekiem, 
licząca jako ·Słowo Boże dwa tysiące lat, 
11ic stała się jeszcze w rodzinie ludzkiej 
rzeczywistością radosną. I woli.mi w na
szej kolędzie pytać będziemy: ,,a dzisiaj 
cze11111 11a świecie tyle boleści, katuszy". 
I odpowiemy so/Jie: ,.bo 11ie ma miejsca dla 
Ciehie" - dla Niego, Nowonarodzonego, 
który jest przecież naj/,liższym rówieśni-

TANIEC 

KAMIENNEGO 

LASU 
Jerzemu Widiowi 

Na 
w ysokiej jodle 
śmierć 
przymawia 
do kamiennego lasu 

Za d u s z k i

tego dnia 
cale niebo malowane 
akwarelą -
świętojańskie 
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robaczki 
chmarą siadają 
na 
T�c z ę  
co pije wod� - z Dunajca 

w 

dole widz<; 
id� -
smu t ne domki 
nad wod� olchowego 
Lasu 
w o:zkach wyglądały .lilie na pustynny step 

Leon Nowicki 

kiem jeszcze nienarodzonych dzieci, któ
rym ustawowo miecz Herodowy gotów u
ciąć główki. Najświętsza Panna 
z niewymowna miłością i radością ocze
kuje tego Dziecięcia, a św. Józef szuka 
gościny. Nieci, jej nie zabraknie w domach 
cl1rześcija1iskicli i polskich, bo niejedno 
dziecko niecl1ciane stało się największym 
skarbem wielu rodzin, a nawet narodów. 
jesteśmy dziećmi Narodu, który w swojej 
historii doznał nieraz upokorzeń, ale się 
riie zha,ibil, chociaż usiłowano z naszej 
pamięci narodowej wyrwać to, co było jego 
dumą chrześcijańską. Napisał Gustaw 
Herling - Grudziński w „Dzienniku pisa
nym nocą" takie oto słowa: ,,ostateczna 
walka rozegra się między złodziejami pa
mięci i okradanymi z niej narodami, spo
łeczeństwami, jednostkami ... ". A nam, 
może i narodowi polskiemu „zielono 
w głowie i fiołki w niej kwitną", jak pisał 
kiedyś Kazimierz Wierzyński przy innej 
okazji. Kiedy rozpoczyna się akcja pozy
tywriie oceniana przez ONZ i Ojca Św. 
w Somalii pod kryptonimem „Przywrócić 
nadzieję", ja również z redakcją „Ciosu 
Sądeckiego", który jeszcze żyje, życzę 
Wielkiej Nadziei płynącej ku nam i ku 
światu z groty betlejemskiej, gdzie słowo 
ciałem się stało, /Jy zamieszkać mifdzy na
mi, którzy mamy jeszcze prawo do radości 
ze Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli w pa
mięci naszej i narodowej nie będzie gos
podarzem egoizm. Ale że/Jy móc 
towarzyszyć Bożym narodzinom, trzeba 
samemu rodzić się na nowo, jak odrodzili 
się i stali się bardziej cl1rześcija1iscy ci, 
klórzy brali udział w pasterce francisz
ka,iskiej, gdzie patron ekologii, św. Fran
ciszek z Asyżu, przygotował żłobek 
i gdzie wysłuchali jego kazania. W grocie 
betlejemskiej gromadzą się ludzie bardzo 
prości jak pastuszkowie i bardzo wyksz
tałceni, jak Mędrcy ze Wschodu, którzy 11-

mieją czytać znaki na niebie. I ci nieci, 
mają prawo do radości. I ja powiem za po
etą „Jezu wiotki jak sarenka - śpiew mój 
przed To/Ją kl{'ka - Jezu, dziecko drżące 
ciałem - z wolem, osłem, pasterzami klę
czę - nie wzgardziłeś ludzka mową - nie 
gardź mną, gdy śpiewem klękam - 11 stóp 
Twych serce złożę - z dobrą wolą i nad
zieją .. " 

To nasz ty tuł do Radości Bożonaro
dzeniowej. 

O. Władysław Augustynek, SJ 

WIGILIAFUNEBRE 

Ja,mswwiM. 

r�e Stół wyst.irczy 
wbić oczy między zieleń 
a bici 
zgwalconą 
czerwienią 
z uszkami 

wciągnąć zapach panierowanego Karpia 
wystarczy 
zasnąć 

zapomnieć 
Krzyś Mentel 



W 
naszym mieście odbył się Pierw

szy Walny Zjazd Zjednoczenia 
Chrześcijańsko - Narodowego regionu 
,,Sądecko - Podhalańskiego". 49 delega
tów zaszczycił swą obecnością lider 
ZChN, marszałek Sejmu Wiesław Chrza
nowski. Oprócz niego wśród zaproszo
nych gości dostrzegliśmy wojewodów 
Józefa Jungiewicza i Jacka Rogowskie
go, a także przedstawicieli partii poli
tycznych i organizacji społecznych 
z regionu nowosądeckiego: Macieja 
Kurpa z Porozumienia Centrum, Anto
niego Szczepanka z Polskiego Stronnic
twa Ludowego, Andrzeja Szkaradka z 
„Solidarności", Jerzego Rasińskiego 
z Unii Demokratycznej oraz posła ZChN 
Stanisława Rakoczego. 

W referacie programowym Wiesław 
Chrz.anowski powiedział m.in.: 

- ,,Nie może być mowy o jakichkolwiek ideo
wych rezygnacjach i kompromisach ze strony 
stronnictwa. P rzyjęcie ustawy o ochronie dziecka 
poczętego jest dla nas sprawą zasndniczq. Nasze 
stanowisko w sprawie aborcji było powszechnie 
zrume jeszcze przed zawiązaniem obecnej koolicji 
rządowej. ZChN pracuje obernie 1wd przygotowa
niem projektu nowelizacji ustawy prasowej, która 
ma wziąć ,xJd ochronę dobre obycz.aje w pa1lstwie. 
Nie jesteśmy jt.•tinak z.a powrotem ce11z.11ry - pro
testujemy jedynie przeciwko szer.:.t.?1i11 pornogra
fii i wy11ula11i11 żyda publicznego. Wszyscy 
jesteśmy pod wrażeniem „wspm1111ie1i" A11astazji 
P. Nie możemy dopusz.cznć do bezkarnego proµi
gmvania brosz.uryaferzyslki, opracowanej prmuo
kacji, mającej na edu z.dyskredytowanie 
parlamentu. Bmtalna ingerencja wżycie osobiste 
obywatela winna być karana surowymi ko11sek
wencjami materialnymi". 

Odnosząc sir; do postulatu formułowane
go przez kilku członków Klubu Parlamentar
nego ZChN, a dotyczącego wniosku 
o odwołanie ministra Rokity, marszałek 
Chrzanowski stwierdził: 

- ,.To drastyczny przejaw nielojalności wobec 
koalicji. Trudno byfobydziś powołać rząd bez Unii 
Demokratycznej i ZChN. Nie jeslt.>śmy wsz.ak 
zwolennikami koalicji za wszelką cenę". 

W dyskusji delegaci wypowiedzieli się za 
koncepc�1 państwa chrzcści�1ńskicgo, ale nic 
wyznaniowego, zaś w sferze gospodarki za 
czynną polityką antyrecesyjną i ochroną ro
dzimej produkcji. 

Dokonano wyboru przewodniczącego Są
dedro - Podhalańskiego Regionu ZChN. Po
nownie został nim 31 - letni prawnik, 
urzędnik administracji wojewódzkiej 
Krzysztof Walasek, który stosunkiem gło
sów 36: 13 pokonał jedynego kontrkandyda
ta Jerzego Slazyka. 

o o o
W przerwie obrad marszałek Sejmu Wies

ław Chrzanowski odpowiedział na kilka py
tań zadanych mu przez reportera „Głosu 
Sądeckiego". 

- Jak komentuje Pan wyniki przeprowa
dzonego niedawno w ultrakatolickiej Irlan
dii referendum dotyczącego aborcji? Czy 
zgoda Irlandczyków na przeprowadzanie 
zabiegów poza granicami kraju i informo
wanie o możliwościach usuwania ciąży nie 
są dla Pana zaskoczeniem? 

- Nie, nie jestem zaskoczony. Jeśli coś mnie 
dziwi, to tylko sposób sformułowania rcfe-

rendalnych pytań. Przecież w kwestii pods
tawowej Irlandczycy wypowiedzieli się jl.-d
noznacznie. Są przeciwni dokonywaniu 
aborcji na terenie swojego kraju. W dzisiej
szych czasach ruch graniczny jest bardzo u
łatwiony, nie ma też problemów 

szom poległym w okresie „utrwalania wła
dzy ludowej". Jakie jest Pańskie zdanie 
w tej materii? 

- Jestem przeciwnikiem działań bezpraw
nych. Mogę natomiast zrozumieć i poprzeć 
motywy tego czynu. Sprawy związane z de-

Z udziałem marsza/ka Wiesława Chrzanowskiego 

ZJAZD ZChN W NOWYM SĄCZU 

z przepływem informacji. Jest ona niezależna 
od regulacji prawnej. 

- Czy kierując do Sejmu projekt ustawy 
antyaborcyjnej konsultowaliście jej treść 
z przedstawicielami wyznań niekatolic
kich: protestantami, prawosławnymi, zielo
noświątkowcami? 

- Pragnę przede wszystkim wyjaśnić, że 
nie jest to projekt tylko ZChN - u. Podpisało 
go 170 posłów, z panią Hanną Suchocką, 
z czego zaledwie 49 osób to członkowie na
szego stnmnictwa. Na czele komisji stoi 
zresztą pani z Partii Chrzcścija1lSkich De
mokratów. A odpowiada�1c na pytanie, to 
trudno mi powiL'CiziL'Ć, czy konsultacje były 
prowadzone. Bylem akurat zajc.;:ty innymi 
sprawami, choć nie ukrywam, że projekt 
podpisałem. 

- Niedawno w Nowym Sączu grupa 
z KPN z posłem i komendantem Straży 
Miejskiej samowolnie usunęła z gmachu 
policji tablicę poświęconą funkcjonariu� 

Senator, a zarazem kurator oświaty -Jani
na Gościcj zaprosiła do siebie dziennikarzy. 
Tematem spotkania były zmiany, �,kie w naj
bliż.-.:zym czasie szykują się w oświacie. O-

montażem pomników „utrwalaczy" sa bar
dzo delikatne. Przecież poszczególni ludzie 
z MO czy Gwardii Ludowej mogli działać 
w dobrej wierze, walczyć z Niemcami z po
budek patriotycznych. Byli jednak częścią 
machiny totalitarnej, która zapisała ziemną 
kartę w historii Polski. 

- Czy z Nowym Sączem i naszym regio
nem wiążą. Pana szczególne wspomnienia? 

-Corocznie urlop spędzam w Tatrach, nie
dawno mimo swego zaawansowanego wic
ku wdrapałem się na Orlą Perć, co w�ziło 
mnie w dumę. Mam przyjaciół w Szczawni
cy i kamienicy. Przez pewien czas bylem a
systentem prof. Włodzimierza Kozubskiego, 
wybitnego specjalisty od prawa rzymskiego, 
który urodził się i wychował w Starym Są
czu. Nic miałem dotąd czasu na bliższe poz
nanie Nowego Sącza, wasze miasto na 
pierwszy rzut oka sprawia jednak wrażenie 
urokliwego. 

Daniel Weimer 

ciętych" działów budżetowych. Wstrzyma
łam się od głosu przy uchwalaniu tej korekty. 
„Oszczędności" w oświacie sięgają 755 mld 
zł. Trzeba będzie zacisnąć pasa i zmniejszyć 

Z KONFERENCJI W KURATORIUM 

tliż, na jednym z ostatnich posiedzeń komisji 
sejmowej rozpatrzono projekt zmian w sys
temie oświaty, a zwłaszcza punkt traktujący 
o konkursach na dyrektorów szkól. Propo
zycję zmian zaproponowali posłowie 
z KPN. Do udziału w dyskusji zaproszono 
także kuratorów z nickt<irych województw 
i przedstawicieli ministerstwa. 

Ustalono, że dotychcz.,sowc zasady kon
kursów nic sprawdziły się, gdyż nie zawsze 
promowały najlepszych i najzdolniejszych. 
Konkursy winne mieć charakter fakultatyw
ny. Podkrcślano potrze� umocnienia w ko
mis�1ch kwalifikacyjnych organu 
nadzoru�1cego i prowadzącego. 

Poruszono sprawę zwh;kszcnia dotacji do 
szkól niepublicznych. Postulowano, żeby 
wynosiła ona minimum 50 procent kosztów 
utrzymania ucznia w szkołach publicznych. 
Być może te dzisinj elitarne szkoły prywatne 
stnlyby się dostc:pne dla szerszego kręgu 
młodzieży. 

Janin.i Gościej powiedziała: -Po korekcie 
budżetu oświni:., znalazła się w grupie „ob-

środki na zakup opalu, energii elektrycznej, 
bieżące remonty. W przyszły rok oświata 
wkroczy z 2-bilionowym zadłużeniem. 
W Nowosądeckiem wyniesie ono 2 mld zł. 
Domagałam się-bez rezultatu - żeby Minis
terstwo Finansów zabezpieczyło dla oświaty 
dodatkowe środki na spłatę długu w na
szym województwie. 

Resort oświaty planuje przeznaczyć na 
inwestycje w przyszłym roku 2 biliony zło
tych, z tego SO procent na dofinansowanie 
kontrahentów, a 20 proc. na spłatę tegorocz
nych zobowiązań. 

Główny księgowy resortu, Eugeniusz 
Buśko, przekazał ważną wiadomość.Otóż 
subwencje dla gmin, które przejęły szkoły 
obliczono na jednego statystycznego ucznia 
w wysokości 388 złotych miesięcznie. Jeśli 
gmina zechce podnieść pensje dla nauczycie
li musi postarać się o dodatkowe subwencje. 

Kurator stwierdziła, że wydatki rzeczowe 
otrzymała SO proc. potrzebnych pieniędzy. 
Zrobi wszystko, żeby nowosądeckie szkoły 
przct,waly. (B) 
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POKAZ 

MODY 

w 

OBIEKTYWIE 

STANISŁAWA 
I 

SMIERCIAKA 

N
a półki księgarskie do
tarły wyznania Anasta

zji Potockiej vel Marzeny 
Domaros. Opisuje w nich 
swe kontakty (także łóżko
we) z licznymi posłami i se
natorami obecnej kadencji 
parlamentu. 

Skąd wzięła się Anastazja P. 
i jak trafiła do alków polityków 
z pierwszych stron gazet? 

mu. Żonaty, trójka dzieci. 
Anastazja P. twierdzi, że jest 

on człowiekiem blyskotliwyrri, 
dobrym politykiem i dyploma
tą. Po kilku rozmowach z Olek
sym, dziennikarka zaprosiła go 
do stadniny koni w Walewicach. 
Tam jeżdżono konno i pito 
przednie trunki. W sporych iloś
ciach. Poseł miał sobie tęgo pod
chmielić. Wzniósł trwający 20 

Czy poseł Oleksy spal z Anastazją P.? 

ANASTAZJA P. TWIERDZI, ZE NIE; 
POSEŁ JÓZEF OLEKSY - RÓWNIEŻ 

Urodziła się 25 lat temu 
w Starogardzie Szczecińskim. 
Tam skończyła liceum ogólnok
ształcące i przeniosła się do 
Gdailska. Przez kilka miesięcy 
pracowała w „ Wieczorze Wybrze
ża". Na początku br. pojawiła się 
w Warszawie. Przy pomocy 
francuskiego dziennikarza zdo
była akredytację sejmową jako 
korespondent „Le Figam". Szyb
ko zadomowiła się w Sejmie. jest 
kobietą atrakcyjną, łatwo nawi ą 
zu�1cą kontakt z ludźmi, sympa
tyczną. A że do pruderyjnych 
nie nuleży, szybko zaczęła reali
zować liczne propozycje parla
mentarzystów. Propozycje, 
dodajmy, bardzo intymne. Spo
soby ich realizacji opisuje ze 
wszystkimi pikantnymi szcze
gółami. 

W książce wymienia kilka
dziesiąt nazwisk polityków - od 
lewicy po prawicę. Tylko jeden 
z nich ma związek z nowosą
deckiem - Józef Oleksy (I. 46), 
który urodził się w Nowym Są
czu. 

Kilka słów o nim samym: 
doktor ekonomii (SGPiS), b. 
członek PZPR, obecnie członek 
Prezydium Rady Naczelnej 
SdRP i poseł od X kadencji Sej-

NOC 

Wsiudasz w autobus o świcie, 
szyby zasnute szronem. 
Rozpoznajesz kolejne przystanki, 

min. toast na cześć Anastazji. 
W mowie podkreślał, że piękne 
oczy gospodyni zaprowadzą ją 
nieuchronnie na fotel premiera. 
Po kolacji był spacer (ale tylko 
spacer) i jeszcze kilka spotkań 
(ale kilka spotkań). 

Anastazja vel Marzena - jak 
twierdzi - zawróciła posłowi 
w głowie. - ,,Podobno żona -pisze 
w swej książce-chciała go wyrzu
cić z domu". Wtedy tygodnik 
,,NIE" opublikował sprostowa
nie Anastazji, że nie spała z Józe
fem Oleksym. Miał mieć o to do 
niej pretensję, bo „skoro już od 

cierpiał swoje w domu, mogłam nie 
prostować plotki, U mnie miał, 
przynajmniej koledzy by mu zazd
rościli". 

Książka Marzeny Domaros 
wydana została przez tajemni
czy Dom Wydawniczy „Ref
leks". Na stronie redakcyjnej nie 
znalazłem ani adresu „ Refle
ksu", ani wzmianki o prawach 
autorskich i innych ważnych 
szczegółów. 

Jeśli choć część zawartych w 
,,Pamiętnikach" rewelacji pot
wierdzi się, wielu poważnych 
polityków . może mieć równie 
poważne kłopoty. 

(as) 

kiedy zwalniu�1 fotele stali pasażerowie. 

Anna, ta z nowym tornistrem, wysiadła w pięćdziesiątym szóstym. 
Konrad z pierwszego balu, na przystanku Ursus. 
Regina i Andrzej rzadko przysyłają kartki: 
Stocznię opuścili w roku siedemdziesiątym. 

Mówią nam, że komunikacja jest coraz droższa 
i chociaż większość z nas ma już miejsca siedzące, 
czujemy się trochę nieswojo, gdyż za tę samą cenę 
jedziemy nadal do stacji, której nazwę szron przesłonił. 

Danuta Kraciska 



PRZEDSlęBIORSTWO PRYWRTNE 

SIECI I INSTALACJE 

WOOOCIĄGOWE, IANALIZACYJNE, GAZOWE, 

PRZEMYSŁOWE, OGRZEWCZE, CHŁODNICZE, 

KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE 

tel./fax (0-18) 226-68 P-490006922-92700000 Bank: PKO Nowy Sącz 49517-31134-136 
59-1-313-49101 BPH Nowy Sącz 324803-73886-136 

wykonywanie i modernizacje kotłowni 
ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe 

w technologiach tradycyjnych i zaawansowanych 
wkrótce otwarcie PAWILONU EKSPOZYCYJNO-HANDLOWEGO 

NOWY SĄCZ UL. ZIELONA 49 

U
niwersytet Jagielloński oraz Za
rząd Miasta Nowego S.1cza są or

ganizatorami KLUBU AB50LWEN1ÓW 
ORAZ SYMPATYKÓW UNIWERSY TE
TU JAGIELLOŃSKIEGO w Nowym Są-

KLUB ABSOLWENTÓW UJ 

czu. Zapraszamy wszystkich, którym le
ży na sercu los tej n ajstarszej w Polsce 
uczelni. Szczególnie zach�camy do za
interesowania się tą ideą przedstawicie
li świata biznesu. 

Informacji udziela oraz zapisy przyjmuje 
Sekretarz Miasta Nowego Sącza Maciej 
Kurp w Ratuszu, pokój nr22 oraz telefonicz
nie nr 206 - 98 lub 234 - 02 wew. 290. 

PSU NA BUDĘ 

Przy ul. Kilińskiego stoi bi.iły, elegancki 
dom • ale przed nim widać obrazek �1kże 
często wystawia�1cy świadcchvo pewnym 
właścicielom psów: dziurawa, obskurna bu
da wciśnięta w za�sze zacieniony kąt. Zbli· 
żają się święta. Może i nasze serca zmir;kną, 
a wasze psy dostaną „ pcxł choinki{' suche, 
cieple budy i miseczkę lepszego jedzenia? 

o o 0�0 
o o o 

o o 

o 

(wz) 

; 1111 •• -�-�-
� 

P
rowadzona przez Zygmunta Gadzi
nę, usytuowana przy ulicy Sobieskie

go, czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 9 - 19, w soboty 9 -15 wypoży
czalnia „Piracik", prowadzi również 
sprzedaż licencjonowanych kaset video 
oraz magnetofonowych, a także taniego, 

.. PIRACIK" 

prod. USA 
3. ,,Nagi instynkt", prod. USA, erotyk 
4. ,,Pazur tygrysa" • sensacja • karate, 
prnd. USA 
5. ,,Nie po oczach" • kaseta Jerzego Ur
bana, prod. polska 
6. ,,Żelazny anioł III" • sensacja - przy· 
goda, prod. USA 

poleca KĄCIK VIDEOMANA 
dobrego sprzętu RTV. Cena jednora
zowego wypożyczenia dobowego ka
sety bardzo niska! 

Oto lista najlepiej sprzeda�1cych się 
w ubiegłym tygodniu kaset m.1gnctofono,. 
wych: 
1. Piersi · ,,Pictsi" 
2. ,,Rock ballads" (Ballady polskie) 
3. IRA · ,,Mój dom" 
4. Wilki · ,,Wilki" 
5. Guns'd Roscs - ,,The Ballads" 
6. ,,Merry Christmas" (kolędy) 

Najch�tniej wypożyczane kasety vi
deo: 
1. ,,Pustynny jastrząb" · sensacja · kara· 
te, prod. USA 
2. ,,Czarny pas" • sensacja • karate,

D
yrekcja Miejs�iego Zakładu 
Przedszkoli i Zlobków w No· 

wym Sączu informuje, że zapisy 
dzieci do miejskich przedszkoli 
i żłobków na rok szkolny 1993/94 
zostaną przeprowadzone w dniach 
od 4 do 22 stycznia 1993 r. we wlaś· 
ciwych placówkach. 

ovrektor 
Jerzy Slazyk 

Szczególnie polecamy: 
,,LETNIA HISTORIA" 

Melodramat, produkcja USA, reżyseria: Leo 
Austin, wykonawcy: S. York, J. Stubbs 

Piękna, romantyczna historia miłości, jaką 
przeżywa się tylko raz. Ekraniz.atja powieści 
Johna Galsworthy'ego pt. ,,The Apple Tree" 
z niezwykle sugestywną J. Stubbs w roli 
prostct wiejskiej dziewczyny. Jej milość do 
młodego, londyńskiego prawnika O. Wiłby), 
urzeka siłą i oddaniem. ,,A Summer Story" 
to jedna z najpiękniej.szych love storics 
w historii kina. 

,,ŻELAZNY ORZEŁ III" 
Sensacyjno -przygodowy, prod. USA, reż. 
Hohn Glenn, wyst�pują E. Me Lish, P. Fre
eman. 

Kiedy jeden z jego najlepszych przyja· 
ciół ginie w tajemniczych okolicznościach, 
płk „Chappy'' Sinclair postanawia osobiś
cie za�1ć się tą sprawą. Wojskowa baza 
w południowoamerykańskiej dżubgli zos.. 
tała opanowana przez międzynarodowy 
skład doborowych pilotów. Prawdziwe a
sy przestworzy, weterani II wojny świato-
wej. Niesamowite popisy lotniczej 
akrobacji. (de-wu) 
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Dom Barbuckkh udekorowany z okazji 100 rocznicy 
Powstania Kościuszkowskiego. Na balkonie napis: 
"BOŻE POLSKĘ ZBAW" (zdji;de z 1894 roku) 

S
ądeczanin, któremu bliska jest przesz
łość rodzinnego miasta, powinien znać 

dom przy ulicy Dunajewskiego 12. Jest to 
kamienica związana z historią od stu lat. 
Wybudowana została przez burmb;trza dm 
Władysława Barbc1ckiego. Ozdobiona tar
czą herbową z uwidocznionym na niej wi
zerunkiem Orła Zygmuntowskiego, od 
niego przejęła nazwę - ,,Pod Orłem Zyg
muntowskim". 

Na narożniku domu znajduje się tablica 
o treści: 

W tym domu mieszkał w roku 1914 
Komendant Józef Piłsudski 
Wskrzesicielowi i B11dow11icze111u Polski Nie
podległej 

Z RODZINNEGO ALBUMU 

Pierwszemu Marszałkowi Polski 
W 15 - lecie odrodzenia państwa polskiego 
Wierni jego żołnierze w hołdzie 
Związek Legionistów w Nowym Sączu 
Związek Strzelecki w Nowym Sączu. 

Kim był człowiek, którego siedziba do 

dzisiaj zwraca uwagę przechodnia? 
Był przedstawicielem pokolenia, które

mu los kazał żyć w latach niewoli, ale też 
dane mu było zobaczyć niepodległość Oj
czyzny. 

Władysław Barbacki urodził się 1 grud-

Zjazd rodzinny z okazji 50 - lecia ślubu Władysława i Heleny Barbackich (rok 1931) 
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Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Nowego S,łcza z okazji pobytu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego (27.09.1921) 

nia 1854 roku w Słopnicach Królewskich. 
Był najstarszym synem Jana Barbackiego 
i Anieli z Dydyńskich. Po ukończeniu stu
diów prawniczych na Uniwersytecie Jagiel
lońskim w Krakowie, Nowy Sącz uczynił 
gniazdem rodzinnym Barbackich. I temu 
wyborowi już ponad sto lat wierne jest kil
ka pokoleń rodziny. 

W latach 1900 - 1918 dr Władysław Bar
backi piastował funkc)ę burmistrza miasta 
Nowego Sącza. Efekty pracy administracyj
nej do dzisiaj są w mieście obecne. Z jego 
inicjatywy miasto zostało zelektryfikowane 
i otrzymało sieć wodociągową. Jego stara
niem zbudowano Szpital Powszechny, peł
niący swoją funkcję do dziś. Przypomina to 
wydarzenie wmurowana w roku 1906 tab
lica, znajdująca się w najstarszej części 
szpitala. To on wybudował szereg gma
chów użyteczności publicznej: szkoły pow
szechne, koszary wojskowe, budynek Kasy 
Zaliczkowej. Jemu miasto zawdzii:cza roz
rost i nowoczesny wygląd. J trzeba pamię
tać, że działo się to w czasach zabonlw, 
kiedy cesarsko - królewski rząd Franciszka 
Józefa nie był zbyt hojny dla Galicji. Współ
cześni widzieli jego zasługi dla miasta 
i w roku 1916 nadali mu Honorowe Oby
watelstwo Miasta. 

Ostatnie cztery lata włodarzenia dr Wła
dysława Barbackiego, to czasy J wojny 
światowej. 

Pasja społeczna była odbiciem jego pos
tawy - głęboko religijnej. Był wiernym sy
nem Kościoła i gorącym patriotą. Jako 
długoletni i zasłużony Prefekt Sodalicji 
Mariańskiej Panów Ziemi Sądeckiej, dnia 
25 września 1931 roku został wyn'iżniony 
tytułem Honorowego Dożywotniego Pre
fekta Sodalicji Mariańskiej. W uznaniu jego 
zasług dla Kościoła, znstał odznaczony or
derem Pro Eccelsia et Po11tifice. 

Szczególnie serdeczne związki łączyły go 
z Zakonem Ojców Jezuitów. To właśnie do 
tego kościoła jezuickiego, codziennie rano, 
razem z żoną Heleną, udawał się na mszę 

świętą. Dowodem tych przyjaznych wię
zów było uczestnictwn 00 Jezuitów 
w szczegt'ilnie uroczystej chwili, w obcho
dach 50 - lecia małżeństwa w roku 1931. 
W tej wzruszającej ceremonii i wśród licz
nie zgromadzonej rodziny, widzimy na pa
miątkowej fotografii ówczesnegn Ojca 
Superiora i Ojca Władysława Wojnonia. 
Widzimy też prezydenta dr Romana Sich
rawę, co świadczy, że jubilat mimo już sę
dziwego wieku, utrzymywał żywe 
kontakty z miastem. 

W roku 1938 Pan Bóg zabrał dr Władys
ława Barbackiego z grona żyjących, nie ka
żąc mu być świadkiem nowej tragedii 
narodowej. Miejscem jego wiecznego spo
czynku jest miejsce obok grobów Księży In
fułatów: dr Alojzego Góralika, dr Romana 
Mazura i dr Władysława Lesiaka. 

Ponad pól wieku minęło od śmierci bur
mistrza Barbackiego. W rodzinie powstał 
projekt upamiętnienia tego prawego czło
wieka. Przypomnienie jego osobowości ma 
być szczególną katechezą społeczną. Ma 
świadczyć, że istnieją uniwersalne wartoś
ci. Należy szukać blisko, wokół siebie, wzo
rów postępowania i przypominać, że 
uczciwość, religijność, pracowitość i pat
riotyzm - to ciągle aktualne cnoty. 

Gorącą rzeczniczką i główną inicjatorką 
upamiętnienia tablicą dr Władysława Bar
backiego stała się jego wnuczka, Zofia Bo
gulska. Dzięki niej i jej rodzeństwu została 
ufundowana tablica z granitu, która zosta
ła wmurowana w ścianę kościoła 00 Jezu
it6w. 

22 listopada 1992 roku podniosła, religij
na uroczystość zgromadziła licznych zapro
szonych gości - Sądeczan. Zanim dokonano 
odsłnnięcia i poświęcenia tablicy, w knście
le odprawiona została uroczysta msza, 
podczas ktbrej Ojciec Superior wygłosił 
wspaniale kazanie, przypominające zasługi 
dr Władysława Barbackiego. Ceremonię uś
wietnili swoją obecnością Wojewoda Nowo
sądecki mgr inż. Józef Jungiewicz 

i Wicewojewoda mgr inż. Jacek Rogowski. 
W zastępstwie nieobecnego Prezydenta 
Miasta kwiaty pod tablicą zlnżyli przedsta
wiciele Rady Miejskiej - mgr Bożena Jawor 
i dr Stanisław Długopolski. 

Był In jeszcze jeden akcent w obchodach 
700 - lecia miasta, dla którego kiedyś tak 
owncnie pracnwal, przez długich osiemnaś
cie lat, burmistrz dr Władysław Barbacki. 

Barbara Barbacka� Kohut 

Fotografie z rodzinnego albumu, własność 
wnuczki Zofii z Barbackich Bogulskiej 

Tablica pamiątkowa na kokiele 00. Jezuitów. 
Fot. S.Śmierciak 
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koniec maja 

Ze smutkiem przyjęliśmy wieść o zgonie 
Elizy Orzeszkowej. Pisarka z Grodna zdoby
ła liczne rzesze czytelniczek w Galicji i po
wieści jej nieraz wyciskały Izy u kobiet 
różnych sfer i pokoleń. Napis..1la wicie cieka
wych i ambitnych dziel, kh)re przejdą do po
tomności. Gazety, tygodniki i czasopisma 
kobiece zamieściły obszerne artykuły 
o zmarłej. Straciliśmy jedną z nnjgorliwszych 
bojowniczek o prawa niewiL'ŚCie. 

Gabriela Danielewicz 

nek z Robertem FrOClichem w Domu Robot
niczym, poznałam dwie panie, znane z pro
soc�1listycznych sympatii. Panią Stanisławę 
Woszczy1lską, która przybyła do Nowego S ą 
cza zza kordonu, widziałam w bibliotece TSL 
i na mojej pogadance, natomiast z drugą pa· 
nią nie miałam dotąd kontaktu. To lekarka, 
Żona inżyniera kolcjowL-go, pani Natalia La· 
zarewiczowa. Obic panie przyjmowane są 
w Domu Robotniczym z rewerencją i żadna 
uroczystość nie odbywa sii: bez ich udziału. 

PAMIĘTNIK SĄDECZANKI 

Opowiedziałam uczennicom o pis..1rce 
i wspólnie przeczytałyśmy na godzinach pol
skiego nowelkę „Panna Antonina" i opowia
danie „Obrazek z lat głodowych", pierwszy 
drukowany utwór Orzeszkowej. 

Dla uczczenia pisarki organizuje się wie
czorek pamięci w „Sokole'' i w kolach TSL. 

nazajutrz 
Wieczorem rozszalała się pierwsza majo-

wa burza. Przeszła szybko i gwałtownie, za
lewając ulice i ogrody obfitymi strumieniami. 
Niskie, ciężkie chmury na horywncie raz po 
raz przeszywały świetliste błyskawice. 
W mieszkaniu zrobiło się ciemno i nieprzy
jemnie. Jadwiżka, pchrn strachu, postawiła 
na parapecie zapalona gromnicę. Mama wy
ciągnęła różaniec. Irytuje mnie ten zwyczilj, 
przecież od płomienia łatwo może zająć się 
firanka. Zgasiłam świ� i o doniczkę z kra
kowiakiem oparłam obrazek Matki Boskiej 
zd�ty z makatki nad łóżkiem. 

Kiedy deszcz ustal i grzmoty ucichły, 
wyszłam przed dom. Olbrzymia kałuża 
przed drzwiami zmusiła mnie do przesko
czenia progu. Powietrze orzeźwiło się, niebo 
nabrało szafirowej barwy, zrobiło się świeżo. 
Tylko w ogródku ulewa zniszczyła bratki, 
stokrotki i narcyze. 

4 czerwiec 
W czasie uzgadniania programu pogada-
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��m��t�: 
tycznego w Nowym Sączu konferencji 
prasowej, zapoznano nas z manifestem 
Krajowego Konwentu Stronnictwa, przyj�
tym przez XVI Kongres SD. Czytamy 
w nim m.in.: "Przcdmiolcm szczcgci/11ego za
i11leresowa11ia Stm1111ictwa Demakratycwego 
jest człowiek, rodzina, narM i pa,istwo. 
W działa/11/lści swej opiera się 11a zasadach 1110-
ral11ych, w tym 111/lral11ości politycznej 
w szczegcH11ości. Stro1111ictwo uważa, że 11aj
dosko11alej zorganizowane jest pa,lstwo, w któ· 
rym istnieje należyty stosunek do pracy, 
poczucie odpowiedzia/11ości, a wartość cl111mk
ter11, 11zdol11iet1ie oraz 11111\rcza inicjatywa mają 
zapeumiony możliwie swobod11y mzwój. Poz
wala to stworzyć Jnuale wariwki wszecl,strm1-
nego rnzwoju osoby ludzkiej w plaszczyi11ie 
psychicznej, fizycwej, moralnej i spolecwej; 
w atmosferze tolerancji, życzliwości mirdzy 
ludźmi, sprawiedliwa.ki społecznej oraz rzetel-
11ej demokracji". 

Ponadto przewodniczący Rady Okręgo
wej Stronnictwa Demnkratycznego w No
wym Sączu Grzegorz Cenzartowicz 
poinformował nas, że: 
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Gdy przyjeżdżają znani działacze PPS, panie 
te grają pierwsze skrzypce. Pani Lazarewi
czowa, ku zdziwieniu, a może i oburzeniu 
miejskiej, zasiedziałej elity, śmiało idzie 
w czokiwce pierwszomajowego pochodu. 
Nic sobie nic robi z pogardliwych spojrzeń. 
O ile si(; orientuj(;, nic bywa w domach intel i 
gencji sądeckiej i nic udziela si(; towarzysko. 
Zresztą czy ma na to cz.1s? Jest lekarzem ko
lejowym, ponadto ordynuje w swoim miesz
kaniu przy ulicy Jagiellrnlskicj. Cały wolny 
czas s�dza w Domu Robotniczym. 

Rozmawiałyśmy bardzo mile, jak zwykle, 
gdy spotkają się pokrewne dusze. L.1zarewi· 
czowie przyjechali kilka lat temu do Nowego 
Sączil i prędko wchłonęła ich żywiołowa at
mosfera kole�1rska. Życic ich olxljga koncen
truje się wokół pracy społecznej. Trochę 
zazdroszczę pani Natalii, że bez oporów, nie 
zwraca�1c uwagi na nacisk środowiska czy 
niewdnwolcnie rodziny, ma�1c dobry zawód 
i snjusznik.1 w mężu, może bez reszty oddać 
się umiłowanej sprawie. W moim przypadku 
jest to niemożliwe. Pani Lazarcwiczowa oka
zała mi swój podziw z.1 dlugolclnią zsylkę, co 
dla niej dowodzi bohaterstwa. 

po trzech dniach 
W domu rejwach, galas (nieporządek! 

i krz.1tanina. Jadwiżka z Olą ubiera�1 się na 
zabawę do Domu Rol�.1tniczcgo. Przymierza-

- członkowie SD nic są zadowoleni z po
lityki prowadzonej przez rząd, w związku 
z czym są przeciwni uchwaleniu Malej 
Konstytucji, 

- Stronnictwo wciąż żyje i pracuje, odby
ło trzy sesje Kongresu, w każdym mieście 
wojewódzkim SD ma swoje przedstawiciel
stwo, 

SD ŻYJE 
· w całym kraju Stronnictwn liczy 140 ty

sięcy zarejestrowanych członków, w wnje
wództwie nowosądeckim jest ich 746, 
zrzeszonych w 11 miejskich komitetach, 

- SD zdecydowanie opowiada się za spo
łeczną gospodarką rynkową, która w pełni 
gwarantowałaby socjalne prawił jednostki. 
Szczegl'llną opieką winno się otoczyć służ
bę zdrowia, oświiltę oraz ubezpieczenia. 
Zdaniem członków Stronnictwa od roku 
1989 żaden rząd nic podszedł poważnie do 
tego zagadnienia. 

�1 różne suknie, odpruwają aplikacje, przy
szywa�, kołnierzyki i wsadzki, narzucają na 
ramiona tiulowe szale. Namówiły do pójścia 
również naszą nową sąsiadkę, Weronka, 
zwana Koronczarką, z którą skumała się Jad
wiżka. Mama tmchę niezad{)wolona z tego 
ciągłego chodzenia do Domu Robotniczego, 
kred nosem. 

- Czemu nie idziecie do „Sokola"? - zadaje 
drf,.'Czące pytanie. - Zawsze tylko Dom Robot
niczy. Przecież w „Sokole" też się bawią. 

• Owszem, bawią się, lecz nikt tam nas nie 
prosi - z uśmiechem odpowiada Jadwiżka. • 
Wysokie progi ... a nie chcemy być piątym ko
łem u wozu. 

Mamy to nie przekonuje. Zawsze pięła się 
w górę i nie akceptuje braku tych dążeń 
u najmłodszej córki i wnuczki. 

- Co to znaczy piąte kolo u wozu? - obru
sza się. - Przecież jesteśmy nie byle kto, tylko 
kupiecka rodzina. 

Jadwiżka z Olą chichoczą i przebierają 
w sztucznych kwiatkach, wstążkach, koron
kach. Dominika przewracała szuflady w po
szukiwaniu korali, które kiedyś zdobiły szyję 
nielx)szczki Praksedy. Weronka przybiegła 
w batystowej sukni, całej w falbankach, ale 
nie uczesana, z rozpuszczonymi włosami. O
la pos..1dziła ją pTZl.'Ci lustrem i szybko zawi
�1la jej loki. 

W sieni rozległy się glosy i wszedł Ed
mund. Dziewczęta pisnęły, więc wycofał się. 
Jadwiżka pobiegła po chwili za nim do kuch
ni. Uświadomiłam sobie, że dawno nie wi· 
działam fotografa. Zapytałam Olę, czy idzie 
z nim na zabaw�. 

• Nie - odparła zupełnie naturalnym gło
sem - bo wyjechał do chorej matki. 

Coś mi się zdaje, iż słyszałam już raz tę 
wymówkę. No cóż, matka może chorować, 
nic dziwnego. Życzyłam im dobrej zabawy. 

Po wyjściu młodych zrobiło się cicho i za
szyłam się w swoim kącie. Otworzyłam 
książkę z nadzieją na pogrążenie się w lektu
rze, jednak nie miałam nastroju do czytania. 
Z mroków pamięci wyłoniła się przed moimi 
oczyma sylwetka pana Augusta i nie miałam 
już na nic chęci. W odrętwieniu doczekałam 
kolacji. (cdn/ 

Stronnictwo w swej działalności na tere
nie nowosądeckiego pragnie położyć na
cisk na kwestii ochrony środowiska 
naturalnego, na zapewnienie ludziom dos
tępu do czystej, nieskażonej wody. 

Członkowie Stronnictwa Demokratycz· 
nego nie wycofują się z życia publicznego, 
działają w radach miejskich i gminnych (w 
Nowym Sączu radnym jest dr Stanisław 
Długopolski) i nie ukrywają swego kry
tycznego stosunku do prowadzonej 
w mieście polityki kadrowej. 

Wracając jeszcze do spraw ogólnokrajo
wych, Stronnictwo jest zwolennikiem ut
worzenia w Polsce bloku partii 
centrowych. 

W kwestii międzynarodowej, zdaniem 
SD podstawowym wskazaniem dla polskiej 
polityki zagranicznej jest m.in.: 

- dążenie do ugruntowania autorytetu 
Polski jako siły reprezentującej w znacz
nym zakresie interes Europy, 

- skonsolidowanie na stopie równorzęd
ności :mjuszu z państwami ościennymi, 

• podejmowanie działań na rzecz pokoju 
i braterstwa między narodami. 

(de-wu) 



Istnieją artyści, dla których rysunek 
jest najpełniejszą formą wypowiedzi, 

zapisem ich wrażliwości, uczuć i sposo
bu reagowania na otaczającą rzeczywis
tość. W rysunku właśnie dają 
najpełniejszą skalę swoich możliwości 

bierać. Natura jako universum ciągle zmienia
�1ce się i zawsze inne, w zak'Żności cxł pagody, 
klimatu i tyluż elementów zmieniających jej 
wygląd. Jak słusznie napisał o rysunkach Tu
rewicza Tadeusz Nyczek - NNatura mówi wiel
kim językiem Wszystkiego - o,i ma do dyspozycji 

RYSUNKI DONATA TUCEWICZA 

artystycznych. Takim artystą był nie
wątpliwie Donat Tucewicz, którego 
wystawa czynna jest obecnie w „Domu 
Gotyckim" Muzeum Okregowego przy 
ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. Gdy 
ogląda się tę wystawę, trudno oprzeć 
się wrażeniu, jak posługując się skrom
nymi bądź co bądź środkami, można o
siągnąć artystycznie dojrzały 
i sugestywny zapis oglądanego pejzażu, 
jego bogatej tkanki przestrzennej, jego 
aurę i tego, co go wyróżnia spośród 
wszystkich innych. Donat Tucewicz, mi
mo iż ukończył malarstwo w pracowni 
Czesława Rzepińskiego przez szereg lat 
pracował w tzw. terenie jako konserwa
tor zabytków. Blok rysunkowy był nie
odłączną częścią ekwipunku tego 
w jednej osobie artysty i konserwatora. 
Malował niewicie. Rysował przede 
wszystkim pejzaż. Rozległy, przestrzen
ny, z odległa panoramą rzek, jezior, pól, 
łagodnych wzgórz i zboczy górskich. 
,,Tyniec", ,,Pejzaż podkrakowski", ,,Je
zioro Rożnowskie", pejzaże nad Dunaj
cem - to tylko niektóre z nich. 

Nietrudno odgndnąć, że właśnie Natura 
była najbardziej fascynującym z�1wiskiem 
dla tego naprawdę świetnego rysownika. 
Natura jako słownik, w którym można wy-

P
owstał w 1981 roku w Warszawie jako „SS 
20'' w skład.zie: Skandal - śpiew, Robal - gitara 

+ śpiew, Stepa - gjtara basowa i Krzysiek - per-

DEZERTER 
kusja. Zespól szybko uzyskał popularność, 
stanowiąc z innymi warszawskimi kapela
mi: TZN XENNA oraz DEUTER czołówkę 
drugiego uderzenia polskiego punk - rocka, 
które rozpoczęło się na początku lat 80 -
tych. Wkn'itce SS 20 stal się znany w całej 
Polsce, głownie dzięki prowokacyjnemu 
występowi na festiwalu „Janx:in '82". Pod 
koniec 1982 roku na skutek problemów 
z władzami na tle nazwy (SS 20 to nazwa 

W poprzednim numerze "Ciosu" 
przedstawiliśmy fotografię sądec

kiego Rynku z wyeksponowanym skrzy
żowaniem Rynku z ulicą Jagiellońską. 
Pytaliśmy, jaki mieścił się tam sklep i co 
się z nim stało? Nagrodą za prawidłową 
odpowiedź miała być rycina znakomitej 
sądeckiej malarki Marii Ritter, ufundo
wana przez sklep „KOLEKCJONER" 
(Rynek 3). 

Odpowiedzi nic było wiele. Najtrafniejszą 

tylko prostokąt białej kartki, na którym musi od
cisnąć tę gloś,"l ciszę. Piórko p17.y/ega silnie do 
papieru tam, gdzie głos jest mocniejszy, słabiej 
tam, gdzie cisza jest tylko cisZ4", 

Donat Tucewicz powtarzał często ten sam 
motyw pejzażowy wielokrotnie, za każdym 
razem nada�1c mu inny wyraz emocjonalny 
i artystyczny. Przypomina mi to poniekąd G. 
Morandiego, który cale życie malował proste 
naczynia, kubki i butelki, raz po raz wydo
bywając z nich inne oblicze ich piękna i inną 
nic�1ko stronę ich cichej, ukrytej egzystencji. 

G. Braque powiedział kiedyś: "Postęp 
wszluce nie polega na poszerza11iu swych granic, 
lecz na coraz l epszym icli poznawaniu". Sądzę, 
że Donat Tucewicz podpisałby się pod tymi 
słowami, gdyż w swoich rysunkach piór
kiem dal nam lekcję pokory wobec natury 
i umiejętności wrażliwego wsłuchiwania się 
w jej głos . Pokazał, że czujną i subtelna kres
ką, mocniejszą czy slabsz.1, gęsto nałożoną 
czy rz.,dko rozproszoną na p<)wierzchni kar
tki, można uk..,zać bezmiar piękna rozlanego 
w przyrodzie, które zauważają tylko ci ar
tyści, którzy potrafią je dostrzec i powie
dzieć o tym innym ludziom w dziele sztuki. 
I dobrze się stało, że wyjątkowo subtelne 
i piękne rysunki Donata Tucewicza możemy 
oglądać w „Domu Gotyckim". 

Ryszard Miłek 

radzieckich rakiet z głowicami atomowymi) 
- przemianował si� na DEZERTERA i pod ta 
nazwą działa niepr.t.erwanie do dziś. 

Na początku 1987 roku z zespołu odszedł 
Skandal i zespól zaczął występować jako trio: 
Robal - śpiew+ gitara, Paweł - śpiew+ gitara 
basowa, Krzysiek - perkusja. 

Dzięki operatywności bwczesnego mena
dżera, Maćka Chmiela, pomimo licznych 
walk z cenzurą (teksty, okładka), dochodzi 
do wydania pierwszej płyty „Kolaboracja". 

Muzyka DEZERTERA ciągle opiera się na 
wyrazistym brzmieniu hardore/punk. Ich naj
bardziej znane przeboje to „Spytaj milicjanta", 
,.Szara rzeczywistość", ,.Dicie" czy „Mbj kraj". 
Weszły one do kanonu kultury polskiej mło
dzieży. Fam'iw zespołu zapraszamy więc 18 
grudnia 1992 roku o godz. 18,00 do hali „Du
najca", gdzie wystąpi zespól „DEZERTER". 

Konkurs na 700 LECIE 

Czy znasz swoje miasto? 
nadesłała pnni Halina Brzęczek z Marcinko
wic, która trafnie podała, że był tam sklep 
„Bławat Polski", zlikwidowany w 1964 roku 
z powodu wzmożonego ruchu samochodo
wego. Panią Brzeczek prosimy do redakcji po 
odbiór nagrody. 

Gratulujemy! 

Był rok 1914. Legiony Józefa Piłsud
skiego walczyły u boku armii 

austro - węgierskiej z Rosją, która 
wówczas przez większość społeczeń
stwa polskiego była uważana za naj
gorszego i najgroźniejszego zaborcę 
(pod zaborem rosyjskim znajdowała 
się większość Polaków i doznawali 
oni większego ucisku narodowego, 
niż w pozostałych zaborach). 6 grud
nia, niedaleko Nowego Sącza, została 
stoczona bitwa pod Marcinkowicami. 
Jak wspominają te dni świadkowie 
wojennych wydarzeń? 

GRUDNIOWE 

BOJE 

,, W Nowym Sączu popłoch wielki. 
Słychać strzały od strony Limanowet 
Marcinkowic ... Następuje silna detona
cja, która wstrząsa nerwami mieszkań
ców nagle ze snu zerwanych, to 
wysadzenie mostu kolejowego i częścio
we uszkodzenie drugiego, niezdatnego 
odtąd do jazdy kołowej ... ". 

18 listopada do Nowego Sącza wkro
czyli Rosjanie. Umieścili w pobliżu zaJlll
ku królewskiego 2 armaty, ale jedną 
z nich zniszczyła artyleria legionowa. 
Kolo Nowego i Starego Sącza walki legio
nistów z Rosjanami. 

12 grudnia Rosjanie uciekli z N. Sącza, 
pozostawiając tylko 5 rannych w szpita
lu. 

,,Długo i tęskliwie wyczekiwani wesz
li do miasta nasi obrońcy. Najpierw woj
sko węgierskie, a za nimi konnica 
Legionów, - nad wieczorem z przeciwnej 
strony piechota polska. Radość, że to na
sze wojsko, zapal, malowały się na 
wszystkich twarzach. Mieszkańcy znosi
li, co kto miał, częstowali strudzonych, 
rozchwytywali na kwatery ... ". 

Z rozrzewnieniem wspomina pobyt 
w Nowym Sączu w tych dniach komen
dant Piłsudski: 

,,Nowy Sącz przyjął nas nadzwyczaj
nie serdecznie. A te „rozkosze wielko
miejskie!" Elektryczne światło, 
kawiarnie, wanna, fryzjer. Zgoliłem sobie 
tam brodę, którą utrzymać w porządku, 
na wojnie jest nadzwyczaj trudno ... ". 

Legioniści planowali urządzenie 
w Nowym Sączu świąt Bożego Narodze
nia. Mieli przygotować olbrzymie drzew
ko. Kilku żołnierzy wydelegowano po 
ryby na wigiliją wieczerzę. 

Nagle jednak przyszedł rozkaz w y 
marszu legionistów n a  pomoc wojskom 
austriackim. ,,Żegnani z żalem, obsypy
wani kwiatami, poszły nasze kochane 
żołnierzyki na krwawy bój- pod lowczó
wek". Tu w okresie przedświątecznym 
1914 roku legioniści stoczyli bitwę z woj
skami rosyjskimi. Tadeusz Duda 
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ODSŁONA I 

Do szopki, sądeczanie, 
do szopij, bo to cud, 
że chce 'Madz sprawić lanie 
rozgoryczony lud ... 

Szatan: 
Czyż nie miałem ongi racji, 
wieszcząc czasy demokracji? 

Anioł 
Judziłeś, podły szatanie, 
zło zasiałeś w każdym stanie. 

Szatan (kusząco): 
Przypomnę ci modlitwę uwodziciela: 
,.Alliele Boży, stróżu mój, 
nie zawsze przy mnie stój ... 

Anioł (z rezygnacją): 
.Ach, ubogi żłobie 
cói ja widzę w tobie? 
Odebrali osiołkowi, 
doloż�i sobie ... • 

Szatan (z uporem): 
Nawet mniszka twierdzi, 
ie pieniądz nie śmierdzi... 

Żyd (na zachodnią nutę): 
Pewien prezydent z Zachodu 
wywies� na samym czubku 
dewizę, którą za młodu 
prz�ął: .Gospodarl<a, głupku!" 

Dziad (Na dowolną melodię): 
Pan Prezydent Lech Wałęsa, 
który ma we wszystkim rację, 
wszystko na .górzee pomieszał 
i krzyknął: .Chcem demokracje!• 

Cygan (z romowską powagą): 
Jerzy Gwiżdż • prezydent talent,: 
Dziecię tu wyhodowane • 
rzekł: .Zastałem miasto szare, 
ale oddam malowane". 

Daniel Weimer (zagadkowo): 
Który z prezydentów jest lepszy: 
co robi, maluje cz.y pieprzy? 

Redakcja: 
Za niepoprawną odpowiedź 
· .spowiedź". 

Chór (nobliwych cór) 
Niemożliwe, nie do wiary: 
baz�ikę ma Sącz - z Fary. 

Chociaż w grodzie wiernych kupa, 
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miasto nie ma wciąż biskupa. 

Sącz powinien świętą postać 
choć na jubileusz dostać. 

Może trzeba referendum? 
Ludzie .;z.a9 na pewno będą. 

Bogobojnie i bez szykan 
piszcie zatem: .na Watykan". 

Leszek Zegzda: 
Zdaniem moim, teologa, 
różnie można prosić Boga. 

Poeta (chyba Marek Basiaga) 
Tam zło czyha, 
gdzie pycha 
do czynu popycha 
gdzie szatan jak Lewiatan ... 

Dziad (wymachując laską): 
Nawet papież sprzedaje odpusty, 
gdy (święty) skarbiec pusty. 

ks. Stanisław Lisowski 
(zdecydowanie) 
Myślę też, że Boże dary 
różny mają wymiar wiary. 

ks. Stanisław Czachor 
(refleksyjnie): 
Czy nie są to ,.znaki czasu": 
ludzie lgną do Caritasd? 

Diabeł (filozoficznie): 
Krytykować wiarę szczerze 
też można w najlepszej wierze (?). 

ks. Zenon Rogoziewicz 
(po gospodarsku) 
Gdy się inni w mieście lenią, 
my stawiamy ... na Milenium. 

Cygan (kłamiąc w żywe oczy): 
Nie tylko tacą 
tacy się bogacą. .. 

Diabeł (mącicielsko): 
Aborcja, lustracja, teczki... 
• zagryzają się .owieczki". 

ks. Stanisław Majcher 
Wygłaszasz, diable, kalumnie! 

Diabeł: 
Drogi ojcze, lecz jak dumnie ... 

Poeta (może Leon Nowicki?) 
Polsko, ojczyzno nasza, 
jesteś jak stajnia Augiasza, 
na ile się cenić trzeba, 

wie tylko ten, kto bliżej nieba 
albo ten, kto już za młodu 
poznał .cenniki ... Zachodu. 

Diabeł (może o tobie?) 
Pcha się stale przed balaski 
• artysta z bożej łaski! 

Rycerze ulicy Szwedzkiej 
(na razie): 
Któż w tym mieście czyny zliczy 
wypisane na tablicy, 
przypisane milicjantom, 
ubekom, kolaborantom? 

Byto czynów ponoć tyle, 
że zawrzało aż w Opiłe, 
więc poprosił pana Uppę, 
by wreszcie skOOCZyć tę lipę. 

Zebrano sierpy i młoty 
(nie mylić z flagą radziecką) 
i udano się na Szwedzką, 
by przystąpić do roboty ... 
Mora/: 
Wolnoć wreszcie w swoim mieście 
• rzekła paczka brygadiera. 
• Wszystko komusze, bezduszne, 
przemianujem wnet na .słuszne·. 

Lustrator 
Co było, a nie jest, 
też można w rejestr ... 

ODSŁONA li 

Miejsce akcji: magistrat 
Bohaterowie: radni 
Obserwatorium: dziennikarze 
Temat: ..zabudkowaniet placu przy Alei. 

Redaktor (dwuznacznie): 
Nie wiem, czy to (choć) zabawne: 
obrady Rady są sprawne! 

Na dwudziestej siódmej sesji 
znów mówiono o posesji 
nie opodal Pekaesu 
i nie do szlo do ekscesów ... 

Bożena Jawor (proponuje): 
Przy Alei targowisko! 
Ludzie na targ mają blisko. 
Powiedzieli nadto w ,.Ziarnie", 
że tam jest po prostu fajnie. 

Piotr Pawnik·(konstruktywnie): 
Z oczywistych zaś pobudek 
proponuję więcej budek. 

Stanisław Długopolski: 
Najważniejsze dziś dochody 
• twierdzi kaidy: stary, młody ... 
Po co kwesta, po co tace, 
skoro mamy takie place? 

Jerzy Gwiżdż: 
Na plac targu przy Alei 
nie mieliśmy dotąd skargi, 
niech więc dalej Kądzielawa 
tak prowadzi swoje targi. 

Andrzej Czerwiński: 
Mam odmienne niż wy zdanie, 

inne widzę perspektywy 
zdobyWania forsy w mieście: 
nie na placach targowanie, 
tylko w sklepach; w to uwierzcie. 

Teresa Krzak: 
Z zagranicy zjeżdża ludek, 
chce handlować, trza więc budek. 

Jerzy Gwiżdż: 
Zgoda, � na targowisko 
tylko z centrum miasta blisko, 
gdyby nie ten ruch drogowy 
mielibyśmy problem z głowy. 

Jerzy Rasiński (słusznie): 
Swiat w rachunki się zamienia, 
a gdzie dusze, gdzie sumienia? 
Wszędzie sens ekonomiczny? 
To zbudujmy dom publiczny! 

ODSŁONA Ili 

Kuluary. Radni plotkują. Dziennikarze 
podsłuchują: 

Leszek Korzeniowski 
(zaczepnie): 
Jakaż to gwiazda błyszczy na wscho
dzie? 
• może mi odpowie ksiądz dobrodziej ... 

Henryk Paw/owski 
(po awansie): 
Tyle mia/ w sobie etosu, nadziei; 
.wykoleH się, zdradzH ... dla ko�r. 

Barbara Godfreyow: 
Podobno .ochronę środowiska• 
poznała dokładnie • i z bliska ... 

Merklejn i Janusz 
Są na sesji parę razy w roku; 
podobno nie lubią tłoku ... 

Ludomir Krawiński: 
Uwielbia kuchnie 
i brzuch mu puchnie. 

Teresa Krzak: 
W USA byłaby .BUSH"; 
no cóż, no cóż ... 

"Właściciel" miasta: 
Tu każdy musi mi ulec 
· powiada skromnie Mikulec · 
bo kto ma infrastrukturę, 
ten ma wszystko, więc i .górę·. 

Jadwiga Kusiak (b. cenna): 
Nie wódź mnie na pokuszenie, 
bo poglądów tak nie zmienię. 
Twoja ranga wtedy wzrasta, 
gdy jest pełny skarbiec m-,sta. 

Maciej Kurp (/ sekretarz): 
Lecz bez z.9ody sekretarza 
nic się cudem nie rozmnaża. 

Krzysztof Niewiara (wierzący) 
Ciszej o tym .rozrmażaniu", 
nie słyszałeś na kazaniu?!. 

·Glosy z lewicy (nieliczne) 



Nie o to chodzi: wsadzą czy nie wsadzą, 
lecz naprawdę o to, kto będzie 
w ł a d z ą. 

Słasek S. (do obłudników) 
Sa przeciw aborcji we własnym kraju, 
lecz na śmierć za granicą się zgadzają! 

Dziad (skąd on się tam wziął? 
Nie mówcie o tolerancji 
w kraju pełnym ignorancji, 
w kraju fllldamentalistów, 
dewotek i komunistów, 
w kraju bez swego wyrazu, 
gdzie dziad mówi do obrazu ... 

Kazimierz Sas (z przejęciem) 
Gdy miał .LOT" kłopoty z .SA'ir' · em, 
jam umacniał się tymczasem, 
doszl\) v,;ęc do tego w końcu, 
że znów wygram konkurs w Sączu. 
lJJ. mną bowiem jest oświata, 
no i zacni dziennikarze, 
myślę, że nadejdą lata, 
iż znów ratję wszem wykażę. 

Janina Gościej (kuratoryjnie): 
Cieszę się, że konkurencję 
mam dziś w Panu, dyrektorze, 
wskażę Pańską proweniencję 
no i m n i e Pan dopomoże. 

Zenobia (nazwisko do 
naszej wiadomości) 
Oto nadszedł dzień pokuty, 
oby dniem rozsądku byt, 
niechże stare się rozsypie 
w niewidzialny, mglisty pyt. 

Komuch (sobie a muzom): 
Albo kadzidło, albo kropidło; 
ech, życie mu zbrzydło. 
A wazelina? A mydło? 
Nie razbieriosz ,,bez znieczuleflia· ... 

Chochlik {do ucha): 
A wiekuiste cierpienia? 

Jurek Wide/ 
Skromniejsze będę miał święta 
- gwaru narobią bliźnięta ... 

Chochlik (o Jurlw W.) 
Lokalna prasa mu zbrzydła, 
w .Glosie" straci! orle skrzydła, 
teraz staw (się) w .Dzienniku", 

niech stawia ... byle bez krzyku. 

Marek (o zbawiennym .klinie") 
Dajcie klina! Jeden klin· zanika splin. 
Zabieg, który przywraca 
nastrój sprzed kaca ... 

Redaktor Kac {Io nie ksywka) 
.Głos" ma już (Albina) KACA; 
zdaje się, że .dobre" wraca? 

Piotrek Gryźlak (impulsywnie) 
Nie myślcie, że to już święta, 
gdy w przyklęku są byd�ta. 

Jurek Leśniak (red. Tejrezjasz) 
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela, 
niektórydl dzieli nawet niedziela, 
podzielić może i referendum, 
oj, ciężkie, ciężkie czasy znów bęcią. 

Danuta O: (jak to Mąż 
rozszyfruje ... ) 
Zdewaluowały się pojęcia, 
niewiele znaczą słowa .etosu", 
koalicja nie do przyjęcia, 
każdy kowalem swojego losu?! 

Żyd /radzi z serca, nieźle): 
Pośpieszajmy do Betlejem. 
tam jest łatwiej o nadzieję ... 
Wieczne Słowo, łaska Pana 
• nasze Ziemia Obiecana ... 

Błazen (zamaskowany) 
Mówi o .cudzie Jonasza", 
wykrzykuje .alleluja", 
a gęba }<łkaś nie nasza, sytwelka wred· 
nego ... (zbója?). 

Szatan {do urzędnika) 
Waląc pokłony służbowe 
• uważaj na głowę. 

Dziad /do krytyka) 
Nawet za podwójną gardą 
szczękę trzeba mieć twardą 

Szatan {do aniołka) 
Dziś siódme .nie kradnir 
znaczy najczęściej: .nie wpadnij"". 

Klawisz (do Cygana) 
Nie pożądaj jego rzecl)J, 
gdy je dobrze zabezpieczy. 

Polityk (do praktyka) 
Gry już obrobili mu wszystkie strony, 
radośnie krzyknęli: bałwan skończony! 

ODSŁONA IV 

Trzy lata pQ.[ewolucji ... 
Z seminarium w Krynicy) 

Sądeccy reporterzy: 
{wpisać wszystkich) 
Podczas wystąpienia Ślisza 
panowała wielka cisza, 
przeszło stu trzydziestu gości 
przędło o .Solidarności": 

.nie wpuszczono nas w maliny"; 

.stworzyliśmy podwaliny"; 

.rozwijamy demokrację"; 

.mamy wciąż jedyna rację"; 

.dajemy ludziom wartości" · 

.no i trochę ułomności .. .". 

Wojciech Arkuszewski 
(napyta sobie biedy) 
Nasze wyborcze programy 
na śmietnikach dawno mamy, 
chcieliśmy mieć Polskę w złocie, 
stworzyliśmy bezrobocie, 
marzyliśmy o progresji, 
lecz topimy się w recesji; 
wszędzie braki, wszędzie bieda, 
tak się dalej żyć już nie da ... 

Krzysztof Pawłowski 
(.nasz· senator") .. 

Nie przyciąglim do nowego, 
nie wyprzęglim ze starego, 
naród obietnicą spity 
nie ula ludziom elity. 

Mieczysław Gil 
/krakowiaczek ci on) 
Wszędzie zamęt, wszędzie lament, 
nieskuteczny ten parlament 
miał być pewny - postępowy, 
gorsl)J jest niż .,kontraktowy!". 

Jan K. Bielecki (liberalnie) 
Czar wielkości i groteski 
= oto czas od .grubej kreskr. 

Jarosław Kaczyński 
(z PC bez. V"): 
Remlucja wciąż przed nami 
i .Bastylia" nie w ruinie, 
nie zdołamy w nowym sami, 
jeśli komunizm nie zginie . 
Ludzie wolą generała 
niż dzielnego pułkownika, 
z .,bohatera" robią .wała•, 
no a z .wala·· męczennika". 

Leszek Moczulski 
(konfederat sawsiem nierad) 
Ja to wkrótce wszystko zmienię, 
mamy ,.system" w KPN • ie. 

Józef Oleksy (do szefa KPN) 
Jeśli pan ma .świecznik" wlezie, 
czy ja skończę gdzieś ... w Berezie? 

Moczulski ( z calą powagą) 
Nie, bo to nie polskie miasto, 
ale w naszych niezbyt ciasno ... 

Autor (z hiobową pokorą) 
Tyle wokół mHości symboli, 
więc czemu to życie tak boli? 

ORĘDZIE SĄDECKIEGO 
KOMUCHA 
{patetycznie) 
Nasi parlamentarzyści 
są nieskazitelnie .czyśri', 
usta mają, ponoć głowy, 
ale milczą jak niemowy, 
z dala nie znam ich ni z bliska, 
nie pomną choćby nazwiska; 
jeżeli ja, co czytam prasę, 
słucham Wiadomości czasem ... 
to co wie .prosty" lektorat, 
z czyich ma korzystać porad? 
Jeśli .nasi" tacy w sejmie, 
niech ich lepiej naród zdejmie, 
o co też proszę uprzejmie. 

Komentator 
(Jurek Cebula, łzawiąc) 
Rozległy się gromkie brawa, 
głównie z lewa, kilka z prawa ... 

Glosik z sali 
{dziewiczo - słowiczy) 
Sejm - o ełanatję -
przez hrabiankę Anastazję! 

ODSŁONA V 

ks. Stanisław Jemioło 
(intonuje hymn do 
.Białej Madonny") 
Matko wyniesiona przez Syna 
nad ołtarzy ziemskich tron, 
spośród nas przed v.;eki jedyna, 
którą umiłował On. 

Biała Madonno, 
Jasna Madonno, 
Boska Madonno, 
Ludzka Madonno! 

Wyproś nam dobro, 
wybłagaj nam dobro 
u Szafarza łask, 
Pani ua czasu, 
Królowo nasza, 
ześlij prawdy blask. 

Panno przyobleczona w słońce, 
jaśniejsza od wszystkich gwiazd, 
okaż nam serce gorejące 
i ciepłem swym ogrzej nas. 

BialaMadomo ... 

Sądeczanie 
Podnieś rączkę, Boże Dziecię, 
uczyń nowe w starym świecie, 
pobłogosław naszą ziemię, 
w której miłość ciągle drzemie, 
przerwij, Dziecię, błędne koto, 
wyrwij z mocy otępienia, 
niechże ludzie będą znowu 
mieszkańcami tego domu, 
niech się ziści w nowym roku 
to, co łączy: sens i pokój. 

.Głos Sądecki" 
(wszechogarniający) 
W noc sylwestrową 
spełnijcie wolę moją: 
przekażcie sobie znak pokoju. 

O}JASZA SZ P 
tend.nie, przJ'mi.;ł:czo i edomó 

-

wymyślił poeta · deka t XX 

Antoni Kiemystowicz 



P
o walkach pod Krzywop
lotami i wycofaniu się 

z Królestwa Polskiego, 1 Pułk 
Legionów otrzyma! samo
dzielne zadanie strategiczne, 
polegające na oczyszczaniu 
Podhala z najazdu moskiews
kiego. 

Chyżówki, Słopnice, Limano
wa, Tymbark, Marcinkowice, 
Nowy Sącz - oto główne punkty 

kwaterują Moskale. Wiadomość 
ta, nnjmnicj może spodziewana 
ożywiła nas od razu. Wieczorkie
wicz zawezwał kilku oficerów 
na naradę. 

Chłopi twierdzili, Że jest ich 
kolo stu. Przyji;.,,cha li przed wie
czorem; jeździli po owies do Jur 
kowa i Wilczyc, nast�pnic 
cofn<;>li się i zakwatcmwali 
w Chvżówkach. 

WALKI NA PODHALU 

upartej walki, pełnej ofiar i boha
terstw, stoczonej przez pułk pier
wszy Legionów, pod wodzą 
Piłsudskiego, na Podhalu, w cią
gu ostatniego tygodnia listopada 
i pierwszej polowy grudnia 1914 
roku. 

Slota i mrozy późnej jesieni o
raz trudności terenu górskiego, 
poddały ciężkiej pn)bie wytrwa
łość polskiego żołnierza, z której 
oddziały nasze wyszły przecież 
zwycięsko. 

Oddziały nasze miały do czy
nienia z kilkakroć silniejszym 
przeciwnikiem, toteż kilka razy 
posuwa�1c się z niesłychaną bra
wurą w sam środek operacji 
nieprzyjacielskich; nieraz cofać 
się musiały, ale zawsze po to tyl
ko, by z powrotem wracać i jesz
cze dalej posuwać się ku 
przodowi. 

23 listopada maszerowaliśmy 
w kierunku Dobrej, wielkiej wsi 
koło Limanowet gdzie przed kil
ku zaledwie godzinami graso
wały jeszcze patrole kozackie. 

Mróz trzaska�1cy; ph;kna, zi
mowa pogoda. Widnokrąg 
przesłaniający kolosy gór, pok 
rytych białymi lasami. Zimne 
promienic księżyca k�wią się 
w szronie drzew przydrożnych. 
A na gościńcu zgięte pod cięża
rem rynsztunku postaci żołnier
skie, gnane przed siebie jednym 
słowem - rozkazem. 

W nocy już, znużeni, zzięb
nięci, przyszliśmy na micj..'>cc, by 
się dowiedzieć, że większa część 
wsi za�ta przez naszą kawalerię. 
Dwa bataliony zdołano pomieś
cić, dwom innym - trzeciemu 
i drugiemu - kazano iść w stronę 
Jurkowa, by go zająć, jak i sąsied
nią wieś -Chyżówki. 

Zeszliśmy z gościńca. Prown
dzil w zastępstwie majora Śmig
łego „ Rydza, który został na 
odprawie w komendzie głów
nej, porucznik Scewola „ Wie
czorkiewicz. 

Z1lcd wie uszliśmy kilometr, 
zatrzymało nas kilku chłopów -
górali wiadomością, że we wsi 
przeznaczonej nam na nocleg, 
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Postanowiono zdobyć kwa
tery. 

Wydane zostały rozkazy: po
rucznik Olszyna pójdzie na prze
łaj przez Łopień, oparłszy się 
o strumie1l Czarną rzekę, zajmie 
przełęcz; tym sposobem odetnie 
od wrót na Słopnice Królewskie. 
Wywiad pod s.imc Chyżówki 
poprowadzi podporucznik Dąb
rowa, po zbadaniu sytuacji wn>Ci 
do Jurkowa, gdzie na jego mel
dunek czekać �dz.ie reszta. Po 
chwili wydłużyła się na śnież
nym polu kolumna Olszyny; za 
przewodnika służył góral, jeden 
z tych, którzy przynieśli wiado
mości. 

Kolo godz. 1 po północy wró
cił Dąbrowa. Przyniósł meldu
nek, że Moskale czu�1 się 
bezpiecznie i śpią jak zabici. 
Czuwa tylko kilka pnsterunk(lw. 
Z1raz polem ruszyliśmy wprost 
na Chyżówki. 

Instynktem wyczuwamy każ
dy ruch, badamy każdy zaułek. 
Szmer górskich strumieni, szum 
lasu, bicie własnego serca i ten 
sznur ludzi cichy, daje obraz 
przytajonej grozy. 

W połowie wsi Wieczorkie
wicz nas zatrzymuje i wydaje 
krótkie, ostatnie dyspozycje. 

Po chwilowym spoczynku 
doszliśmy wreszcie do miejsca, 
gdzil:! wieś urywa sii;:, przecięta 
parowem. W d.ili widać duże o
siedle - nasz cel. W tym czasie 
przybył nasz komendant major 
Rydz i objął komendę. Grzybow
ski z.igłi;:bia się już tyralierką 
w krzaki parowu; ruchem osk
rzydlającym na praw? idzie plu
ton podporucznika Zorskiego „ 

RadmlSkiego; łączność z T.ila
rem ma utrzymać pluton podpo-
rucznika Rawicza 
Mysłowskiego; drog\'., która 
wiodł.i wąską przełęczą, zamyka 
pluton Soroki - Zbijcwskiego. 

Wszystko gotowe. Każdy ma 
swoje zadanie; można być pew
nym, że wykona je dobrze. Z za
partym oddechem 
nadsłuchujemy ostatniego roz� 
kuzu. Ki-zcpko trzymamy bagnc-

ty. czekamy znaku. Minuty wyd
łużają się w nicskmkzoność. O
siedle przed nami �1k na dłoni śpi 
spokojnie. Na tle bielonej ściany 
rysuje się cień pikiety. 

Moskale mają sami dać hasło 
do ogólnego ataku: kapral &;k „ 

Dobmwolski z kilkoma ludźmi 
wychodzi na skraj przedwlegk.'
go brzegu parowu, lamie umyśl
nie gałąź. Trzask - po c.hwili 
niepokalaną ciszę przerywa do
nośny, przeciągły, echem roznie
siony okrzyk: 

.. Stoooj! Kto idiooot! 
Odpowiedzią na to myl grom

kie nasze „hurra!" 
Z parowu, z krzaków, zza 

drzew, wyłoniły się postaci na
szych żołnierzy. Kilkanaście o
dosobnionych strzałów padło 
z osiedla. Ła1\ruch zacieśnia się 
coraz bardziet Moskale znaleźli 
się w położeniu bez wyjścia - zgi
nąć, lub poddać się; jak zwykle, 
wybrali to drugie. 

Z1roiło się śpiące osiedle. Ok
rzyki radości, przerażenia, bła
gania, przerwały ciszę. Moskale, 
CZ'-'Sto nic ubrani, wybiegali 
z chat bezbronni, pod nosząc ręce 
do gC1ry, prosili o życic. Zgania
liśmy biegających, wyciągaliśmy 
z chałup zaspanych jeszcze; lud
ność wskazywała ukrytych. 

Jc1ków wzi�liśmy 83, w tym 4 
oficerów. Opowiadali, że szwad
ron ten, przeznaczony specjalnie 
do wywiadów, został utworzony 
z doborowych żołnierzy róż
nych pułków. 

Tego dnia, którego wojna dla 
nich zost.ila skończona, mieli być 
w Mszanie Dolnej. O kawalerii, 
kwaterującej w Dobrej od kilku
nastu godzin, nic nie wiedzieli. 

Nadmienić trzeba, że w noc
nym napadzie na kawalerię ro
syjską pod Chyż()wkami, na 
czele oddziałów strzeleckich szli 
,, pułkowi Ros�1nie", wykrzyku
jąc do patroli rosyjskich słowa 
najbardziej soczyście rosyjskie, 
aby wprowadzić ich w błąd 
i zakryć kroczące za nimi szere
gi, zaś w momencie ataku krzy
czeli: -,,Bij ich sukinsynów!". 
„ Pułkowi Rosjanie" rekrutują się 
z je1\Ców rosyjskich, którzy prze
konawszy się o doskonałych sto
sunkach, panu�1cych wśród 
legionistów, proszą, aby ich 
wzięto do szeregów. Jeden sp<>ś
ród nich, Paweł, ordynans bry
gadiera Piłsudskiego, ba 
zapytanie, co go trzyma przy Le
gionach, odpowiedział: - ,,U nas, 
jak praporszczyk na kwaterze, to 
sołdat nie może przystąpić, a tu 
można mieć posłuch u samego 
pułkownika i nikt mnie nic bije „ 

tu zresztą ja, �1k każdy, jestem 
a b y  w a t  i e  1 ,,. 

Po śminlej wyprawie nocnej 
na Chyżówki, rozkwaterował się 

pułk nasz w Jurkowie. Trzeciego 
dnia pobytu w tej miejscowości, 
batalion III pod wodzą Rydza, 
otrzymał rozkaz odmarszu do 
Słopnic Królewskich i posunię
cia się o ile możności najdalej 
w kierunku Limanowej. Ponie
waż straże przednie tego batalio
nu stwierdziły, że obok Słopnic 
tylko od strony Kamienicy znaj
dują się słabe patrole rosyjskie, 
batalion pomaszerował wprost 
do Limanowet gdzie zajął kwa
tery. Stala tam już kawaleria aus
triacka, której sieć patroli sięgała 
do Kaniny, oddalonej o 7 km. od 
Nowego Sącza. 

Noc i poranek następnego 
dnia przeszedł spokojnie. Dopie
ro około południa patrole konni
cy doniosły, że szos.:1 od N. Sącza 
zbliżają się trzy szwadrony uła
nów rosyjskich, a jednocześnie 
wzdłuż toru kolejowego posu
wa�1 się dwa szwadrony z arty
lerią. 

Trąbki zagrały na alarm, 
a w chwilę potem batalion nasz 
obsadził przystanek kolejowy 
i drogę prowadzącą do Starej 
Wsi. Kompania piąta, pod do
wództwem Sawy, otrzymała roz
kaz obsadzenia oddalonej nieco 
szosy. Już w połowie drogi jed
nak dostała się w silny ogień ar
tylerii rosyjskiej, która szybko 
zdołała się wstrzelać w nasze 
szeregi. Z zimna krwią wetera
nów rozwinęła kompania swe l i 
nie pod gradem szrapneli, 
�kających naokół. Zaraz 
w pierwszej chwili oficer Stopy
ra, dowodzący plutonem, padł 
ugodzony pociskiem. Omdlały 
z bólu, zdołał jeszcze wydać ko
mendę przesunięcia linii swego 
plutonu. 

Wśród szalonego ognia armat 
i karabinów spieszonej kawale
rii, do zmierzchu wytrwał bata
lion na pozycjach. Walka 
obfitowała w trudne, drama
tyczne niemal chwile. I tak na 
przykład kompania Sawy wyst
rzelała całą amunicję i stałaby się 
wprost bezbronną, gdyby nie pe
wien dzielny ułan Bcliny, który 
nie zważając na grad kul, w ga
lopie dotarł do odległych pozycji 
i przywiózł amunicję. 

Pod osłona nocy rofnął się ba
talion do Łososiny, gdzie oczeki
wała go już pomoc w liczbie 
dwc>Ch kompanii pierwszego ba
talionu. 

Na linii nowych pozycji wrza
ły nazajutrz drobne utarczki 
w kawalerią nieprzyjacielską. je
den z plutonów kompanii Wira, 
dopuści! patrol zlożcmyzSO koni 
na odległość kilkudziesięciu kro
ków i dopiero wówczas przywi
ta! go salwą; kilku Moskali padło 
na miejscu, wiciu zranionych u
ciekło pospiesznie. 



I
dąc boczną aleją cmentarza miejskiego 
w Nowym Sączu, na północnym rogu 

kwatery nr  16, tuż za grobowcem Kuhne
nów, można zobaczyć jedyną na tym cmen
tarzu tego rodzaju mogile: duży prostokąt 
w betonowej obmurówce, wypełniony zie
mią., po.rosły pastwiskową trawką. I nic 
więcej. Zadnego znaku, żadnej tabliczki in
formującej czyj to grób i kto w nim spoczy
wa. Klasyczny przykład nic tylko 
przemijania, lecz wrccz żałosnego 7.apom
nienia. 

Pogrzebmy wiec trochę w historii, aby 
doszukać się prawdy o zapomnianej mogi
le. Jest to grób zbiorowy, a spoczywają 
w nim członkowie rodu Rossmanithów, 
który w sądeckim przemyśle metalurgicz
nym, w pierwszej połowic XIX wieku o
degrał pionierska role i który wart jest 
przypomnienia. Ze wszech miar. 

Założycielem rodu był Józef Rossma
nith. Urodził się 16 marca 1864 roku w O
pawie, na pograniczu Śląska Cieszy1lskiego 
i Moraw, w rodzinie polskiej. W 1883 r., po 
ukończeniu Szkoły Przemysłu Metalurgicz
nego i po praktycznym przeszkoleniu 
\,\' Niemczech - podjął pracę w Qdlewni 
Zeliwa w Węgierskiej Górce kolo Zywca. 

Kolejnym miejscem pracy były nowo ot
warte Warsztaty Kolejowe w Nowym Są
czu. Tu spotkał kolegę z lawy szkolnej, inż. 
Karola Kohuta, z którym w 1890 r. zaku
pili od hrabiego Edwarda Stadnickiego 
w Nawojowej wiekowy zakład: odlewnię 
i kuźnicę, noszące nazwę „Hamernia". 

Pięć lat p()źnicj Rossmanith rozstai się 
z Kohutem i założył w Nowym Sączu, tuż 
pod cmentarzem miejskim, własny zakład 
pod nazwą „Odlewarnia żelaz.i, stali i me
talów - Fabryka maszyn, siiltek, wyrobów 
i konstrukcji żelaznych". Faktem tym nad
al polnej dnlżce biegnącej kolo zakładu 
nazwę ul. Fabrycznej. Okoliczna społecz
ność przeniosło jednak na fabrykę starą 
nazwę „Hamernia", jako że w tym właśnie 
rejonie, w XV - XVI wicku pracowały czte
ry sądeckie kuźnice, zwunc z niemiecka 
,,Hamrami". 

Rossmanith, człowiek wyjątkowo zdol
ny, świetny organizator, o wielkich zaso-

SĘDZIWY LEKARZ 
DOBROCZYŃCA 

Dziwną była ulica Lelewela w Nowym 
Sączu, ciągnąca się od Piotra Skargi do nie
dalekiego końca, jakby Alepy zaułek. Dziw
na była dlatego, że domy nic stały przy 
niej jak na każdej ulicy, jeden obok drugie
go, a z dużymi odstępami. Na początku 
była pusta przestrzeń, z boku której leżały 
pryzmy tłuczonych kamieni, które tłuki 
ręcznie żałosny człowiek z obtłuczonymi 
palcami, wywijający ciężkim miotem 
w ciągu całych dni. Było to po p61nocnej 
stronie „Gęsiego" placu. Po prawej stronic 
stal duży, murowany budynek, za nim dru
gi. Naprzeciwko, w parterowym budy
neczku, mieściły się natryski miejskiej 
łaźni, zbudowanej przez magistrat niedłu
go przed wybuchem wojny. Za natryskami 
był budynek rytualnej łaźni żydowskiej 
(mykwy), a dalej pusta przcstrze1\ składu 
drzewa. Na samym końcu stal zwykły, 
piętrowy dom, o którym będzie dalej mo
wa. Po prawej stronic drogi była znowu 
pusta przestrze1l, za ktllrą znajdował się 
dom rodziny Twardowskich, a za nim wil
la - ostatni dom po prawej stronie tej dziw
nej ulicy, noszącej imię Joachima Lelewela. 
Aż dziw bierze człowieka, gdy zastanawia 
się, komu wpadło na myśl TAKĄ ulicę o-

bach przedsiębiorczości - rozbudował ha
mernię, poszerzając jej możliwości produk
cyjne na wszystkie dostrzeżone w terenie 
potrzeby w zakresie rolnictwa, przemysłu 
i rzemiosła. Czynił to zaś z takim rozma-

ZAPOMNIANA 

MOGIŁA 

chem i rzetelnością, że w r. 1905, czyli pięć 
lat od uruchomienia zakładu, na wystawie 
wyrobów przemysłu metalowego w No
wym Sączu otrzyma! zloty medal i pierw
szą nagrodę. 

Niemal od chwili pojawienia sic w są
deckim grodzie, zaangażował się Rossma
nith w działalność społeczną, jako druh 
tutejszego Gniazda Towarzystwa Gimnas
tycznego ,.Sokół". Wzmiankują o tym do
kumenty „Sokola", w których Rossmanith 
wymieniony jest dwukrotnie: w 1890 r. na 
stanowisku kierownika ćwicze1\ gimnas
tycznych i w 1894 r. jako współorganizator 
sokolej Sekcji Kolarskiej. Pierwszej w dzie
jach Nowego Sącza. 

Wspominam jego związki z „Sokołem" 
także dlatego, Ze w roku 1912 ówczesny 
prezes „Sokola", dr Jan Flis, zlecił Rossma
nithowi wykonanie monumentalnego Krzy
ża Powsta1\ców, z okazji 50 rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego. Warto 
dodać, że Krzyż, dzido wysokiej klasy ar
tystycznej, Rossmanith wykonał bezintere
sownie, jako dar szczerego serca na rzecz 
historii i miasta. 

Wybuch pierwszej wojny światowej zas
tał Hamerni!;' w szczytowym stanie rozwo
ju. Ale mieszkający w domu Rossmanitha 
oficerowie kwaterującej w Nowym Sączu 
dywizji austriackiej, przewidując w tym re
jonie nasilone działania frontowe - skłonili 
Rossmanitha, aby na pewien czas wyjechał 
z Nowego Sącza i przeczekał z dala od 
miasta czas frontowej grozy. Rossmanith u
legł namowom i w lipcu 1915 r. z żoną 

fiarować tak wybitnej osobistości, zajmują
cej jedno z czołowych miejsc okresu pow
sta1l narodowych? 

A więc tuż przed jej ko1\cem, po lewej 
stronic, stal jednopiętrowy, murowany dom, 
w którym mieszkał sędziwy staruszek, eme
rytowany lekarz - pułkownik byłej austriac
kiej armii, clr. Reis. Dziwny był to okaz 
człowieka. Gdy wchodziło się do jego gabi
netu, wzrok uderzał wiszący naprzL>ciwko 
portret „miłościwie" już nie panującego ce
sarza Austro - Węgier, Franciszka Józefa I. 
Na portrecie tym cesarz, już staruszek, ,,im
ponował" wygoloną w pośrodku głową o
raz charakterystycznymi bokobrodami, 
ciągnącymi się aż do samego dołu twarzy. 
Gdy pacjent otwiera! drzwi, od razu był zas
koczony dziwnym zjawiskiem: za biurkiem 
siL'<łzial doktor, a w tyle wisiał portret cesa
rza o identycznym niemal wyglądzie. Bo
wiem dr Rcis był do tego stopnia entuzjastą 
cesarza, że czynił wszystko, aby się doń u
podobnić. Przede wszystkim było to możli
we ze wzgh;du na głowę, istotnie podobną 
do cesarskiej, na której „panowała" łysina 
o idealnie niemal zaokrąglonym obwodzie, 
no i słynne bokobrody: g1,,•ste, ;, .. ,puszczone 
aż do dołu twarzy. NiejL>den pacjent mógł 
pomyMcć, że doktor umieści! za sobą swój 
portret, tak byli do siebie bliźniaczo podob
ni. 

Dr reis - jak się rzekło - byt pułkowni
kiem w wojsku austriackim długie lata, 

i czworgiem dzieci udał się do Pragi, gdzie 
mieli krewnych i znajomych. 

W czasie drogi, jadąc w zatłoczonych 
wojskiem wagonach, Rossmanith nabawił 
się ciężkiej choroby i mimo wysiłków naj
wybitniejszych specjalistów czeskiego 
świata medycznego - zmarł w Pradze 9 
sierpnia 1915 roku. Ciało, zgodnie z ostat
nią wolą zmarłego, spoczęło na sądeckim 
cmentarzu, dając początek mogile, w której 
spoczywa kilka osób z najbliższej rodziny 
Rossmanithów oraz księgowa, finansistka, 
a zarazem prawa ręka firmy i rodziny Ros
smanithów - Maria Maak. 

Dziś, gdy staję nad zapomnianym gro
bem i rodem, gdy widzc wystający ponad 
drzewa Krzyż Powstańców - doznaję niez
wykle przykrego uczucia: Krzyż, chluba są
deckiej nekropolii, dźwiga wysoko swoją 
smukłą sylwetkę, przypominając dzieje 
zrywów wolnościowych polskiego narodu 
i społeczeństwa sądeckiego - a na mogile 
jego twórcy nie znalazł się nawet... złama
ny patyk! I gdyby nie troska opiekunki 
groby, p. Stefanii Maak - już by na nim wy
rosła dżungla. 

Jest ta sprawa tym bardziej drastyczna, 
że oprócz Krzyża Powstańców, na tymże 
cmentarzu znajduje się ponad sto prac fir
my Rossmanitha w postaci balustrad i og
rodzeń poszczególnych grobowców, przy 
czym każdy element nosi znamiona dzieła 
sztuki. Wszystkie one, zdobione ręcznie 
kutymi ornamentami o motywach geomet
rycznych lub roślinnych, winny być ujęte 
w katalogu zabytków znajdujących się na 
sądeckim cmentarzu, jako cenne okazy na
leżącego do bezpowrotnej przeszłości kun
sztu mistrzllw kowalska - ślusarskiego 
rzemiosła i metaloplastyków. 

Ktoś uważniej myślący, czytający niniej
szy tekst, postawi pytanie: czym wytłuma
czyć dziwny fakt, że mogiła głośnego 
i zasłużonego rodu pozostaje w takim sta
nie? Odpowiedź na to pytanie mogłaby być 
bardzo długa. Ale można ją zdefiniować 
w kilku słowach: rozróby rodzinne i zła 
wola ze strony głównych spadkobierców 
rossmanithowej schedy. 

Józef Bieniek 

pewne wyniesione zeń nawyki towarzy
szyły mu do końca życia. Wychodząc na 
spacer narzucał pelerynę, jaką zapewne no
sił w wojsku, a zbyt długie spodnie mar-

Ze wspomnień starego sądeczanina 

MIGAWK1 SĄDECK1E1 
. Z OKRESU 

PRZEDWOJENNEGO (11) 
szczyly mu się „harmonijkowo" u samego 
dołu, opierając się o ostrogi przywiązane 
do tylu trzewika. W owym czasie doktor 
sam był już „zaawansowanym" starcem. 

Szczególny obraz przedstawiała sobą żo
na doktora: niska, szczupła i jakby wysch
nięta staruszka. Gdy szla na spacer ze 
swoja siostrą - żoną dr Dawida, geometry 
miejskiego - wyglądały jak dwie krople 
wody. Także były do siebie szalenie pod
obne. Sunęły drobnym kroczkiem dwie mi
niaturowej wielkości staruszki, 
szczuplutkie, drobne, w jednakowych ka
pelusikach i pelerynach z epoki Konopnic
kiej. Bardzo to było charakterystyczne 
zjawisko, to przesuwanie się żywych widm 
z ubiegłego wieku. 

(ciąg dalszy na str. 20) 
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T
RZY jubileusze mamy za sobą 700 lecie 
Nowego Sącza . 35 - lecie Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz 30 ,lecie 
Klubu Twórczego tegoż Towarzystwa. 

Twórczość nieprofesjonalna jest bogata. 
Obejmuje liczne grono twórców, którzy 
mają kilka zainteresowań twórczych: ma
larstwo i rzeźbę + muzykowanie czy pisa
nie poezji albo sztuka stosowana + poezja 
i malarstwo do nich nale--.i:ą tacy twórcy jak 
Grażyna Kulig z N. Sącza zajmuje się ma
larstwem jej tematem są portrety, poza tym 
rzeźba, poezja i muzyka. Wojnarowski Ka
zimierz malarz rzeźbia�z, Jerzy Masior -
malarz + poeta Wiktor Siiwa z Gorlic ma
larz i doskonały rzeźbiarz osobliwością je
go a może ambicją było wyrzeźbienie 40 
orłów polskich w dębie które zakupiło 

TWÓRCZOŚĆ 
NIEPROFESJONALNA 
muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
o sobie nie wspominam bo nie wypada jest 
jeszcze p. Babik Bronisława malarka i pi
sząca wiersze, Jan Czech jedyny ekslibrista 
opanował t<l trudną dziedzinę sztuki do 
perfekcji poza tym rzeźbi i haftuje, Lagan 
Kazimiera specjalistka od makram, haftów, 
i różnych wytworów szydełkowych pisząc 
poezję prozę ostatnim jej dziełem jest op
racowana na wideo cala historia 700 lecia 
legendy podania i z darzenia posługując 
się ze zdjęciami archiwalnymi, malarst
wem, i rysunkami jednocześnie będąc nar
ratorem. /700 - lecie Nowego Sącza 

Ciekawymi członkami są np malżc1lstwo 
i Wanda Bojesiowie z Tarnowa on malarz 
ona też do tego hafciarka i poetka a jedno
cześnie rekordziści w urządza1,iu swoich 
wystaw na terenie wielu województw / 
coś około 400/ Twórców z tak różnorod
nym zainteresowaniem jest bardzo wielu. 

i Słowo tak pogardliwe jak Amator nie 
mieści się w tej gestii amatorem jest każdy 
kto rozpoczyna coś robić mając zaś wiele 
lat doświadczeń, mozołu, czy sukcesów 
wreszcie już nie jest tym amatorem tworzy 
inaczej w szczegl'1lności emeryci renciści 
którzy malują czy rzeżbią z potrzeby du
cha i dla własnej satysfakcji są teraz dru
gim ja. Natomiast młode pokolenie 
niezależnie od wykonywanej pracy próbu
je a raczej poszukuje nowych trendów 
w sztuce do nic'h można zaliczyć Janinę 
Kozę z Jazowska Józefę Kamińską ze Sta
rego Sącza, Milka Ryszarda, Zygmunta 
Leszka z Krynicy czy Mariusza Moraws
kiego też z Krynicy Lucyna Szudy ze 
Szczawnicy lub Skraba Jan z Kąclowej nie 
wspomnę o malarstwie na szkle kt(1re ma 
tak odlegle tradycje na Podhalu Mistrzynią 
w tym kierunku jest Staff Bogumiła czy 
Anna Madeja i Karol Rojna Nie sposób 
wymienić tu wszystkich lecz przykro jest 
pominąć kogokolwiek będąc przez 10 lat 
komisarzem tych wszystkich wystaw 

(ciąg dalszy na str. 21) 

SĘDZIWY LEKARZ 
DOBROCZYŃCA 

(ciqg dalszy ze str. 19) 
Dr Reis był wówczas oczywiście emerytem 

i pacjentów przyjmował rzadko. Któregoś lata 
wybuchnęła w żydowskiej dzi�lnicy bardzo 
groźna epidemia czerwonki. Zydzi wpadli 
w panikę, wzywając na gwałt lekarzy do swych 
chorych. Ale żadne lekarstwa nie skutkowały. 
Udano się więc b pomoc do dr Reisa. Stary, 
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Fotoreportaż Jerzego Cebuli 

314 PREMIER W 70 LAT 
,,Zemstą" Aleksandra Fredry zakończyły się ob

chody 70 - lecia powstania Teatru Robotniczego im. 
Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. W ciągu 
dziesięciu dni, na scenie Domu Kultury Kolejarza 
(siedziba teatru), pokazano „Trzewiczki szczęścia", 
monodram w wykonaniu Andrzeja Krupczyńskiego 
,.Józik Buzuk z Paszek rodem", musical „Gra taka", 
„Cztery razy Czechow". Gościnnie wystąpił Teatr 
STU ze spektaklem „Próba" B. Schaeffera. Teatr 
NSA z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Są
czu pokazał „Komedianta" T. Bernharda oraz 
,,Kwartet dla jednego aktora" B. Schaeffera. 

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego na 
trwale wpisał się w pejzaż kulturalny Sądecczyzny. 
Historia teatru to walka o widza, o przetrwanie. Do 
niedawna nad zespołem wisiała grożba jego rozwią
zania. Biorąc jednak pod uwagę jego osiągnięcia, 
Dyrekcja Generalna PKP postanowiła wziąć na ut
rzymanie Dom Kultury Kolejarza w Nowym Sączu. 
Był to chyba najpiękniejszy prezent, jaki mogli ot
rzymać aktorzy i kierownictwo placówki (decyzje 
ogłoszono podczas przedstawienia galowego). 

Historia teatru to również historia jego twórców. 
Do dziś, niemal nieprzerwanie, występuje Franciszek 
Worobiow, związany z teatrem od 1936 roku, Mie
czysław Michalik od 1947, Henryk Grodzki od 1949 
roku. Obok nich jest i młode pokolenie: Monika Śle
piak, bratanica założyciela teatru, Adam Kamiński, 
Zbigniew Kukla, Krystyna Kurowska, Krystyna Ro
pek. 

Wieloletnim d;,rektorem DKK jest Madej Ropek, 
dyrektorem artystycznym Andrzej Horoszkiewicz, 
scenografem Franciszek Palka. 

Teatr nie zamierza poprzestać na dotychczaso
wych osiągnięciach. W zamyśle artystów są kolejne 
inscenizacje. Wszystko jednak będzie zależeć od 
kondycji finansowej. Niemniej jednak życzymy dal
szych 70 lat i kolejnych 314 premier. (JEC) 

LISTA NAGRÓD 
WOJEWODA NOWOSĄDECKI· LISTY GRATULACYJNE 

Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego, Adamowicz 
Stanisław, Englert Julita, Kamiński Adam, Krupczyń
ski Andrzej, Kaczmarczyk Dorota, Kukla Zbigniew, 
Patronik Lesław, Palka Franciszek, Ropek Krystyna, 
Ślepiak Monika, Zając Antoni, Zając Maria 

MEDAL 700 • LECIA NOWEGO SĄCZA 
Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego, Barbacka -

Ślepiakowa Helena, Denenfeld Roman, Grodzki 
Henryk, Horoszkiewicz Andrzej, Michalik Mieczys
ław, Nieć Irena, Palka Franciszek, Worobiow Fran
ciszek. 

PREZYDENT MIASTA· LISTY GRATULACYJNE 
Bolanowski Leszek, Cebula Ewa, Garbacz Jadwiga, 

Józefów Natalia, Kaczor Wojciech, Kurowska Krysty
na, Masior Jerzy, Moskal Tadeusz, Porzucek Aleksan
der, Ramza Maria, Wiatrak Izabella, Zengel Czesław, 
Żółciński Bartłomiej 

NAGRODA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO 
(zegarek „Helvetia") 
Franciszek Worobiow 

doświadczony lekarz doradził lekarstwo, które 
pomogło opanować tę epidemię. Było to zwyk
le, okrągłe pudełko z czarnym proszkiem wew
nątrz, a sprzedawano je w aptece Jarosza ,,Pod 
Białym Orłem" Epidemia zaczęła w widoczny 
sposób słabnąć i wkrótce została całkowicie 
zlikwidowana. Tak oto stary lekarz, trochę lek
ceważony przez niektórych sądeczan, swoim 
doświadczeniem i wiedzą lekarską, stal się 
dobroczy1ką miejscowej ludności, skutecznie 
zapobiegając rozprzestrzenieniu się epidemii. 
Sam stojąc u schyłku życia, dzięki bogatemu 
doświadczeniu, uratował od śmierci tak wielu 
ludzi. Albin Kac AndrL�j Horoszkiewicz 



O
negdaj jechałam autobusem nr „7". 
Obok mnie dwóch nastolatków, je

den z kucykiem do polowy pleców, roz
mawiało o kawaiach, jakie robią 
nauczycielom. Panią od j�zyka rosyjskie
go wprawiają w zakłopotanie domagając 
się od niej przetłumaczenia na język 
Puszkina słów „dymion" i „aparatura do 
pędzenia bimbru". Natomiast ich mate
matyczka jest tak przez klasę udręczona, 
Że przez całą lekcję siedzi plackiem za 
biurkiem, wpatrzona w książkę i co raz 
prosi o spokój, ale nikt jej nie słyszy, bo 
taki jest hałas. 

Niewielu jest nauczycieli, którzy potrafią 
zdobyć sobie u uczniów prawdziwy al'litory
tet, a jeszcze mniej umiejących trafić do ich 
serc. Takich pedagogów pami�tamydo końca 
życia, choć przeważnie są to ludzie wymaga
jący, dający w kość uczniom, ale i tak kochani. 
O nich mówi się jeszcze po latach: ,,Nasz.a 
Pani", ,,Nasz Pan". 

,,Naszą Panią" jest z pewnością nauczy
cielka ze Szkoły Podstawowej nr 2, Maria 
Sit.-dlarz, która wychowała już niejedno poko
lenie sądeczan. O to co mĆ>wi o niej j1..x:lcn z jej 
uczniów, Michał Zbrożek:- Naszą pa11ią od pol
skiego poznaliśmy we wruśniu 1990 roku, kiedy 
sko,iczyliśmy naukę w Ili klasie. Teraz jesteSmy 
w VI c. Nasza klasa, to 32 znpnyjainionych Zf 
sobą uczniów, którymi dowotlzi pan Jer=y Kul>
rychl. Nad całą naszą gromadą 11ie,x,dzielllie JXl· 
nuje jednak JXlni Maria Siedlarz. Uświadomiła 
nam, ie język polski, to 11ie tylko czyta11ki czy 
twiczenia z ortografii. 7i1 takie, a może przede 

(ciqg dalszy ze str. 20) 
a było ich ponad 30 praca ta jest czysto 
społeczna z.abierająca ogromnie dużo czasu 
i wysiłku lecz dająca wiele satysfakcji pat
rząc na nie wiem już do kogo należy a zna
jąc mnie nie wnoszą zastrzeżeń co i jak to 
ułożę choć bywają też fanaberie że sami nie 
wiedzą czego chcą. 

Wystawa 35 lecia w BWA w miesiącu 
czerwcu dała obraz naszych możliwości 
i zdolności i niech ktoś pnwie że sztuka 
ma być elitarna jedynie masowe uczestnic
two. Druga wystawa konkursowa w Sta-

TWÓRCZOŚĆ 
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rym Sączu w Domu na Dołkach Obecnie 
zaś przystosowując nasze pomieszczenie 
willi Maria na piętrze organizuję co mie
sięczne indywidualne wystawy naszych 
członków przy uroczystym wernisażu 
z wideo z muzyką z poezją herbatą czy ka
wą i ciastkami zwierzeniami autora o sobie. 

Pierwsza wystawa p.t. Portrety autorki 
Grażyny Kulig z Nowego Sącza otwarta 
była 1 X br: godz. 17 była bardzo uroczysta 
na szczególną uwagę zwrócił obraz zatytu
łowany Pieta, Maria Kallergis Piłsudski na 
kasztance ołtarz Wita Stwosza i portrety 
córek i innych osób z portretów tchnął op
tymizm i radość i to właśnie z.idzialalo że 
zwiedzający odchodzili z uśmiechniętą 
twarzą zadowoleni. Grażyna Kulig jest 
członkiem w TPSP od 1965 r jej specjalnoś
cią są portrety wicie z nich zostało zaku
pionych przez muzea i kościoły oraz 

wszystkim wspaniale spotkania z pięknym języ
kiem, l1istoriq i wszystkim z czym codziennie się 
spotykamy. Naszej Pani zawdzi,'Czamy wiele bar
dzo ciekawych opowieści literackich, zaszczepioną 
w nas miłość do książki, to że mówimy ładnie po 
,x,lsku. Jej lekcje sq ciekawe - 11ie opłaca się ich 
opuszczać. W Naszej Pani mamy też prawdziwe
go pnyjaciela. Myśli nie tylko o tym.czego mamy 
się 11a11czyć, ale takie martwi się o nas, pneżywa 

dzian z matematyki. Tylko Jacek dostał 5. Ja
cek i Maciek chyba za�li I miejsce w kabare
tach. Oto ich reklama Milk Way. Jacek: -
Wiecie, co mój synek zrobił dzisiaj rano? Ma
ciek: - Ach wiemy, wiemy, włożył baton do 
mleka. Jacek: - A właśnie, że nie, bo ja mam 
córeczkę! Może na papierze ten żart wyda ci 
się głupi, ale oni powiedzieli go świetnie. 
Paulina 

LISTY DO MICHAŁA 
nasze niepowodzenia i kłopoty, potrafi się z nami 
śmiać. Nawet, kiedy nie moŻl/a JXłjść do szkoły 
czuje się jej obecność i pamięć. W /,NJździerniku 
złamałem rękę i musiałem zostać w domu. A tu 
niespodzianka: listy od Pani i całej klasy! Od razu 
zrobiło mi się raźniej. Dobne jest mieć świado
mość, że ktoś o kimś myśli, że nie jest się tylko 
jednym z wielu anonimowych 11cz11iów, ale konk
retną osobą. 

W pokoju Michała na honorowym miejscu 
leży paczuszka z listami. Pierwszy - ze wspa
niałym namalowanym sercem - od Pani, po

tem reszta. Oprócz informacji o życiu szkoły 
i klasy, planowanej wycieczce w góry są 
w nich rysunki: kwiatuszki, śmieszne twarze, 
serduszka, a nawet...odcisk palca. Na chybił 
trafił wybieram parę z nich, oto fragmenty: 

Dmgi Michale! Masz wspaniałą labę, lecz 
niestety - �1k dzisiaj mówił Piotrek i Artur -
ręka cię boli. Ale przecież niepotrzebnie gra
łeś w piłkę z ręką w gipsie. Ominął cię spraw-

w domach prywatnych w kraju i zagranicą 
/Szwecja Austria/ jest zdobywczynią wie· 
lu nagród pierwszych drugich trzecich czy 
nagród publiczności. Druga z Kolei wysta· 
wa p.t. Pejzaże Sądeckie Kazimierza Woj
narowskiego z Nowego Sącza 
nawiązującego do obchodów 700 lecia No
wego Sącza prace jego są na wysokim po
ziomie artystycznym wiele ciekawych 
zakątkt'iw można poznać z jego obrazów 
malowane szpachlą niektóre przymglone 
inne zaś zaskakują innym stylem malowa
nia i barwą mimo doskonałych prac autor 
jest w stosunku do siebie bardzo krytyczny 
i równocześnie nieśmiały i skromny taki 
juki powinien być prawdziwy artysta, i za 
to go ogromnie cenię poza tym jest również 
rzeźbiarzem prowadzi zaklud wyrobu ram 
do obrazów czy luster nad każdą ramą poś
wi�ca wicie czasu tworząc wzory na zamó
wienie albo tworząc własne 
niepowtarzalne. wystawa jest czynna od 13 
XI do 10 XII od wtorku do czwartku 
w godz od 10 - 14 na którą serdecznie zap
raszam adres Willa Marya Nowy Sącz Ja
gicl101lska 60 

Trzecia z kolei wystawa poświęcona bę· 
dzie tkaninie artystycznej jak gobelin hafty. 
koronki. makramy. kwiaty. każdą wystawę 
daję na wideo aby stworzyć kronikę którą 
będzie można oglądnąć ocenić i przy oka
zji poznać autora tych dziel. Niechaj ta ma
ła satysfakcja będzie naszym udziałem jeśli 
w inny sposób nie mogliśmy uczestniczyć 
w tym 700 leciu, bo pomyśleć że często by
ły organizowane kiermasze na rynku głów
nym przy muzyce i śpiewie a w tym roku 
jubileuszowym nie zrobiono nic a miały 
być od maja do końca sierpnia, nie zrobio
no też nic aby wspólnie zorganizować ple
ner, Portret Miasta. Czyżby? Nowy Sącz 
był dla uprzywilejowanych! Zaproszono 

Drogi Misiu! Nie mogę się na ciebie docze
kać. Ja też bylem chory, ale szkoda, bo akurat 
wypadło Święto Szkoły i Dzień Nauczyciela, 
wiec i tak było wolne. Samemu bardzo smut
no mi się siedzi. Wracaj jak najprędzej. Pa! 
Mateusz. 

Cześć Michał! Smutno nam bez ciebie, bo 

nie ma kto rozweselać klasy. Pani od matema
tyki powiedziała, że będzie nam robiła co 
tydzień sprawdziany. Wszyscy nauczyciele 
pyta�1 o ciebie, a najwięcej pani od fizyki, na
wet mówiła, że nie pamięta twojej twarzy. 
Agnieszka 

Michał! U nas w klasie wszystko po stare
mu, jedynie Przemek i Kuba nie mogą pisać, 
bo mają obandażowane prawe ręce. Kuba ma 
palec w szynie, a Przemek chyba zwichnął 
rękę. Ciekawe, gdzie oni chodzili. Może sami 
ci o tym opowiedzą. W czwartek obchodziliś
my Świ�to Szkoły, a więc bxł dzień wolny, 
jedynie poszliśmy do kościoła. (B) 

z różnych miast i krajów, O Sądeckich 
twórcach ZAPOMNIANO // NIE - PO
GARDZONO a Jest nas wszystkich 245 
twl\rców samych zaś Sądecoków i Sądecek 
około 80. 

Z Poważaniem i z goryczą 
przew. Klubu Twórczego 

Zofia Świdrak 

Marian Mólka - n.:eżbiarz ludowy z Nowego Sącza. 
Fol M. Żyła 
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M
arek Kotański, zało
życiel Stowarzysze

nia MONAR, które stara się 
czynnie pomagać narkoma
nom, chorym na AIDS i no
sicielom wirusa HIV jest 
z pewnością człowiekiem 
kontrowersyjnym, który 
wzbudza w bliźnich wiele 
emocji. Jednak po bliższym 
kontakcie okazuje się peł
nym czaru zapaleńcem, eru
dytą, mężczyzną 
potrafiącym przemówić do 
serc i umysłów. Tak w każ
dym razie oceniają go panie 
z wydziału Oświaty Zdro
wotnej Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz 
nej w Nowym Sączu oraz 
młodzież z Gorlic i qmano
wej, gdzie ostatnio przeby
wał szef MONAR-u. 
A trzeba zdradzić, że jest on 
już po dwóch zawalach, 
a przed Limanową miał sa
mochodową kraksę. Nic go 
jednak nie powstrzymuje od 
kwestowania na rzecz „trę
dowatych" XX wieku, wy
jaśniania czym jest 
narkomania, AIDS, HIV. 

- Co to jest AIDS? 
Na początku lat osiem

dziesiątych stwierdzono -
najpierw w USA, a następ
nie w Europie ZAchodniej -
wśród młodych mężczyzn -
zachorowania na nieznaną 
dotąd groźną chorobę, cha
rakteryzująca się utratą od
porności organizmu. 
Nazwano ją po angielsku: 
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Acquircd Immune Dcficien
cy Syndrome - w skrócie: 
AIDS, co po polsku należy 
tłumaczyć jako „zespół na
bytego upośledzenia odpor
ności". Ustrój pozbawiony 
normalnych sił odpornoś
ciowych nie potrafi obronić 
się przed wniknięciem róż
nych bakterii, grzybów, pa
s o ż  y t ó w  
jednokomórkowych lub wi
rusów, a następnie nie mo
że zwalczać powstałych 
dodatkowych zakażeń tymi 
drobnoustrojami. z,każenia 
te, choć nie groźne dla Judzi 
mających prawidłowy po
ziom sił odpornościowych -
przybierają u osób o zabu
rzonym systemie odpornoś
ciowym, poważny, ciężki 
przebieg i prowadzą często 
do śmierci. U ludzi pozba
wionych odporności mogą 
rozwijać się nowotwory, 
zwłaszcza mięsak Kaposie
go, który u osób chorych na 
AIDS ma szczególnie złośli
wy i gwałtowny przebieg. 

- Co jest przyczyni! A
IDS? 

W 1983 roku odkryto wi
rus, który powoduje to 
schorzenie. Nazwano go 
w skrócie HIV. Stwierdzo
no, że znajduje się on głów-
nie we krwi osób 
zakażonych, poza tym 
w nasieniu (spermie) i wy
dzielinie pocąwowej, toteż 
zarównO krew, jak wspom
niane wydzieliny mają is-

totne znaczenie w przeno
szeniu zakażenia. Niewiel
kie ilości wirusów mogą 
niekiedy być obecne w śli
nie, łzach, moczu i stolcu, 

, 

że zakazić dziecko w swym 
łonie przed urodzeniem lub 
w czasie porodu. Nie grozi 
natomiast zakażenie przez 
podanie ręki czy kontakty 

Z KOTANSKIM O AIDS 

nie odgrywaj<\ one jednak 
roli w szerzeniu się zacho
rowań, jest ich bowiem tam 
zbyt mało.Wirus HIV jest 
wrażliwy na działanie pow
szechnie stosowanych środ
ków odkażających. Bardzo 
łatwo ginie w podwyższo
nej temperaturze, a tym 
bardziej w gotowaniu. Poza 
organizmem HIV nie znaj
duje dogodnych warunków 
do przeżycia; nie zdarzają 
się zakażenia najbliższego 
otoczenia osoby zakażonej 
w inny sposób niż przez 
kontakty seksualne. 

- Jak dochodzi do zaka
żenia? 

Najczęstszą przyczyną 
zakażenia są stosunki płcio
we heteroseksualne; może 
ono także nastąpić przez 
niesterylne igły i strzykaw
ki pożyczane sobie wzajem
nie przez narkomanów. 
Dawniej zdarzały się także 
zakażenia przez przetacza
nie krwi osoby chorej lub 
leków wytworzonych 
z krwi, stosowanych np. 
u osób chorych na hemofi
lię. Dziś leki te są już bez
pieczne. Ciężarna kobieta 
zakażona wirusem HIV mo-

TEATRY 

ULICZNE 

W dniach od 1 do 10 
grudnia w całej Polsce ob
chodzono Dni walki z A
IDS. Z tej okazji Terenowa 
Stacja Sanepidu z Nowego 
Sącza zaproponowała mło
dzieży ze szkól średnich 
konkurs na najlepsze wido
wisko uliczne poświęcone 
tematowi największej cho
roby XX wieku. Przyznano 
nagrody pieniężne. Otrzy
mali je uczniowie z Zespołu 
Szkól Budowlanych, II L i 
ceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkól Ekonomicz
nych. (B) 

towarzyskie, w pracy, auto
busie, ani też w domu 
w życiu codziennym. 

- Badanie przeciwciał 
przeciw HIV? 

Odkrycie wirusa HIV 
przyocyniło się do ogrom
nego postępu w diagnosty
ce AIDS, pozwoliło bowiem 
na opracowanie metody 
wykrywania we krwi prze
ciwciał wytwarzanych 
przez organizm w odpo
wiedzi na zakażenie. Ich 
wykrycie pozwala na roz
poznanie choroby w przy
padku zakażenia 
bezobjawowego oraz podej
rzenia AIDS. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że dodatni wy
nik badania przeciwciał nie 
jest testem rozpoznawczym 
AIDS, świadczy jedynie 
o zakażeniu HIV; w ciągu 
10 lat na AIDS zachoruje 
tylko część spośród zakażo
nych. 

- Gdzie szukać informa
cji na temat AIDS? 

Przede wszystkim 
w szpitalach (w Nowym Są
czu, Gorlicach,Rabce, Kry
nicy, Zakopanem 
i Limanowej) oraz w Punk
tach Informacyjnych TSSE. 



Malo jest chwil w roku, których tak 
bardzo oczekujemy, jak przywołu

jących najwięcej wspomnień, pełnych ra
dości i nadziei - Świąt Bożego 
Narodzenia. Były i są obchodzone w na
szym kraju bardzo uroczyście, a szcze
gólny charakter - jak -nigdzie na świecie 
- ma wieczerza wigilijna. Jej nastrój two
rzą nie tylko obyczaje: ubieranie choinki, 
śpiewanie kolęd, obdarowywanie pre
zentami, ale i tradycyjne potrawy. 

W czasach przedchrześci�11lskich obcho
dzono starosłowiańskie gody, świ�ta dla ucz
czenia radosnego wydarzenia - przt.-silenia 
zimowego. Było to połączone z ucztami, za
bawami, śpiewem i wróżbami. Z tego okrL>su 
przetrwało w kulturze ludowej, np. pozosta
wianie wolnego miejsca przy stole wigilij
nym lub wróżenie. Młodzi podczas 
wieczerzy wyciągali źdźbła siana spod obru
sa, które miały określać ich los w nadchodzą
cym roku; zielone oznaczało rychły ślub, 
zwiędłe - oczekiwanie, a żółte stampanie1l.st
wo. 

Od czasów chrzL'Ści�11lstwa na ziemiach 
polskich Gody zamieniły się w Święta Boże
go Narodzenia. Niektóre zwyczaje i obrzędy 
zmieniły się, ale nastąpiło połączenie wątków 
pogańskich i chrześcija1lskich w jedną barw
ną całość. 

Pięknym st.1ropolskim już obyczajem było 
zapraszanie na wieczerzę ludzi samotnych, 
tego bowiem wieczoru nikt nie mógł się czuć 
opuszczony. Jedną zaś z młodszych tradycji 
wigilijnych jest strojenie choinki. Zwyczaj ten 
- wraz z obdarowywaniem prezentami -do
tarł do nas z Niemiec. 

Podobnie ciekawą przeszłość ma wiele 
potraw wigilijnych. Taka pradawną obrzędo
wą potrawą była kutia, jeden z ulubionych 
przysmaków w czasie pogańskich uczt ku 
czci zmarłych. Pierwotnie kutię przyrządza
no bardzo prosto: zmiażdżone ziarna zboża 
mieszano z miodem, a następnie gotowano. 
Wspólczesna kutia niewiele różni się od daw-

Kochani, nie zapomnijcie o soleni
zantach, którzy w tygodniu przed

świątecznym będą obchodzić swoje 
imieniny. 
PONIEDZIAŁEK: Ta11a, Piotra, Sewery11a 
WTOREK: Balbiny, Franciszki, Ze11011a 
ŚRODA: Jana, Małgorzaty, Sławomira 
CZWARTEK: Adama, Ewy, Irminy 
PIĄTEK: Anastazji, Eugenii 
SOBOTA: Dionizego, Szczepana 
NIEDZIELA: Tana, Teodory, Ża11ety 

ncj: ziarnka zboża oczyszczone z zewnętrz
nej łuski, gotuje się w malej ilości wody i sio
dzi miodem. Z1zwyczaj dodaje się jeszcze 
roztartego maku, rodzynków i migdałów. 
Potrawa ta była popularna w południowo
wschodniej Polsce, natomiast w centralnej 
Polsce tradycyjną potrawą wigilijną są kluski 
z makiem lub łamari.cami, a na zachodzie -
,,makówki", czyli tort makowy. 

I wreszcie najbardziej uroczysty moment 
Świąt - wigilijna wieczerza. Według starej tra
dycji, z.,chowanej w wielu domach, zasiada się 
do niej po ukazaniu się pierwszej gwiazdki na 
niebie, pilnie wypntrywancj przez dzieci. Wie
czerzę - t.,k �,k dawniej - rozpoczyna się od 
dzielenia opłatkiem, który st.il się symbolem 
święta rodzinnego i pojednania. 

W naszym kraju wieczerza wigilijna była 

rakterem. Nie potrafi chwalić się sukcesami. 
Bywa często uparty. 

o 

ZENON - jest pochodzenia greckiego, zna
czy życie Ztusa. Osoba o tym imieniu jest 
niezwykle towarzyska, lubiąca ludziom wyś
wiadczać przysługi. Może przeżywać niepo
wodzenia i depresje, po czym przychodzą 
sukcesy. Jest mocnego charakteru. Nie pod
daje si� zbyt szybko. 

o 

Pam.iętajm.y o 

SOLENIZANTACH 
Wszystkim solenizantom życzymy samych 
pogodnych i szczęśliwych dni. 

o 

SEWERYN - imię łaci1lskie. Osoba o tym 
imieniu jest z gruntu człowiekiem przezna
czonym do służby publicznej, na przyw6dcę 
duchowego. Wyróżnia się dobrotliwym cha-

SŁAWOMIR - imi� słowiańskie, w tłuma
czeniu może być rozumiane �1koslizwa i pokój. 
Slnwomir jest m�żczyzną żądnym władzy, 
sceptycznie nastawicmym do współpracow
ników, udnjącym, że jest zapracowany. Nie 
znosi krytyki pod swoim adresem. Nie uzna
je zmienności w mnlże1lstwie. 

i jest posiłkiem postnym. Wszystkie potrawy 
przyrządza się na oleju lub oliwie. Niegdyś, 
w zależności od zamożności domu, na Wigi
lię podawano od siedmiu do dwunastu dań, 
wśród których dominowały pntrawy rybne. 
Nic mogło z.,braknąć karpia lub szczupaka 
w szarym sosie, a do tradycyjnych zup roz
poczynających wieczerzę należały: barszcz 
czerwony z uszkami, zupa grzybowa, rza
dziej migdałowa. Podawało się też groch 
z kapustą, symbolizująca zdrowie i silę, pn
nndto potrawy z grzybów suszonych oraz 
kutię. Ważnym składnikiem wigilijnych 
potraw był mak - symbol urodzaju. Wśród 
ciast prym wiodły pierniki i makowce. Wie
czerzę wigilijna kończyły kompoty z suszo
nych owoców, kisiele z żurawin oraz jabłka 
i orzechy. (B) 

o 

EWA - imię hebrajskie, oznaczające osobę 
dającą życie. Osoba o tym imieniu jest mądra, 
o wzniosłych ideałach. W swoim postępowa
niu kieruje się dużą dozą odpowiedzialności, 
czyni wszystko ruzsąd nie, a uciech życio
wych zażywa z umiarem. Nigdy nie narzuca 
się innym. 

o 

ADAM - imię r6wnież pochodzenia heb
rajskiego lub arabskiego, a oznacza tyle co 
zbudowany z czerwonej gliny lub połączony 
z drugą osobą. Na jego popularność wpływa 
fakt, że Adam był pierwszym ojcem ludzi. 
Polski Adam jest mężczyzną niezależnym, 
stanowczym. Jest rozsądny, trochę nawet za
rozumiały. Dużą wagę przywiązuje do ubio
ru i swojego wyglądu zewnetrznego. 

o 

SZCZEPAN - imię wywodzące się z greki 
od słowa slephanos - wieniec, korona. Toteż 
Szczepan jest dobry, pogodny, ambitny, lu
biący chodzić własnymi drogami. Ma uzdol
nienia artystyczne, dobry słuch, t.1lent 
aktorski. Nie żeni się zbyt wcześnie. Jest dob
rym mężem, świetnym wychowawcą dzieci. 

(viola) 
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ŚWIJ1-PECZ'J{'E P9(Z'EP IS'Y 
KOMPOT WIGILIJNY 

20 dkg suszonych śliwek, 20 dkg suszo
nych fig, 2 -3 łyżki cukru, cytryna, kawałek 
cyrłamonu. 

Śliwki umyć, zalać 2 szklankami przego
towanej, zimnej wody, moczyć przez 4 go
dziny. Gotować w tej samej wodzie 
z dodatkiem 1 - 2 łyżek cukru i cynamonu 
przez 10 -15 minut. Z figami postępować jak 
wyżej, dodając soku z cytryny. Po ugotowa
niu oba kompoty połączyć, podawać niezbyt 
schłodzony. 
KARP NA SZARO 

Oczyszczonego i nasolonego karpia ugo
tować (w całości lub pokrajanego w dzwon
ka) w smaku jarzyn i korzeni . Wyjąć na wpół 
ugotowanego, a na smaku zrobić polski, sza
ry sos z rodzynkami i migdałami, włożyć do 
niego karpia i dalej dusić, aż będzie zupełnie 
miękki. 
SOS POLSKI SZARY 

Rumianą zasmażkę z łyżki masła i mąki 
rozprowadzić rosołem lub smakiem z ryby. 
Dodać garść obranych rodzynków, garść 

O
d kilku miesięcy drukujemy 
w tym miejscu zabawne powie

dzonka i dowcipy naszych dzieci. 
A każdy rodzic wie, że niejednokrotnie 
milusińscy potrafią zadziwić bogact
wem myśli, humorem i nieoczekiwany
mi skojarzeniami. Oto kolejna porcja 
dziecięcych mądrości: 

tf(KfjCIK 
DZIECI 

Kasia (lat 5). Mamusia upomina ją, a
by nie pobrudziła nowej bluzeczki pi
tym właśnie kakao. Na to mała 
rezolutnie odpowiada: - Nie martw się, 
przecież Wizir dociera dzisiaj wszędzie ... 

a 

Paweł (lat 5) z poważną miną pyta oj
ca: - Tatusiu, czy ksiądz się i.eni? - Nie -
odpowiada ojciec. Paweł stanowczo: - To 
zostanę policjantem. Po jakimś czasie 
chłopiec zwierza się ojcu: - Ja jui. nie będę 
policjantem. - A kim? zainteresował się ta
to. - Normalnym człowiekiem - odpowiada 
Pawełek. 

o 

Natalia (lat 6 i pól) bardzo lubi zaba
wę polegającą na rozwiązywaniu zaga
dek słownych i rysunkowych. W czasie 
jednej z zabaw jej siostra Karolina pyta 
małą: - Jak rozmuażają się jeże? Natalia 
zdecydowanie: - Nie rozmuai.ają się, bo 
mają kolce. 

o 

Tomek (lat 6) nie chce ubrać do 
przedszkola sweterka, na którym są wy
szyte serca. - Koledzy się będą ze mnie 
śmiać, i.e mi Iwonka dała serce - wyjaśnia. 
- Widocznie czują, ie się lubicie - śmieje 
się mama. Syn poważnie: - Nie czują, nie 
czują, tylko widzą. 

o 

24 GŁOS SĄDECKI 

sparzonych i drobno posiekanych migda
łów, sok z 1/2 cytryny, dwie łyżeczki cukru. 
Jeśli chcemy, by sos miał wykwintniejszy 
smak, dodajemy kieliszek czerwonego wina. 
LESZCZ Z BIAŁYM SOSEM 

Oczyszczonego leszcza pokrajać, posolić 
i ułożyć w rondlu . Dodać masła, trochę piep
rzu, szczyptę gaiki muszkatolowet podlać 
smakiem z ryb lub wodą i kieliszkiem białe
go wina, wkroić kilka świeżych pieczarek 
i w sosie tym dusić rybę. Gdy mickka, wyjąć 
na półmisek, a sos zaprawić dwoma żółtka
mi. Oddzielnie usmażyć kilka grzanek z buł
ki, którymi przekładać leszcza na półmisku. 
RYBA DUSZONA Z CHRZANEM 

ok. 1 kg ryby (karp, sandacz, szczupak), 
chrzan tarty, masło, śmietana, sól. 

Rybe oczyścić, pokrajać na dzwonka, po
solić. Ułożyć w rondlu (najlepiej w dwóch 
warstwach) przeklada�1c masłem i tartym 
chrzanem, zalać śmietaną. Dusić na wolnym 
ogniu. Należy uważać, aby ryba nie rozsypa
ła sic i nie przywarła do rondla (trzeba nim 
potrz.1sać od czasu do cz.,su). {v) 

Kiedy Tomek miał 3 lata bardzo chciał 
mieć brata lub siostrzyczkę. Obiecywał, 
że będzie grzeczny. Gdy urodziła się mu 
siostrzyczka dalej był niezadowolony. 
Kiedy mama przypomniała mu jego 
wcześniejsze deklaracje wyjaśnił: - Trze
ba ją było urodzić taką dużą jak ja. Taka 
malutka uiech się bawi z aniołkami. 

o 

Monika (lat 3). Jej brat - Tomek wy
biera się z dziadkiem do cioci, ale 
dziewczynce mówią, że idą do szkoły. 
Monika zdziwiona mówi: - Dziadek taki 
stary i do szkoły? 

o 

Wieczorem nagle gaśnie światło. Ma
ma świeci świeczkę. Monika siedzi ciu
chutcńko w kącie, nagle mówi: -Czekam 
i czekam ua światło, a ouo 11ie itlzie. 

a 

Monika lubi truskawkowy serek ho
mogenizowany. Twierdzi, że gdy go du
żo zje, to urośnie aż do sufitu. Mama 
przekomarza się z dziewczynką: -Daj mi 
sprtibować. - Ty uie możesz., bo jui. jesteś 
duża. Gdzie chcesz uróść, do uieba?! 

o 

Nagrody - książeczki otrzymują: Ka
sia Pabian, Paweł Poręba, Natalia Stra
kosz z Nowego Sącza oraz Monika 
i Tomek Kantor z Paszyna. Gratuluje
my! 

WODNIK (21.1. - 20.11. 
nic będziesz narzekał na nudę i mo
notonię, możesz nawet szybkością 
wydarzeń być nieco zmęczony - nie 
wycofuj się zbyt wcześnie, bądź dob
rej myśli. 

RYBY 21.11. - 20.111. 
niechęć do kompromisów może być 
źródłem konfliktów, które będą dla cie
bie bardzo męczące - zamknięcie w sobie 
sprzyjać będzie poczuciu osamotnienia, 
nie daj się wpędzić w taki nastrój. 

HOROSKOP 

BARAN 21.111. - 20.IV. 
wydarzenia nabiorą teraz tempa, bę
dziesz musiał przyspieszyć działanie 
- życzliwe myśli kogoś bliskiego krą
żą wokół ciebie. 

BYK 21.IV. - 21.V. 
nie uda ci się w tej chwili dominować 
nad otoczeniem, raczej będziesz mu
siał zgodzić się na ustępstwa - straty 
szybko odrobisz, nie martw się nimi. 

BLIŹNIĘTA 22.V. - 21.VI. 
bądź pewny swoich racji, przekonuj 
do nich ludzi, działaj zgodnie z pla
nem - pójdzie dużo łatwiej niż myś
lisz, to będzie także dobra lekcja na 
przyszłość. 

R AK 22.VI. - 22.VII. 
nie zdążysz wszystkiego załatwić, 
z tego powodu przeżyjesz rozczaro
wanie - szybko poprawisz sobie nas
trój ,  bo ktoś bliski sprawi ci milą 
niespodziankę. 

LEW 23.VII. - 22.VIII. 
żadnych kłótni, sprawią ci wiele kło
potów i popsują układy, zachowaj 
więc spokój i konstruktywnie rozwią
zuj problemy - nie bądż zbyt ambitny. 

PANNA 23.VIII. - 22.IX. 
jeśli będziesz się chciał wyróżnić, nie 
rów tego za wszelka cenę, bo grozi ci 
kompromitacja -nie poddawaj się senty
mentom, może to tylko popsuć ci humor. 

WAGA 23.IX. - 23.X. 
pogodne usposobienie pomoże ci 
wpłynąć na najbliższych, szybko się 
z nimi porozumiesz - nowe znajomoś
ci mogą być dla ciebie zbyt kłopotli
we, bądź ostrożny. 

SKORPION 24.X. - 22.XI. 
zajmij się przede wszystkim swoimi 
sprawami, problemy innych niech cię 
na razie nie interesują - jeśli dostosu
jesz swoje wymagania do sytuacji, 
możesz sporo zyskać. 

STRZELEC 23.XI. - 21.XII. 
teraz będzie ci sprzyjać szczęście, zde
cyduj się więc na najbardziej ryzy
kowne działania - chwila zadumy nad 
życiem może pomóc podjąć trudne 
decyzje. 

KOZIOROZEC 22.XII. - 20.1. 
mogą cię ścigać stare grzechy - nie 
próbuj przed tym ucieka ć, lepiej 
chwycić byka za rogi i szybko pozbyć 
się zagrożenia; zachowaj jednak tro
chę sil na początek stycznia, los da  ci 
szansę, ale musisz o nią powalczyć . 



Żeglarstwo 

JACHT· KLUB PTTK 

„BESKID" żegluje od 30 lat 
Przystań żeglarska nad Jezio

rem Rożnowskim w Znamiro
wicach: pomost, hangary, 
niewielki hotelik, warsztat 
szkutniczy, kawiarenka. To 
wszystko służy od wielu lat żeg
larzom nowosądeckim, którzy 
swoją działalność związali z no
wosądeckim oddziałem PTTK. 

Klub przez okn..>s 30 lat przt.'
żywal wzloty i upadki, jt..:&nakżc 
jak dotychczas, we wszystkich 
dziedzinach żeglarskich nie 
zmniejsza swojej aktywności. 
Szkoli młodzież z nowosądec
kich szkół podstawowych 
i średnich, organizuje regaty 
sportowe i turystyczne, rozbu
dowuje swoją przystań żeglars
ką w Znamirowicach nad 
Jeziorem Rożnowskim. 

Do osiągnięć ubiegłego sezo
nu zaliczyć należy oddanie ner 

wego budynku, tzw. 
bosmanów ki, w którym miesz
czą się hangary, miejsca noclego
we dla instruktorów oraz 
żeglarzy. Uruchomiono kawia
renkę, która w sezonie cieszy się 
dużym powodzeniem. 

W ciągu 30 lat nieustannego 
szkolenia przewinęło się przez 
Klub wiele młodzieży �,k i do
rosłych amatorów żcgforstwa. 
Wielu z nich uzyskało upraw
nienia żeglarskie i prowadzi 
jachty morskie w dalekich rej
sach. Młodzież z powodzeniem 
startuje w regatach, kwalifikując 
się na dobrych, czołowych miej
scach. 

Z inicjatywy Klubu został zbu
dowany przed 12 laty pełnomor
ski jacht „Dunajec'', na którym 
w roku bieżącym wśrod załogi 
płynącej na uroczystości 500 - le
cia odkrycia Ameryki znaleźli się 
także żeglarze klubowi. 

Każdego lata członkowie 
Klubu mają możliwość odbywa
nia niezwykle atrakcyjnych, tu
rystycznych rejsów po Z,lcwie 
Solińskim w Bieszczadach, 
gdzie Klub kotwiczy swój flago
wy jacht turystyczny. 

Od 26 lat komandorem klubu 

jest dr med. Jeny Masior. On to 
szczególną wagę przykłada do 
szkolenia młodzieży, dzięki cze
mu szereg szklll now'osąd1...>ckich 

t
i:� reprczcntm,yanych w Klu-

Konicczność organizowania 
tzw. zaplecza żeglarskiego 
(przystań, hangary, miejsca noc
legowe, warsztat szkutniczy), 
dzięki czemu Klub skutecznie 
broni się w dobie trudności eko
nomicznych. Z,rząd Oddziału 
PTTK Beskid przychodził Klu
bowi niejednokrotnie z życzli
wym wsparciem 
organizacyjnym i finansowym. 
Dzięki temu Klub mógł w okre
sach, gdy struktura PlTK ulega
ła niekorzystnym dla żeglarstwa 
zmianom - wyjść obronną ręką 
d�a swojego statutowego działa-

Od ubiegłego roku są prowa
dzone w Znamirowicach kursy 
żeglarskie na podstawowe up
rawnienia. Zdają one egzamin 
i stają się popularne wśród żeg 
larzy z całej Polski, d la  których 
dodatkową atrakcją jest akwen 
Rożnowski. Także i w przysz
łym roku, począwszy od czerw
ca, kursy te będą prowadzone. 

Działalność szkoleniową i re
gatową prowadzi w Klubie Ta
deusz Żygłowicz, 
doświadczony instruktor -szko
leniowiec. To dzięki niemu wicie 
setek uczniów szkól nowosądec
kich znalazło swoje miejsce pod 
żaglami. Szczególne więzy łączą 
Klub ze szkołami nowosądt.>cki
mi nr 1, nr 13, Zespołem Szkól 
Samochodowych, li Liceum, 
Szkolą Pielc:gniarską. 

Uroczystość 30 - lecia Klubu 
w dniu 4 bm była wi\_'C spotka
niem wielopokoleniowym i oka
Z�1 do podsumowania bogatego 
żeglarskiego i wychowawczego 
dorobku tego wslużoncgo dla Sq
cza i Sądecczyzny Klubu. Należy 
więc życzyć mu pomyślności 
i sprzyja�1cych wiatrów na nas
tępne, długie l.1ta. 

(JM) 

Występujący w III lidze 
futboliści Sandecji 

wznowili treningi. Pod wo
dzą panów Tadeusza Kanto
ra i AÓdrzeja Kuźmy 
.,kolejarze" do rundy wiosen
nej przygotowują się ćwicząc 
na razie w hali w Nawojo
wej. Wkrótce wyjadą na obóz 
szkoleniowy do Słowacji. 

W drużynie nastąpiły pewne 
zmiany kadrowe. Do dziś niejas
ny jest status Ukraińca Igora Ko
zełki, który ma zgodę na grę w 
Sandecji od Krakowskiego 
Związku Piłki Nożnej i wszyst
ko zależy od stanowiska central
ny, czyli PZPN u. 
Przypomnijmy, że w myśl prze
pisów, w tej klasie rozgrywko
wej, w każdej drużynie może 
występować jeden cudzozie
miec pod warunkiem, że nie u
kończył 25 lat. A Igorowi 

__ wkrótce „stuknie" trzydziestka. 
Może jednak panowie z PZPN -
u uczynią dla Sandecji wyjątek. .. 

Ponadto nie przedłużono u-

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fi

zycznej „Karate" w Nowym 
Sączu zorganizowało turniej 
kick - boxingu w light - con
tact z okazji 700 - lecia Miasta 
Nowego Sącza. W zawodach 
wzięły udział następujące 

Kick • boxing 

mowy z wypożyczonym z Kar

,xzt Krosno Stanisławem Kuba
tem, z.aś do rezerw przeniesiono 
nie czyniących spodziewanych 
postępów Tomasza Fałowskie
go i Jenego ·Kociołka. Czyżby 
w klubie cierpiano na nadmiar 

Piłka nożna 

ZMIANY 

WSANDECJI 
młodych, rokujących nadzieje 
na przyszłość z.awodników? 

Treningi wznowili natomiast 
długo pauzujący po ciężkich 
kontuzjach Maciej Sowiński o
raz Maciej Micor. Po z.akończe
niu służby wojskowej do 
drużyny powrócił również wy
chowanek Startu Nowy Sącz 
Heruyk Tomasik, który ma 
wzmocnić formację defensyw
ną. Ano, zobaczymy. 

(dan) 

„Karate", sekcja kick - boxing 
w Grybowie); 

- kategoria 81 kg: 1. Stanisław 
Gurbowicz (Ognisko TKKF „Ka
rate", sekcja kick - boxing w Gry
bowie), 2. Marek Kaczor 
(,,Supe,fighter"). 

Turniej cieszył się sporym za-

LIGHT - CONTACT 
reprezentacje: Klub sportowy 
„Astra" Krynica, Sądecka 
Szkoła Kick - Boxi,ngu „Super
fighter", Nowosądecki Klub 
Karate - sekcja karate kyokus
hinkai w Nowym Targu, Og
nisko TKKF „Karate" 
w Nowym Sączu - sekcja ka
rate kyokushinkai w Gorli
cach, sekcja kick - boxing 
w Grybowie, sekcja karate 
kyokushinkai w Nowym Są
czu oraz sekcja kick - boxingu 
w Nowym Sączu. 

Walki odbyły się w czterech 
kategoriach wiekowych. Oto naj
lepsi zawodnicy: 

- kategoria 57 kg: 1. Piotr Pie
karz (Ognisko TKKF „Karate", 
sekcja karate kyokushinkai), 2. 
Tomasz Janikowski (,,Astra" 
Krynica); 

- kategoria 63 kg: 1. Tomasz 
Korcyl (,,

Superfighter"), 2. 
Krzysztof Janin (Ognisko TKKF 
„Karate", sekcja karate kyokuf 
hinkai w Gorlicach); 

- kategoria 71 kg: 1. Tomasz 
Garguła (,,Superfighter"), 2. Mar� 
cin Pnetacznik (Ognisko TKKF 

interesowaniem, z.aś liczna pub
liczność reagowała żywiołowo 
i z aplauzem. 

Organizator za naszym poś
rednictwem pragnie podzięko
wać Z,rządowi Wojewódz
kiemu TKKF, Urzędowi Miejskie
mu - Wydziałowi Kultury, Oś
wiaty, Zdrowia i Turystyki, 
Szkole Podstawowej Nr 19, a tak
że sponsorom: Franciszkowi 
Bartuli, Wacławowi Rolce, Ada-. 
mowi Smoterowi oraz Rozlewni 
Wód Mineralnych HMultico" 
w Tyliczu za finansowe wsparcie 
i pomoc w przeprowadzeniu im
prezy. 

Przy okazji podajmy, że sekcja 
Kick - boxingu działa od 4 lat, 
a zajęcia prowadzone są przez in
struktora Ryszarda Miłka (1 dan) 
w wynajmowanej sali gimnas
tycznej. TKKF nie dysponuje bo
wiem własną bazą treningową, 
a szczególnie dotkliwie odczu
walny jest brak maty, ringu oraz 
środków na z.akup podstawowe
go sprzętu dla zawodników (je
den komplet kosztuje około 4 
milionów zł). (dan) 
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Zarząd Miejski Szkolnego 
Związku Sportowego oraz 

Międzyszkolny Ośrodek Spor
towy, pod patronatem Wy
działu Kultury, Oświaty, 
Zdrowia i Turystyki Urzc;du 
Miejskiego, były organizilto
rem Mil;dzyszkolnych Sztnfc-

Lekka atletyka 

-Zygmunt Winiarczyk, 2. SP nr 3 
- Grzegorz Klepacz, 4. SP nr 2 -
Jan Biernacki, 5. SP nr 18 - And
rzej Kulig, 6. SP nr 16 -Józef Ka
czor, 7. SP nr 9 - Mieczysław 
Zając; 

- Szkoły ponnd podstawowe, 
dzicwczi;tn 1974 r. i młodsze, 10 x 

MIĘDZYSZKOLNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
towych Biegów Przełajowych 
Dziewcząt i Chłopców 700 -
lecia. Startujące zespoły otrzy
mały puchary, dypl{)my uczes
tnictwa, a także 
okolicznościowe dyplomy 700 
- lecia Wolnego Królewskiego 
Miasta Nowego Sącza. 

Oto wyniki 
- Szkoły podstawowe, dziew

częta, 1978 rok i młodsze, 10 x 800 

m.: 1. Szkoła Podstawowa nr 15 -
opiekun Leszek Rembiasz, 2. SP 
nr 3 - Maria Janisz, 3. SP nr 16 -
Józef Kaczor, 4. SP nr 2 - Piotr 
Zalewski; 

-Szkoły podstawowe, chłopcy 
1978 r. i młodsi, 10 x 1000 m.: 1. SP 
nr 15 -Marek Kroczek, 2. SP nr 1 

Wyniki rankingu klubo
wego Okn;gowcgo 

Związku Piłki Siatkowej sek
cji żeńskich za sezon 

Piłka siatkowa 

RANKING 
1991/92. Poniżej pod;;ijcmy 
nazwiska trenerów): 

1. Beskid Nowy Sącz 226 pkt 
Kazimierz Mordarski 
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1000 m.: 1. Zcsp61 Szkcił Odzieżo
wych - Marta Kudlik, 2. Zespól 
Szkól Gastmnomicznych - Barba
ra Liber, 3. li Liceum Og(ilnoksz
talcące -Jadwiga Chyła, 4. Zespól 
Szkcil Medycznych - Janina Pel
czar, 5. Zespól Szk<'il Gastrono
micznych SS Niepokalanek -
Marta Kudlik. 

- Szkoły ponadpodstawowe, 
chłopcy 1874 i młodsi, 10 x 1500 

m.: 1. Zespól Szk(>! Budowlanych 
- Józef Klimek, 2. Zespól Szkól 
Elektryczno - Mechanicznych -
Zbigniew Kudlik, 3. Zespól Szkół 
Samochodowych - Aleksander 
Kowalski, 4. li Liceum Ogólnok
ształcące -Jadwiga Chyła. 

(dan) 

2. Sm,decja Nowy S.1cz 146 pkt 
Grażyna Cempa 
3. Pod.kilrJJ(ICie Bolxiwa 134 pkt 
Adam Urbanek 
4. Og11iwo Piwniczna 112 pkt 
Leszek Życzkowski 
5. Gorce Nowy Tnrg 110 pkt 
Piotr Pagacz 

W rankingu zaliczono wyni
ki dzieci młodszych, dzieci star
szych, młodziczek, juniorek 
młodszych, juniorek st,,rszych 
i seniorek. Sklnsyfikowano 9 
sekcji klubowych. 

(dan) 

Odbyła się pełna runda 
rozgrywek o mistrzost

wo li ligi w brydżu sporto
wym. Zespół Sandecja - Hesli 
(przyjęcie reklamowej nazwy 
pozwala „kolejarzom" uczes
tniczyć w rozgrywkach), zaj
muje po odbyciu 11 sesji 
wysokie 5 miejsce, przy 
czym do ponownego udziału 
w fazie play -off o awans do 
I ligi zabrakło jej zaledwie 6 
VP (victory point). 

Czołówka tabeli: 
1. MIG Warszawa -206 VP 
2. Koster'set Gliwice -190 VP 
3. AS Dom Olsztyn -186 VP 
4. GKS Bdchatów -178 VP 
5. S1111decja -Hesli -172 VP 

W poszczególnych spotka
niach sądeczanie uzyskali nastę
pujące wyniki: z ht11X1sem 
Raszyn 20: 10, z Koster' set 7 :  23, 
z Jortl1111em Kraków 23 : 7, z Aco-

Iem Kielce 16: 14, z GKS Bełcha
tów 14 : 16, z Polonią Bydgoszcz 
12: 18, z AS Dom 18: 12, z Gar
barnią Gniezno 15 : 15, ze Świtem 

Brydż sportowy 

UDANIE 

LICYTOWALI 
Skoliwin 20 : 10, z Polonią Wroc
ław 20, 10, z MIG 7, 23. 

Trener Rudolf Botusiewicz 
wyróżnił w zespole Wiesława 
Feckę (były długoletni piłkarz 
Sandecji i Górnika Knurów), An
dn:eja Trygara i Zdzisława 
Reczka. Może w przyszłym ro
ku powiedzie się im szturm na 
I ligę? 

(dan) 

POTRZEBA 

DZIAŁACZY 

Dni.i 21 listopada odbył się 
w Ośrodku Szkolno - Wycl10-
wnwczym w Nowym Sączu 
V Wojewódzki Zjazd Z'lrządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowe
go. 

Oprócz wr�zenia odznacze1l 
i uchwalenia wojewódzkiego 
programu działania SZS na lata 
1993 - 1996, zebrani wysłuchali 
również sprawozdania Woje
wódzkiej Komisji Rewizyjnej 
SZS. 53 delegatów wybrało także 
nowy Zarząd Wojewódzki i Wo
jcwódzk.1 Komisję Rewizyjną o
r,1z delegata na X Krajowy z�,zd 
SZS-u. Został nim nowo wybra
ny prezes Zuządu Wojewódz
kiego, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Sportowego w Kryni
cy, p. Stanisław Mirek. Dotych
czasowy prezes Edward Nowak 
wstał w nowym Zarządzie wi
ceprezesem. Z'lpytalem go 
o szczegóły tej decyzji. 

- Nic mogfrm przyjąć funkcji 
prezesa. Prz.y tej ilości obmviqzków 
jakie mam, nie sposób szefować 
zwiq::kowi, którego prmvatf=.e11ie 
w.vmaga szczególnej stammwści. 
Nawy preu.'S dyspo1111jt• wspm1i11/y
mi obiektami sportowymi. Poza tym 
jt-slem z boku sport u. Pre:esowi 
Mirkmvi życzę d11ŻIJ zabiega11ia z.a 
sprawami sµ,rtowymi, życzę, by 
z.1/1/lazl ludzi, którzy mz.umiejq 
sport i będą mu chcieli pomów". 

Odchodzący prezes przedsta
wił zebranym sprawozdanie 

z czteroletniej działalności Za
rządu. Powiedział m.in.: - Nie 
można rozpaczać, ale nie moż:.11a też 
egz.altmvać się sukcesami. W sqdec
kim sporcie masowym jest lepiej, niż 
w innych częściach kraju. W naszej 
strukturze jest ok. 30 tys. dzieci 
i młodzieży oraz 7 międzyszkolnych 
klubów sportowych. W okresie ka
de11cji SZS wrga11iwwałem 112 fi
nałów wojewódzkich SP i średnich, 
18 finałów makroregio11al11yd1,a 3-
krot11ie był orgat1iz.atorem Ogdl110-
,x1lskich Igrzysk Młodzieży Szkol
nej w sportach zimn owych". 

W czasie dyskusji mówcy nie 
lx?z słusznej goryczy wypowia
dali się na temat braku zaintere
sowania sportem przez 
odpowiednie władze. Zwłasz
cza jeden orator gorzko ubole
wał nad nieobecnością 
przedstawiciela Kuratorium Oś
wiaty. Głośno zastanawiano się, 
czy Panią kurator -senator inte
resują bardziej sprawy stołeczne 
niż sądeckie i to w t,kim stop
niu, że nimi zaabsorbowana za
pomniała przysłać nawet swego 
przedstawiciela na Zjazd. Inni 
mówcy narzekali na wandalizm 
na obiekt'lch sportowych. 

Ogólny wniosek ze Z�1zdu 
sprowadza się do tego, że braku
je wszystkiego oprócz działaczy 
i ch�tnych do uprawiania spor
tu. Wszak jego poziom �dzie 
taki, �1.k aktywne będzie społe
czeństwo sportowe na samym 
dole... Marek Berowski 



D
ziałająca przy Zarzą
dzie Zakładowym LOK 

w ZNTK Nowy Sącz Sekcja 
Strzelecka „Snajper", z okazji 
Święta Kolejarza zorganizo
wała strzelanie z karabinka 

Strzelectwo sportowe 

duch -(78). 
W tej wspólnej zabawie wzię

ło udział 47 dziewcząt i chłop
ców oraz 14 rodziców. Oto 
wyniki ich rywalizacji: 1. 
Krzysztof Pawłowski -(79 pkt), 

DLA DZIECI KOLEJARZY 

pneumatycznego dla dzieci 
pracowników ZNTK, podt
rzymując tym samym bogate 
sportowo - obronne tradycje 
kolejarskiej braci. 

Zawody, których sędzią 
głównym był kpt. rcz. Stanisław 
Jarończyk, rozegrano w czte
rech kategoriach wiekowych: 
- dziewczynki do lat 10: 1. Iwona 
Janik - (82 pkt), 2. Edyta Koło
dziej - (74), 3. Joanna Mróz -
(61); 
-dziewczynki 11-15 lat: 1. Joan
na Baran -(97), 2. Alicja Baran -
(90), 3. Beata Mroczkowska -
(71); 
- chłopcy do fot 10: 1. Mariusz 
Pawłowski-(90), 2. Jakub Kala
rus -(87), 3. Piotr Janik -(80); 
- chłopcy 11-15 lat: 1. Łukasz 
Mroczkowski-(91),2. Wojciech 
Kalarus -(79), 3. Zygmunt Ryn-

Z
akończyły się zorganizowa
ne przez Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy mistrzostwa 
Nowego Sącza szktH podstawo
wych i ponadpodstawowych 
w piłce ręcznej. 

Oto wyniki w poszczegt'll
nych kategoriach: 

-szkoły podstawowe, dziew
częta: 1. Szkoła Podstawowa nr 
18 - opiekun Krystyna Cięci
wa, 2. Szkoła Podstawowa nr 
15 - Kazimierz Dygoń, 3. Szko
ła Podstawowa nr 2 - Franci
szek Wolak. 
Najskuteczniejszymi zawod
niczkami okazały się Katarzy
na Wójcik (SP nr 15) i Paulina 
Goł„b (SP nr 18); 

- szkoły podstawowe, chłop
cy: 1. Szkoła Pudstawowa nr 2 
- Zbigniew Popko, 2. Szkoła 
Podstawowa nr 15 • Kazimierz 
Dygań, 3. Szkoła Podstawowa 
nr 3 - Wojciech Janik. Królem 

S
iatkarki Beskidu zdobyły 
mistrzostwo okręgu ju

niorek starszych, pokonując 
po zaciętym i stojącym na 
dobrym poziomie meczu 

Siatkówka juniorek 

BESKID 

NAJLEPSZY 

2. Tadeusz Rosiek - (78), 3. Ro
man Mroczkowski -(76). 

Nagrody rzeczowe dla dzieci 
ufundowały Komisje Zakłado
we NSZZ Pracowników ZNTK 
i NSZZ „Solidarność''. W tym 
miejscu należą się szczególne 
słowa podziękowania prezesom 
obu związk()w Tadeuszowi 
Brożkowi i Stanisławowi Ci
chońskiemu. Prezes Snajpera" 
Józef Fiut pragnie również wy
rnzić wdzicczność za osobiste 
zaangażowanie w organizację 
zawodów kierownikowi działu 
EOi� wielkiemu entuzjaście 
strzelectwa sportowego i spor
tów obmnnych Stanisławowi 
Doboszowi. 

Była to juZ 33 impreza zorga-
nizowana w tym roku przez 
.,S11ajpern". 

(dan) 

strzelców został Sebastian Bor
kowski (SP nr 15); 

- szkoły ponadpodstawowe, 
dziewcz�ta: 1. Jl Liceum Ogól
noksztalcące, 2. I Liceum Ogól
noksztalcące Krystyna 
Kotarba, 3. Zespól Szkól Eko· 

Piłka ręczna 

ROSNĄ TALENTY 
nomicznych - Krystyna Olek
sy. Najcelniej rzucała Małgo
rzata B�ba (ZSEk); 

- szkoły ponadpodstawowe, 
chłopcy: 1. Zespól Szk1H 13u
dowlnnych - Arkadiusz Dylo
wicz, 2. Zespól Szkól 
Samochodowych - Tadeusz 
Pietrzak, 3. Il Liceum Ogólnok
ształcące. Król strzelców -
Grzegorz Nowak (ZSDud). 

(dan) 

Sa11decję 3 : 2. Najlepsze w 
Beskiifzie: Małgorzata Baran i 
Magdalena Łukasik, w S,111-
decji - Izabela Migacz i Anna 
Chrupek. Sędzią głównym 
był Stanisław Mysiński -
Prezes OZPS. 

Drużyna Bl'skid11 nie weźmie 
udziału w dalszych eliminac 
jach międzywojewódzkich ze 
względu na brak środków finan
sowych. (dan) 

Pi/ka siatkowa 
, , 

RUTYNA IMŁODOSC 
Po przedstawieniu na na

szych lamach drużyn III -ligo
wych siatkówki kobiet Beskidu i 
St111decji, kolej na drużynę męską 
Dunajca Nowy Sącz. Sekcja od 
wielu lat zajmuje czołowe miejs
ca w li lidze. Wychowankami 
sekcji są m.in. reprezentanci Pol
ski i kadrowicze: Wacław Golec, 
Maciej „Jawa" Fałowski oraz 
Witold Kumor. 

Długoletnim trel"lerem sekcji 
był dr Władysław Mężyk, zaś 
od kilku lat gra�wym szkole
niowcem siatkarzy jest jego syn 
Bogdan, były zawodnik Beskidu 
i AZS - u Kraków. 

W sezonie 1991/92 zespół z..1�11 
5 miej:;ce w Ili lidze. Szkoleniem 
młodzieży z..1jmuje się Leszek Ma
cheta w SP nr 8. Qłx,cna drużyna to 
micsz..1nka rutynowanych z..iwod
ników i obieru}1cci o dobrych wa
runkach fizycznych mlodzieZy. 

Kłopoty, jak w każdej sekcji 

R
ozegrano pierwszą kolej
k� spotkań halowej ligi 

piłki noZnej oldboyów, której 
organizatorem jest Międzysz
kolny Ośrodek Sportowy 
w Nowym Sączu. Zawody 
odbywają się w hali Ludowe
go Klubu Sportowego Zawada 
w kaZdy poniedziałek 
o godz. 19 i 20 (grupa star
sza) oraz w czwartek o 17, 18
i 19 (grupa młodsza). Na par
kiecie zobaczyć moZna naj
lepszych zawodników 
sądecczyzny z lat 60 i 70.
Wszystkich futbolowych ki
biców serdecznie w imieniu 
organizatorów zapraszamy. 

Wyniki pierwszej kolejki 
spotka1l: 

- grupa młodsza: Oświata-Ra
tusz 9 : 4, D1111ajec - AWA 7 : 7, 
MPGKiM -Start 11 : 5. Pauzował 
Nosal. Pierwszym liderem został 
zespól MPGKiM. 

W punktacji na najlepszego 
strzclrn prowadzi Wiesław Se
kuła - 4 bramki, wyprzcdznjąc 
Andrzeja Kuźmę, Tadeusza Ka
załę, Jana Bogdańskiego, Jana 
Wojciechowskiego, Romana 

w naszym województwie, to 
brak sprzętu i piłek. Siatkarze 
rozpoczęli sezon i posiadają za
ledwie 4 prawidłowe piłki typu 
,,Gala". 

Skład osobowy sekcji: Zbig
niew Jasiński (184 cm, rok uro
dzenia 1964),JacekJasiński (189 
cm, rok urodzenia 1970), 
Krzysztof Potoczek (190 cm, rok 
urodzenia 1 %5), Sławomir Po
toczek (187 cm, rok urodzenia 
1968), Jakub Potoczek (189 cm, 
rok urodzenia 1962), Krzysztof 
Trzop (188 cm, rok urodzenia 
1969), Jarosław Bączek (187 cm, 
rok urodzenia 1973), Artur Wój
cik (191 cm, rok urodzenia 1975), 
Mariusz Lorek (182 cm, rok uro
dzenia 1972), Marek Fulara (178 
cm, rok urodzenia 1 %3), Prze
mysław Kluj (186 cm, rok uro
dzenia 1975), Bogdan Mężyk 
(179 cm, rok urodzenia 1959). 

(dan) 

Sławeckiego, Tadeusza Adam· 
ka, Romana Gwiżdża,Jacka Mi
chalika i Andrzeja Porębę - 3 
gole. 

Pi/ka nożna 

OLDBOYE 

WHALI 
- grupa starsza: Sandecja - ZA

wada 8 : 6, Start - Oświata 2 : 10. 
Lideruje druZyna Oświaty. 

K1asyfikacja najskuteczniej-
szych piłkarzy: Zbigniew Grusz
czyński oraz Andrzej Kotarba (3 
bramki), Jarosław Migacz, feny 

Bulzak, Jan Kalarus, Zbigniew 
Popko, Lesław Zebaczyński, 
Czesław Mirek, Mieczysław A· 
leksander i Eugeniusz Aleksan
der (po 2 gole). 

Byłym zawodnikom młodzi 
adepci piłki noZnej pozazdrościć 
winni wigoru, wyszkolenia tech
nicznego, a także ambicji i woli 
walki. 

(dan) 
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W TROSCE 

O GODNY 

POGRZEB 

firma.•z.·42-letnią 
trad:,cją budowlaną 

w Nowym Sączu #PRZED�I�BIOR�TWA 
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 

BUDOWA, ROZBUDOWA budynków 
REMONTY 
PRACE WYKOŃCZENIOWE 
(malowanie, tapetowanie, 
układanie fliz, parkietu itp.) 

1- Plzjmujemy zlecenia od osób fizycznych i prawnych. 
'.! Wystawiamy rachunki, które są podstawą obniżki podatku 
@ dochodowego. Sprawdźcie kto świadczy tańsze usługi 

od NAS I 
'PBK, No\'1' Sącz, ul. Nowy Świat, tel. 217-39, 228-20 

Udost\'pnię lokal- Kunegundy 20. Tel. (0-Bl) 711 - 252 od 17,00. 
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Z
akład Usług Pogrzebo
wych Miejskie Przedsię

biorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nowym Sączu ul. Śniadec
kich 19 świadczy w cenach 
konkurencyjnych pełny zak
res usług pogrzebowych 
i cmentarnych: 
- prowadzenie konduktów pog
rzebowych stylowym autokara
wanem HFord" 
- sprzedaż szerokiego asorty
mentu trumien po bardzo kon
kurencyj11ych cenach 
- przewóz zwłok na terenie 
miasta, w gminach i na dalekich 
trasach 
- obsłllga ceremonii pogrzebów 
- otwieranie i zamykanie gro-

bowca oraz rozebranie i złożenie 
nagrobka 
- wykonywanie mogił ziemnych 
- wyrób wieńców i wiązanek 
z kwiatów naturalnych oraz 
sztucznych 
- załatwianie aktu zgonu 
w gminie miasta Nowy Sącz 
- załatwianie klepsydr i nekrolo
gów zamieszczanych w miejsco
wej prasie. 

Klienci mogą załatwić sprawy 
formalne w Zakładzie w godz. 
od 7,00 do 15,00. Poza tymi go
dzinami pełniony jest w każdy 
dzień całodobowy dyżur przez· 
osoby podane na tablicy infor
macyjnej przy Zakładzie Pogrze
bowym ul. Śniadeckich 19. 

Telefon Zakładu 206-29 

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu Wydział 
I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Zofii 

Franczyk zamieszkałej w Moszczenicy Wyżnej nr 53 
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poło
żonej w Starym Sączu, stanowiącej działkę ewidencyj
ną nr 3098 o pow. 50 arów 33 m2, objętej LWH.2460 · 
Stary Sącz, znajdującej się w posiadaniu wnioskodaw
czyni - w trybie ustawy z dnia 26.10.1971 r ... o uregulo
waniu własności gospodarstw rolnych'" (Dz.U. nr 27 poz. 
250). 

Jako właściciele hipoteczni wymienionej nieru
chomości figurują Kunegunda Szabla, Józef Wącha
ło, Jon Wąchała, Zofia Koronowa. 

Wzywa się wymienione osoby lub Ich spadkobier
ców o zgłoszenie się w terminie trzech miesięcy od 
daty ogłoszenia I wykazanie swojego prawo. W ra
zie nie zgłoszenia się w podanym terminie Sąd 
stwierdzi nabycie własności na podstawie w/w usta
wy, Jeżeli zostanie udowodnione. 

W 
32 numerze „ Głosu Sądeckiego„ 

wkradło się przejęzyczenie: zamiast 
.. realizować· winno być .współrealizo
wać·. Za tę nieścisłość przepraszamy Pa
nów: inż. Jana Króla, inż. Tadeusza 
Papugiewicza I Stanisława Twardosza. 

Redakcja 



C
orocznym zwyczajem Zespól Szkól Elektryczno - Me
chanicznych im. gen. Józefo Kustronia w Nowym Sączu 

organizuje „Mikołajki" dla Państwowego Domu Dziecka. Na 
corocznej zabawie zorganizowanej przez klasę lb TE, jego 
wychowankowie otrzymują prezenty. Dodatkową atrakcją są 
liczne gry i konkursy. 

MIKOŁAJ 

OD „KUSTRONIA" 
Młodzież ZSE-M ofiarowała w tym roku na ten cel kwotę 2,6 mln 

zł. Do akcji przyłączyły się również niektóre sądeckie sklepy i hur
townie, które ufundowały słodycze i zabawki na łączną kwotę 3,6 
mln. Byli to: Sklep Papierniczy (Rynek 29), Hurtownia „Mat" (Sie
miradzkiego 20), Sklep Spożywczy „Simpcx" (ul. Długosza 37), 
Restauracja „Margml" (Nawojowa), Sklep Przemysłowy (Długosza 
43), Sklep z zabawkami (Jagicllm\ska 2), Księgarnia „Ossolineum" 
(Rynek 22), Agencja Usługowo - Reklamowa „Advers" (Wyszyr\.s
kiego 2), Księgarnia „Liber'' (Rynek 26), Sklep Spożywczy (Długo
sz.a 65). 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dar serca. 
Szczególne podziękowania należą się także wychowaczyni kla

sy lb TE mgr Bożenic Bieniek oraz uczniom kl.isy lik TE Mariuszo
wi Nodze i Marcinowi Kałużnemu. 

Dyrektor 
mgr Kazimierz Sas 

Na ostatniej w tym roku sesji 
Rada Miasta m.in. przyjęła uch
walę w sprawie uprawnień do 
bezpłatnych i ulgowych prze
jazdów autobusami WPK. Kto 
więc może jeździć za darmo? 
Posłowie i senatorowie, dzieci 
w wieku do 4 lat, inwalidzi wo
jenni i wojskowi, oraz komba
tanci (nie wszyscy), inwalidzi 
I grupy z ogólrn„:.go stanu zdro
wia oraz jt.->den opiekun, ociem
niali bądź niewidomi plus jeden 
opiekun, osoby które ukończyły 
75 lat życia, dzieci i młodzież 
niepełnosprawna oraz ich opie
kunowie (w przypadku dojazdu 
lub powrotu do i ze szkoły, 
przedszkola, ośrodka rehabilita
cji itp), umundurowani funkc
jonariusze policji, straży 
granicznej itp., żołnierze odby
wający niezawodową służbę 
wojskową. Prawo do biletów ul
gowych (50%) mają: dzieci od 4 
do 7 lat, emeryci, renciści i in
walidzi Il grupy. 70% zniżki 
przysługuje dzieciom i młodzie
ży od 7 do 20 lat (studentom do 
26 lat). Zniżki nie dotyczą prze
wożonego bagażu. 

KTO 

ZADARMO, 

KTO 

ULGOWO? 
Występujący w imieniu MZK 

Jerzy Wyskiel stwierdził m.in., 
że pracownicy tej instyh.lcji zre
zygnowali z darmowych prze
jazdów, za to wszyscy mają 
prpwo kontroli. 40% pasażerów 
korzysta z ulgowej taryfy, 5% 
marży od sprzedanych biletów 
potrąca sobie „Ruch". Wyniki e
konomiczne nic mogą więc 
zachwycać, ale przedsiębiorst
wo zrobi wszystko, aby ceny bi
letów utrzymać na poziomie 
możliwym do zaakceptowania 
przez społeczeństwo. 

Nie ma chyba kraju, gdzie 
micjska komunikacja przynosi
łaby dochody. Do sądeckiej Ra
da Miasta też będzie więc 
musiała .dopłacać. Byle miała 
z czego ... G) 

M
iędzyosiedlowy Komitet Obchodów 700 - lecia Miasta 
Nowego Sącza, reprezentujący osiedla: B arskie, Kocha

nowskiego, Westerplatte i Przetakówka, zorganizował w ysta
wę malarstwa i rzeźby nieprofesjonalnych artystów z tych 
osiedli. Swoje malarstwo portretowe pokazała więc Grażyna 
Kulig, pejzaże - Leonard Wrzosek, rzeźby - Bogusław Repele
wicz, Marian Mółka i Ryszard Rola. 
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- Nie tak dawno, bo bodaj 
w lipcu - wspomina pan Jan -
pozwnlilem sobie na dyskusję 
z księciem Adamem Czartorys
kim z Warszawy. Spacerow.iliś
my po zamkowym parku 
w Nawojowej i zadałem mu 
pytanie: - Wybaczy książ�, ale 
zapytam, co byłoby lepsze: tak 
jak przed wojną, kiedy wokół 
bogatego pałacu była bied.i, 
czy tak jak teraz, na rozparce
lowanych hrabiowskich grun
tach wybudowano nowe, 
piękne domy, szkoły dla dzicci 
i mlodzicży? 

Książę Adam zadumał się 
przez chwilę i powiedział do 
mnie: - Jasiu, to drugie rzeczy
wiście może jest lepsze! 

Tak gwarzyli sobie latcm te-

W sali udostępnionej przez Szkolę Podstawową nr 3 poka
zano ogółem 50 prac. W otwarciu wystawy - oprócz zaproszo
nych -gości, rodziców, nauczycieli i uczniów - uczestniczył 
prezydent Jerzy Gwiżdż, radny Józef Szymański oraz Maria 
Baran - kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego UM w No
wym Sączu. 

Organizatorzy tą drogą serdecznie dziękują: 
Artystom - za prezentację swojej twórczości, 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 - za nieodpłatne udos

tępnienie sali i innych pomieszczeń, 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 i nauczycielom obu  

szkół - za reklamę wystawy w formie plakatów, napisów i ha
seł oraz pomoc w zorganizowaniu i obsłudze wystawy, 

Panom Józefowi Faronowi i Józefowi Szymańskiemu za 

N 

I 

E 
sponsorowanie wydatków związanych z wystawą. {de-wu) 

go roku ksiąŻE,' Adam Czarto
ryski, ożcninny z Jadwigą 
Stadnicką i J,111 Kociołek, ostat
ni hrabiowski lokaj, w rodowej 
siedzibie Stadnickich w Nawo-

PAN JAN 
jowej. Dyskusja był.i zc wszech 
miar demokratyczna, jak przys
tało na ksi.;:cia i emcrytowane
go kolejarza oraz szanowanego 
partyzanta Armii Krajowej 
i aktywnego kicdyś członka 
,.Solidarności". 

Rodzina 69 · letniego Jana 
Kociołka prawie „od zawsze" 
była związana z pracą u Stad-

nickich, podobnic j.ik hrabio
wie Stadniccy od zawsze żyli 
i mieszkali w Nawojowej. Boć 
przecież właścicielami nawo
jowskich majątk<'iw byli od 
1799 do 1945 roku. Prócz po
nad 10.000 hcktan'iw last'iw 
(między Nawojową a Szczaw
nicą), Stadniccy prowadzili du
że gospodarstwo rolne. Byli 
fundatorami kościołów, między 
innymi w Nawojowej. Utrzy
mywali, zdanicm pana J.ina, 
kilkun.istu fornali i fornalek 
wraz z rodzinami, kamerdyne
rów, pokojówki, ogrodnika, dy
rektora, rządcę, kasjera, 
lcśniczego. Przy zamku praco
wało kilkadziesi�t osób. 

Ojciec Jana, również Jan, był 
fornalcm na zamku w latach 

1922 - 1932. W okresie między
wojennym brat, Stanisław, był 
gajowym w lesie, w Władys
ław - stangretem w pałacu. To
też niejako po protekcji 
rodzinnej, w roku 1941, jako o
siemnastoletni młodzieniec, Jan 
Kociołek został przyjęty na lo
kaja. 

- Nie chcę ubarwiać, ale mój 
tal.i miał rację: u hrabiego 
St.idnickiego było najlepiej, 
w por6wnaniu z innymi dwo
rami w okolicy. Poza tym mu
si.iłem podjąć jakąś pracę, gdyż 
groziło mi wywiezienie do Nie
miec na roboty. 

Do dzisiaj pamięta, jak 
przyjęła go w saloniku Stefa
nia z Woronieckich Stadnicka 

(CIĄG DALSZY NA STR. 30) 
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(CIĄG DALSZY ZE STR. 29) 
i wyznaczyła mu „zakres obowiązków". 
Jan Kociołek pochodził ze Starego Sącza, 

wiec by nie dojeżdżać, otrzymał na zamku 
pokój, w klórym zainstalowany był dzwo
nek. Każdy, którego obsługiwał, miał swój 
dzwonkowy kod: hrabia Adam dzwonił 
dwa razy, syn hrabiego· Józef· kilka razy 
z przerwami. 

W 1910 roku księżna Stefania z Woro
nieckich oddala we władanie cały majątek 
swojemu 28 - letniemu, jedynemu synowi 
- Adamowi Stadnickiemu. Posiadał on sta
ranne wykształcenie leśnicze po studiach 
w Monachium. Uprzedni właściciel Nawo
jowej, Edward hr Stadnicki zmarł, kiedy A
dam miał zaledwie 12 lat. Adam Stadnicki 
zajmował się gospodarką leśną, natomiast 
Stefania Stadnicka miała w swojej pieczy 
gospodarstwo rolne. 

Oczywiście warunki pracy i życia w cza
sie, kiedy na dworze pracował Jan Kocio
łek, były skrajnie różne, niż za czasów 
pracy jego ojca. Dyl to okres okupacji nie
mieckiej. 

- Mimo pewnych rygorów - mówi Jan 
Kociołek - hrabiowie Stadniccy byli uczci
wymi, skromnymi ludźmi aż do zdziwie
nia. W pałacu mieszkała ksh.;żna Stefania 
(babcia), hrabiostwo Helena i Adam Stad
niccy, pięć córek i trzech synów. Nic licząc 
gości, którzy ukrywali się w pałacu, jak 
np, Juliusz Osterwa z żoną i córeczką. 
W tym okresie bywała także w pałacu żo
na Pawia Sapiehy, brata knrdynała Adama 
Sapiehy - księżna Wintischgraf, z pocho
dzenia Niemka. 

- Zapytałem księżną pewnego razu -
wspomina pan Jan - dlaczego nic mówi po 
polsku, skoro wyszła za mąż za Sapiehę 
i przyjęła polskie obywatelstwo. Odpowie
działa, że jeszcze nic zdążyła się nnuczyć. 
Ta dzielna konicta nic wyrzekła się pols
kości, mimo że Niemcy naciskali ją, żeby 
po

��\s;� �
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- Hrabia Adam Stadnicki wstawał wcześ

nie rano. Na godzinę 6,00 przygotowywa
łem ciepią wodę, ubrania. Kiedy nie miał 
zajęć, szedł dn kościoła. W inne dni, po 
skromnym śniadaniu, zasiadał w swojej 
kancelarii i prowadził rozmowy z Kolma
nowskim -dyrcktnrem znrządu i nadleśni
czym - L eonem Kociołkiem. Polecał 
wyręby lasu, pertraktował hnndlowo 
z Niemcami. Gdy akurat nic musiał jechać 
do urzędt'.1w do Krakowa czy Nowego Są
cza, siodłano klacz, Gamę, i hrabia jechał 

samotnie do swoich lasów: do Życzanko
wa, do Rytra. Służba przygotowywała mu 
wcześniej manierkę ze sznitkami (kromecz
kami). Gdy wracał, kucharz czekał z obia
dem, który ja hrabiemu podawałem. 
Wcześniej pomagałem mu sic rozebrać. 

Po obiedzie hrabia siadał w saloniku 
i czytał prasę, przegląda! korespondencję. 
Kiedy było więcej gości w pałacu, po obie
dzie, wspólnie, wypijali kawę. Bardzo częs-

PAN 

JAN 

to, przy takich okazjach, wieczorami pani 
Stadnkka zasiad,1la do fortepianu i grała 
p<ltriotyczne pieśni. Goście rozmawiali nie
raz do późnych godzin nocnych. Ja w tym 
czasie miałem wolny czas. 

Spośród dzieci hrabiowskich najbardziej 
zaprzyjal.1,il się ze mną Józef Stadnicki. 
W wicku 18 lat zapadł na ciężką chorobę -
nicdowl.:id nóg. JakZ czi,.•sto nosiłem go na 
rękach. To był wspaniały, życzliwy, bardzo 
przyjacielski człowiek. Wiciki patriota. Ja 
nH'lwilem do niego „panie hrabio", o do 
mnie „Jasiu Io, Jasiu t<1mlo". Podobnie jak 
hrabia Ad,im (ojciec), był n'lwnkż po stu
diach leśnych. 

Józef Stadnicki mocno zaangażował się 
w konspirację. Miał pseudonimy „Madej", 
,,Kazimierz Kobuz". W zamku była kwate
ra Armii Krajowej pod kryptonimem „Nar
cyz". 

Konspiracja na zamku „rozkręciła się" 
na dobre w 1942 roku. Ktoś, nawet nie 
wiem kto, zadenuncjował Stadnickich. A
kurat był w pałacu dyrektor Juliusz Oster
wa. W nocy wola na mnie: - ,,Jasiu, rany 
boskie, Niemcy przyjechali!" Zawoła\ mnie 
hrabia Adam i nak.izal sp.ilcnie dokumcn
t6w. Gestapo nic nic znalazło. To był lipiec 
1944 roku. Kolejna wsypa miała miejsce 
w Trzycieżu we wrześniu tego samego ro
ku. Wtedy J11zcf Stadnicki musiał sil,' ukryć 
w Rytrze, u Franciszka Sumary, a ja po-

szedłem do oddzia

się dowiedziałem, jeszcze tego samego ro
ku Józiu ożenił się z Elżbietą Lubomirską 
w Woj1,iczu. 

* 

Jan Kociołek powrócił do zamku w Na
wojowej w styczniu 1945 roku. Zwrócił się 
z prośbą do hr Stadnickiej o przyjecie do 
pracy. - ,,Jasiu, my już nic nie mamy! Dwór 
rozkradziony przez krasnoarmiejców i o
koliczną ludność. Wszystko rozkradli! Ko
nie, krowy, wozy! Nic tu już po nas! Do 
widzenia, Jasiu. Najważniejsze, że żyjesz -
pożegnał się ze mną Adam Stadnicki. 

Tak po dwu i pól wiekach panowania 
w Nawojowej w gruzach legia majętność 
Stadnickich. Nie ominęły ich tragedie oso
biste. Syn Andrzej, leśniczy w Szczawnicy, 
podporucznik AK, zmarł w 1945 roku 
w Otwocku na raka gardła. Józef z Elżbie
tą z Lubomirskich zamieszkali w Krynicy. 
On prowadził zakład fotograficzny, ona 
została nauczycielką. Józef zginął w wy
padku pod Radomiem w latach 60 - tych. 
Kolejny syn, Paweł, po studiach w Krako
wie wyjechał do Francji. Tam mieszka. Naj
młodsza z córek, Stefania, wyjechała do 
Belgii, gdzie zmarła. Danuta Anna Gost
kowska mieszka w Republice Południowej 
Afryki. Maria Świeżawska w Wnrszawie, 
podobnie jak Jadwiga Czartoryska. 

Stefania i Adam Czartoryscy wynajęli po 
wojnic wille w Krynicy. Po roku wyjechali 
do swego mnjątku w Czechosłowacji. Tam 
włodarzyli do 1948 roku. Wrócili do Polski. 
Od rządu PRL olrzymali skromną posiad
łość w Osoli pod Wrocławiem. Adam Stad
nicki zmarł w 1982 roku. Niewicie lat 
pt'lźniej - jego żona. W Osoli nadal mieszka 
wnuk Adama, a syn Jlhefa, Andrzej Stad
nicki. 

Zgodnie z ich ostatnia wolą, w krypcie 
kościoła parafialnego w N.iwojowej leżą 
pochowani: Helena z Sapiehów Stadnicka, 
Stefania z Woronieckich Stadnicka oraz A
dam i Józef Stadniccy. 

Pan Jan Kociołek z żoną Aurelią, pozna
na nic gdzie indziej, jak w pałacu Stadnic
kich, mieszkają w Zawadzie i zażywają 
spokojnej st.1rości w utoczeniu swoich 
wnuk()w. Pan Jan utrzymuje serdeczne 
kontakty, nie tylko listowne, z żyjącymi 
jeszcze „po świecie" synem i cbrkami Stad
nickich. 

OCZYSZCZALNIA 
łu Armii Krajowej, 
do „Tat<1ra" - Juliana 
Zubka. l'tiźniej, jak 

W rodowej siedzibie hrabiów Stadnic
kich dziś pobiera nauki młodzież studenc
ka ze Szkoły Biznesu, pracownicy Ośrodka 
Ooskon.ilcnia Rolniczego radzą rolnikom, 
jak uzyskiwać lepsze plony na gruntach na
lcZących niegdyś do Stadnickich. Potomko
wie tego rodu bynajmniej nie starają się 
o zwrot swoich majątków. 

Jerzy Wideł 

JESZCZE NA PAPIERZE ... 
... ale coś się ciągle w tej sprawie dzieje. 4 grudnia br. dokonano 

wyboru oferenta n.i jej wykcm<1nic Na pl.ie boju wstąpili: MEGADEX 
z Łodzi, BASSPOLz Kielc, szwedzko -polska firma PU RAC, BUDI
MEX z Olsziynn, BIPROWOD Warsz.1wa -Czi:stochowa, krakowska 
CHEMOBUOOWA i AEB z Cz�tochowy. Komisja Przetargowa, któ
rej przewodniczy Jerzy Rasiński ostatecznie wybrała oferty PURAC 
- u oraz BASSPOL - u. 

Ostateczną dccyzj(;' Komisj.1 podj�la po dokonaniu doklndncj ana
lizy czi;ści kosztowej oferty oraz dokumcntllw gwaranluj.1cych kre
dyt zagraniczny. Zdecydowano się na firmę PURAC, która 
zadeklarowała wykonanie oczyszczalni „pod klucz" oraz przedsta
wiła pełną i najb.irdzicj przekonywującą list� referencyjną, a także 
zapewniła korzystne warunki krcdytow.ini.i. 

Wkrótce nastąpi podpisanie kontraktu i rozpocz(;'cic wst�pnych 
prac. (jz) 
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Z 
okazji 40 - lecia Pa1lst

wowcj Szkoły Muzycznej 
I i li stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Nowym Sączu o
raz 700 - lecia miasta Nowe
g o  Sącza, sama szkoła oraz 
najbardziej zasłużeni pedago
dzy otrzymali państwowe 
odznaczenin oraz dyplomy. 

Złote Krzyże Z1slugi otrzy
mali: Barbara Mirek, Barbara 
radula oraz Jan Zygmunt. Dyp
lomy Honorowe Ministerstwa 
Kultury i Sztuki przyznano Pań
stwowej Szkole Muzycznej o
raz K. Buszkowi w 
upowszechnianie kultury oraz 
Leszkowi Mirkowi za osiągnię
cia w pracy dydaktycznej. 

Organizatorzy serdecznie 
dzi�kują sponsorom obchodów, 
którymi byli: Hotel MIRAND 
w T�goborzy (prezes Mirosław 

40 lat 

PSM 
Maćkiewicz), Sądeckie Towa
rzystwo Muzyczne, 3) Wydział 
Spraw Obywatelskich UW 
w Nowym Sączu oraz Z1klad 
Przctw<")rstwa Mi�sncgo SZKA
RADEK -KITA. 



L
ata czterdzieste, po woj
nie. Zima była mroźna 

i śnieżna. Ciotka Kazia po u
kończeniu szkoły rolniczej 
dostała nakaz pracy w PGR 

WIGIUA 

wet serwującej jedynie gorącą 
herbatę. 

Czekać trzeba było długo. 
Ciocia, przebierając nogami 
w starych butach, rozgrzcwnla 

Z RODZINNEJ HISTORII 
w malej miejscowości mil;dzy 
Białymstokiem a Suwałkami. 
Na święta Bożego Narodze
nia dostała urlop i z wielką 
radością planowała świątecz
ny pobyt u rodziny w No
"YYm Sączu. 

Do najbliższej stc1tji było ok. 
30 km. Na miejscu spalonych 
w cL.1sie wojny zabudown,l stal 
drewniany barak, spod kt{ircgo 
dwa rnzy dziennic odjeżdżał po
ciąg. Dziura zabita dechami, 
gdzie . diabeł mówi dobranoc. 
W baraku zimno, cały personel, 
to za�iadowca i pani pełniąca 
między innymi funkcj� bufcto-

Kiedy po raz pierwszy 
przeczytałem „Przygody dob
rego wojnka Szwejka", bylem 
trochę stropiony. Jako Polak 
z dziada pradziada, wycho
wany w polskiej kulturze 
i tradycji, od dziecka uczono 
mnie zachwycać się W.lllcnro
dami, Skrzetuskimi, Judym.l
mi. A tu nagle poznałem 

O SZWEJKU, 

CZY O NAS? 
bohatera, który bez żenady 
przyznawał się do swego u
rzędowo stwierdzonego idio
tyzmu, żyjącego za p.in brnt 
ze wszystkimi sicd miom.i 
grzcclrnmi głównymi - i on 
mi się spodobał! Malo komu 
się do tego przyznawałem, bo 
długo nic bylem pewien, czy 
wypada. I chyba nic mnie 
jednemu przytrafił się ten dy
lemat, o czym może świad
czyć dokładnie wypełniona 
sala w willi „Mnrya", gdzie 
dyrektor sądeckiego WOK p. 
Antoni Malczak zorganizo
wał promocję nowych ksią
żek Antoniego Kroha i 
Leszka Mazana - poświęco
nych wl.lśnie temu genialne
mu kretynowi, kt<'lry ze 
swoim głupkowatym uśmie
chem patrzy z zaświatów, jak 
odchodzą w niepamięć boha
terowie tak niegdyś przez nas 
lubianych książek - a on 
trwa! 

Zabawa była setna. I choć mo
że pojedynek obu szwcjkofihhv 

się gorącymi herbatkami, toteż 
wkrótce uczula potrze� udania 
się w ustronne miejsce. Wskaza
no jej solidnie zbudowaną wy
gódkę z mocnymi drzwiami 
i małym, za.kratowanym okien
kiem. 

Ciocin wejść weszln, ale wyj.<;ć .,. 
nijak się nic dało. Drzwi zatrzas
nęły się n.l .lmcn, nic pomngało 
sznrp.lnic ani wołanie o pomoc. 
Pociąg przyjechał, odjechał, a o-
na drcpt.ll;'I w miejscu i zmzpa
czona czck,,ln na cud. 

Minęło wicie godzin, gdy us
łysznla skrzypienie śniegu pod 
butami. Ktoś szedł. To wracał do 

przebiegał niezupełnie tak, j.ik to 
sobie zaplanowali, to przecież 
oprócz sporej ilości solidnych k1.-'
sów rz(..>cZmvcj historyczno - lite
racko - obyczajowej wiedzy, 
ofiarownli nam kilk.1 godzin 
wspaniałego relaksu. W koilcu 
nic m dzic1l można zobaczyć 
trz�ącc się ze śmiechu brzuchy 
ludzi, którym na ulicy pierwsi 
mówimy „dzic1l dobry, �'lk 
zdrówko szm10wwncj pani (pa
na)?". 

Moralnie wygrał Kroh, choć
by dlntcgo, że jego książkn „O 
Szwejku i o n.ls" (drukowana na 
miejscu) ,,zdążyb" na promocję. 
Mazanowi drukuje Warsz.'lwn, 
no i nic wydrukownla na czas, co 
- jak słusznie stwierdzono - do
wodzi jednak pcwm.:j przewagi 
Galicji nnd Kongresówką. 

Dodajmy jeszcze, że imprezie 
patronował sam cesarz Franci
szek Józef, dobrotliwie spoglą
dający z rcnlistycznie 
zapaskudzonego przez muchy 
portretu, że prezydent Jerzy 
Gwiżdż otrzymał (ku radości o
becnych) tytuł „Dziadygi", a sto
pień n.ljwyżcj ceniony przez 
szwcjkolulxlw, tj. ,.St.lrej Dupy", 
przy powszechnym aplauzie 
nadano Romanowi Groszkowi, 
ktl'1ry przyjqł go z niekłamanym 
wzruszeniem. 

I jeszcze jedna refleksja: ilek
roć KTOŚ chce COŚ zorgnnizo
wać, rozpoczyna od kwesty 
z wyciągniętą ręk.1. Antoni Mal
czak nic po raz pierwszy poka
zal,_że bez wielkich pieni�zy też 
mozna. 

Czy tego też nauczył się od 
Szwejk.n? {jaz) 

- -- ------------------'

domu na wigilijną kolację sam 
pan zawiadowca. Z'lchrypnię
tym głosem, resztką sil ciocia za
c21;ła wzywać pomocy. 
Szczęknęły otwierane drzwi. -
A co, pani dziecko, nic wie pani, 
jak się drzwi otwiera? - po czym 
chcąc cioci z.'ldemonstrować tę 

OGŁOSZENIE 

Z,rz.ąd Miasta Nowego Sącza 
Rynek 1, dziala�1c zgodnie z art. 
24 pkt. 1 ustawy z dnia 29 kwiet
nia 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości 
(jednolity tekst Dz.U. Nr 30 poz. 
127 z 1991 r. z późn. zminnami) 
ogłasza publiczny p r z e t a  r g 
n i e  o g r  a n i c z  o n y  na sprze
daż w drodze licytacji: 

Nieruchomości Kw. Nr 56634 
Nowy Sącz obejmującą: 

1. dzi,, !kę nr 79 w obr. 85 o pow. 
531 ni, położoną w Nowym Są
czu przy ul. Pulnskicgo. Cena wy
woławcza działki wynosi: 
40.501.IXlO,- zł. 

2. działkę nr 80 w obr. 85 o pow. 
387 nl, położoną \'V Nowym Są
czu przy ul. Pułaskiego. Cena wy
wol<lwcza działki wynosi: 
29.517.000,- zł. 

3. działkę nr81 w obr. 850 pow. 
275 m2, położoną w Nowym S.1-
czu przy ul. Pułaskiego. Cena wy
woławcza działki wynosi: 
20.975.000,- zł. 

4. działkę nr 82 w obr. 85 o pow. 
275 m2, położoną w Nowym Są
czu przy ul. Pułaskiego. Cena wy
woławcza działki wynosi: 
20.975.000,- zł. 

5. działkę nr 85 w obr. 85 o pow. 
628 m2, położoną w Nowym S.1-
czu przy ul. Pułaskiego. Cena wy
wol.1wcza działki wynosi: 
47.91XJ.OOO,- zł. 

6. działkę nr87 w obr. 85 o pow. 
984 m2, położoną w Nowym S.1-

prostą szh.Ikę, zatrzasnął je po
nownie - ale otworzyć i on nic 
potrafił. Teraz siedzieli już ra
zem. Z,wiadowca nawet nie 
prólx,wal wołać o pomoc bo 
wiedział, że o tej porze nawet 
pies z kulawą nogą tu nie Z.'lglą
da, a następny pociąg będzie do
piero wieczorem. 

Marzli więc razem, bo mróz 
był siarczysty, na zmianę okupu
jąc jedno jedyne „siedzące" miej
sce. Zapadł wi1..'CZÓr, ten jedyny 
w roku. Wieczorny pociąg odje
chał. W ciepłych domach ludzie 
zasiedli do wspólnej wieczerzy 
przy wigilijnych stolach, spokoj
ni, że czas wojny i niepokoju jL'St 
już przeszłością. 

Uwolnił ich dopiero kolejarz 
wraca�1cy w nocy z drugiej 
zmiany. Pechowa ciocia n.'Sztę 
wigilijnej nocy sp<.'Cłzila na malej 
stacyjce, czekając na ranny po
ciąg i wystrzegając się gorącej 
herbaty. I do dziś nic lubi o tym 
wspominać. 

Ale wigilia w kibelku przesz
ła do rodzinnej historii. 

Wanda Zaremba 

czu przy ul. Pułaskiego. Cena wy
woławcza działki wynosi: 
75.053 .. 000,- zł. 

W1..>dlug Miejscowego Planu 
Szczegółowego „Kaduk" zatwier
dzonego uchwalą Nr XIV /89 /86 
Miejskiej Rady Narodowej w No
wym S.1czu z dnia 26.09.1986 r. 
(Dz. Urz.Nr13WojcwództwaNo
wosądeckiego poz. 169 z p(iźnicj
szymi zminnnmi), w /w działki 
znajdują się w terenach budow
nictwa mieszkaniowego jednoro
dzinnego. 

Przetarg od�dzie się zgodnie 
z Z'lrządzeniem Ministra Gospo
darki Przestrzennej i Budownict
wn z dnia 19 czerwca 1991 r .  
w dniu 6 stycznia 1993 r. w sali 
posiedzeń Ratusza o godzinie 
10'". 

Wadium w wysokości 5% ceny 
wywoławczej od jednej działki 
należy wpłacić do dnia 6 stycznia 
1993 r. do godziny 10()(1 w k.,sie 
Urzędu Miejskiego, Ratusz, pokój 
nr 15. 

Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnik.;, 
który wygrał przetarg, od zawar
cia umowy notarialnej. 

Informacje oraz regulamin 
przetargu można uzyskać do 
wglądu w Wydziale Gospodarki 
Gruntami - Ratusz, pok. 30. 

Z,strzcga się prawo unieważ
nienia przetargu bez podania 
przyczyny. 

Prezydent Miasta 
Nowego Sącza 
Jerzy Gwiżdż 
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P
ierwszą wigilijną gwiazdę w swym 
burzliwym iyciu ujrzał poeta 

w dniu swoich urodzin. Wl .lśnic 24 
grudnia 1798 roku B.irbara z Mnjcws
kich, żona Mikołaju Mickiewicz.i, komor
nika mir\.skicgo, wydala na świat swego 
drugiego z kolei syna. Czy to si� stnlo 
w Zaosiu, czy w Nowogródku, trik nap
rawdę nie wiemy do dziś. Jak wspomi
nał młodszy brat Adama - Aleksander -
akuszerka Molodccka „chcąc Adnmn 
przeznaczyć na ;oz1111111ego, 11::yfa ksiq::.ki, 
na  której ucięła 11oż.ykit'm pr,Jl•k d::iecku. 
{ ... }. Miałem tę książkę ZIIWS::l' W p11111ięci. 
Był to sądowy proces, il, 8 - vo, w skiirę 
czarną opraw11y". 

Z lat dzieciństwa z pewnością szczególnie 
zapadły przyszłemu poecie w pnmięć dwie 
wigilie. Smutne. Pierwsza w 18Hl roku, po 
śmierci najmłodszego brntn, Michała Anto
niego. l druga - w pami�tnym roku 1812, ki1..'
dy to niedługo przed wejściem na Litwę 
wojsk napoleońskich, zm,ul Mikołaj Mickie
wicz. Ż.1!0� rodzinną spoti:gowala Ż.lioba 
narodowa: ta sama arnlia, pokonanu przez 
„generału Mroza", właśnie w grudniu tegoż 
1812 roku dotarl.l w drodze spod Moskwy do 
Nowogródka. Obraz wyrn;dznialych żołnie
rzy powróci p6źnicj w opisie pobitej przez 
Litwinów armii krzyżackiej w „Kcmmd::ie 
Walfennidzie". 

Jak odbywały sii; wigilie w domu Mickie
wiczów? I tego nic wiemy. N.i pewno niewie
le odbiegały od zwycznjów wiejskich z tym 
dniem związnnych, tak jak male1\ki Nowog
ródek niewiele r{iżnil si� od okolicznych wio
sek. Na pewno króh1wala n.i wigilijnym stole 
kutia - kresowy spcc�1!, przyrzqdz.1ny z lu.sz
czonych ziaren pszenicy, miodu i t.lrtego ma
ku. Mickiewicz do kmkn życia cnlą Wigilię 
nazywał właśnie kucią, wymawiając to słowo 
miękko i śpiewnie, jak tylko ci „zzn Bug.i" 
wymówić to umie�1 ... 

o 

Dodajmy jeszcze, że równo rok po urodz1..'
niu Adama, w tymże wigilijnym dniu 1799 
roku przyszła na świat Marianna Ewa We
reszczakówna, której p.lmięć tow.lrzyszyla 
poecie aż do ostatnich dni. 
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o 
Cela w wileriskim klasztorze Bazylianów, 

zamienionym przez Rosjan na więzienie, 
w którym „profesor szklił kowie1lskich" A
dam Mickiewicz oczekiwał na wyrok za „sze
rzenie nierozsądnego polskiego 
nacjonalizmu, przylegała do murow kościoła 
przy ul. Ostrobramskiej. To właśnie tu umarł 
Gustaw, a narodzi! się Konrad. 

,, ... pójdimy lepiej do celi Konrada. 
Najdalsz.a jest, przytyk11 do muru kościoła; 
Nie słychać stamt11d, choć kto śpiewa albo wola. 
Myślę dziś głoś110 gadać i chcę śpiewać wiele; 
W mieście pomyślą, ie to śpieumją w kościele. 
Jutro jest Narodzenie Boże ... " 

- powiada Frcjend w Ili części „Dziadów". 
Tak, właśnie w wigilijną noc rozgrywa się 
scena wspanialej i szalonej walki Konrada 
z Bogiem oraz walka szatanów i aniołów 
o duszę grzesznika. Ale i w rzeczywistości 
więźniowie zbierali się w celi Mickiewicza, 
jako największej. Pili herbatę, śpiewali, wspo
minali, wymieniali nowiny o nowych aresz
towaniach i szczeg{ilach �ledztwa. Strażnicy 
pozwał.iii: jedni za pieniądze, inni ze współ
czucia. ,,IG1pml dobry lmtolik, i whi11iom pozwa
la Pr:.cpędzd wicc::xir świr/ej Wigiliji razem" 
czytamy w „D:iadach" - i rzeczywiście t.,k 
było.,, W tej:.C celi· wspominał jeden z filoma· 
tów ową grudniową noc - 11a Nowy Rok czytał 

nim kręciła się gwiazdka z opłatków. Od dwóch 
zup: grzybowej i migdałowej,ai do śf iiyków,gr<r 
chu i pszenicy z sytą [czyli z miodem, a więc 
mowa o kutii), żadnej z polmw obrzędowych nie 
bm klo. Adam jadł wszystkie i unosił się nad nimi, 
jak drudzy goście nad morskimi rybami. Osóbbylo 
jak raz dwanaście.[ ... /. Po toaście na rzecz soleni
zanta [tj. Mickiewicza, który w tym samym 
dniu obchodził urodziny i imieniny), wznie-
sionym przez gospodarzy, i toaście na cześć sole
nizantki, wzniesionym przez gości, ksiądz 
2.ajączkowski wzniósł trzeci, wspólny: ,,Adama 
i Ewy", który tii oboje rodzice uprzejmie i wesoło 
spdnili". 

Nic z tego j1..xlnak nie wyszło. Papa Ank· 
wicz chętnie przyjmował głośnego już wtedy 
poetę, ale o malże1lstwie z „gryzipiórkiem" 
nie mogło być mowy. Odżyje później w „Pa11u 
Tadeuszu" jako zimny i wyniosły Stolnik. 

o 

Emigracyjne wigilie podobne były do sie
bie. Z1wsze nostalgiczne, zawsze wypełnio
ne nadzie�1, że to już ostatnia na obcej ziemi. 
W rodzinie Mickiwiczów też tak było. Wspo
mina córka poety, Marynia: ,,Dzie,i wigilii, na 
który też przypadały imieniny ojca, 11 rias 1111jse>
lm11iejszy w mk11, w takie mnie wpmwi11ł wmŻL'-

11ie, że noc całą przepi;dzalm11 prawie w gorączce. 
Rllno szliśmy ojcu winszować, składać 11111 życze-
11i11 i podarki, później wczynafa sir długa procesja 

WIGILIE ADAMA 

MICKIEWICZA 
nam Adam swi)j pięk11ywiasz „Skm111ł rok stary" 
etc., 11 z j11trz11i, w 1wc Bożego Narodz.e11ia,doclw
dzifa /J(łS przy wtómwani11 dalekiego organu 
prz.1Jfl11mim1a pit'Ś1i „Przybieżeli pasfuszkowie", 
- któm to pieś,i pru•1wsifo nas w progi dommve, 
gdzie po 1111s matki i siostry płakały". 

Tak,1 byli\ ostatnia wigilia w ojczyźnie. 
o 

Od tego czasu „nosiło" Mickiewicza po 
świl.."'Cie. Ros�,, Niemcy, Szwajcaria, Wiochy, 
Francja, wreszcie Turcja. Różnie się żyło poe
cie; raz w wygodnym mieszkaniu, innym ra
zem w brudnym znjcździe. Nie zawsze też 
miał do kogo po polsku zagadać. 

Jedną z niljokazalszych wigilii spędził 
w Rzymie, w 1829 roku, w rzymskim pałacu 
hrilbiego Stanislilwa Ankwicza przy via Mer
cede. Bo i dzic1l był szczególny: imieniny je
dynnczki, Hcnrietty Ewy. Tej samej, do której 
nilpisał pii:kny, choć smutny wiersz „Do me
go cziczcronn w Rzymie" (znany też jako 
„Znilszli ten kraj), i która byfa jego wioską 
miłością, w jakimś sensie odwzajemnioną. 
Przy rozstaniu nilpisill jej pełną rezygnacji 
dc'Cłykację: ,, W bmmie del Popolo. Wyjeżdżamy 
z R:y11111, nie brd::iemy 11laknć 1111i w dzie,i, a11i 
w nocy, będ::iemy w dobrym z,fmwiu, do widze-
11ia". Ale to było znacznie później. 

,,Ucz.fa była całkiem po polsku. - pisał o wigi
lijnym przyjęciu u Ankwiczów towarzysz 
podróży poety. - Stół był 1111kryly 11a siaJJie, 11ad 

przyjaciół i znajomyc11, która przez cafy dzień 
trwała bez przestanku. 

Wieczorem, na stole sianem zasłanym, u
kazywała się Wigili.l; na nitce spuszczonej 
u sufitu wisiała gwiazdka i kolebka, które oj
ciec sam przygotowywał i przesuwały się 
z wielką nieraz trudnością, pod dozorem ma
my, przyprawione tradycyjne potrawy. W os
tatnich lat.,ch, z wielką satysfakcją ojca, 
znalazła się nawet Żydówka polska, która 
przychodziła ugotować szczupaka po ży
dowsku"( ... J. W każdą wigilię także, wiecw
rem, dawała się słyszeć za drzwiami kol�a: 
„W żłobie leży, któż pobieży", której ojciec 
z widocznym wzruszeniem słuchał, półgło
sem wtórując. .. 

Tak mijały lata. Aż przyszedł ostatni, 1854 
rok. Ostatnia wigilia w domu Mickiewiczów 
była smutna. Celina Mickiewiczowa dogory
wała . .,N11 imie11iny ojca j11i nie mogła mama 
zasiąść z 11ami do stołu i do jej łóżka poszliśmy się 
z nią dzielić ovfatkiem, którego na ziemi już ani 
ojciec ani mama przełamać z nami więcej nie mie
li'' - wspominała córka. Celina zmarła po 
trzech miesiącach, w jedenaście miesięcy 
później w Konstantynopolu zmarł Adam 
Mickiewicz. Dzieci przygarnęli serdeczni, ale 
obcy ludzie. 

I takie były wigilie Adama Mickiewicza. 

Jacek Zaremba 



7.25 
7.30 
7.40 
8.30 
8.15 
8.35
9.00 
9.10 
9.35 
10.50 
11.00 
11.30 
12.00 
12.10 
12.15 
[4.20 
15.30 

15.40 
16.35 
17.00 
17.20 
18.15 
l!UO 
J9.00 
19.IO 
19.JO 
20.00 
20.30
22.40 
22.55 
23.20 
1.00 

7.30 
8.00 
8.05 
9.05 
9.25 
9JO 
9.50 
10.00 
10.30 
11.00 
IIJO 
12.00 
12.]0 
l].00 
13.50 
14.20 
14.40 
15JO 
15.50 
1(,.00 
16.25 
16.]0 
16.40 
17.10 
18.00 
18.30 
18.35 
20.05 
20.25 
21.00 
21.]0
21J5 
22.25
23.05 
24.00 
O.IO

655 
7JJO 
7.45 

SOBOTA - 19 grudnia 

PROGRAM! 
Program dnia 
Wieści 
,,Zyg,.ak" -m;1g. dla młodzieży 
Z Polski 
Rynckagro 
Wszy.�tkonJzi;,kc 
WIADOMOŚCI l'ORANNE 
,.Ziarml''-pmgrnmrc,fakcji katolickicj 
.5-IO-W 

Angi,:JskiJla<lzieci(62) 
Rukernlrolcr 
S0bornicrc11Jc1.- vous 
WIADOMOŚCI 
PrognunJnia 
Odyscj;11.wicr1.ęc,1 
Tcatr TV:,,Sp;uJcknażyczcuic" 
Zapros1.cnic doTcatruTV- .,W malym<lomku" rmJcu
s1„1 Rittncrn. rcT.. A. b1picki 
Sohocnic rendez-vous 
,.Wżyciujakw tc;Onc' -.. T,,mr" 
Teleexpress 
„Domck nuprcrii"(2.:l)-scrial USA 
,.Wiccwic ziclonc" tckturnicjmu1 .. 
Pegaz 
Mak WIADOMOŚCI DO 
Wicczoryuka 
WIADOMOŚCI 
Polskie ZOO 
,,Józcfim1U:1kt•r''ll) 
WIADOMOSCI 
Sportowa sohola 
„Chimera"(2)-film;mgicl�ki 
Noc z gwia1.d;uni 

PROGRAM II 
„Kalibcr 92" m.1g. wojskowy 
PANORAMA 
UlicaSezamkowa 
Ona - mag.tli.i kobiet 
Powitm1ie 
Tacy sami -prngrnm w j,;z. migowym 
Mag;1zynpn:cchotlnia 
.. Opowieści z pogmnicza" (]) 
Anysla i jego świat (2) 
Kinomania 
Truskawkowl!studio 
Twojepr,.choje 
Auto-mag.motoryzacyjny 
Spcin-koszykówka NBA 
,.Z.'l chwil,;:dalszy ciąg prol,!r:111111" 
Róhtaco chccta 
Zwic17.�l:1 świata 
Styl istnicnia-.. Domiwu('lru .. 
Powitanie 

llalln.d1.icci 
Losowanie gier liczhowych 
PANORAMA 
.. Pdnu chntu"(ZS) 
Studio sport 
l'rogr.un lnkalny 
lfalo dzk-ci 
Akudc111iu •·ilmu Polskiego· .. Zhr1Hl11it1n i flfllllta" 
Miłośći niermwiŚl! 
Spon 
l'ANORAMA 
Słowo na niedziel,; 
•. Kamcrn1;1ll pr1.cdst;1wi;1" 
,.Glos scrc11"(J)-st."ri:1l 11ng. 
.. PoJ1';111uga111i"(I) 
PANORAMA 
Okolicej11zzu 

NIEDZIELA - 20 grudnia 

PROGRAM! 
7-:r:::i�'.:

i

�yscja kapi1ana Cousteau" S<!rial franc. 
Rolnictwo na świt.-cie 

8.00 
IUO 
8.45 
9.00 
9.25 
9.50 
10.15 
I0.25 
11.25 
11.45 
12.JO 
13.00 
IJ.50 
14.US 
15.]0
16.10 
17.00
17.20 
18.20
18.50 
19.00
19.JO 
20.10
21JO 
22.15 

7.20 
7.50 
8.15
9.20 
9.25 
9.JO 
IO.JO 
11.00 
11.]0 
12.00 
12.50
1].00 
13.50 
14.10 
15.00 
15.JO 
16.25 
16JO 
1(,.40 
17.10 
17.40 
IX.05 
IX.JO 
IX.35 
20.10 
21.00 
21..10 
22.15 
22.-ł.'i 
2].25 
24.00 

Dykm:11y 
Notowania 
Polskie ZOO {powt.) 
Zmnek Eureki 
TclcrJnck 
Dzieci z ulicy Degrassi-scrial 
Angiclski dla dzicci(6J) 
,Japm�ia"-scrial li!m. 
Tclew11.yjny not;1tr11k1ea1rnlny 
Tydzic1l 

���'":i�.j�
Y
J1:

e

J1.iel'i -.. Koix;iuszek" 

�/����;�t:r: ���::1it,a Z 11uszego miu11a" 
l'icpr1;iwanilia 
100 pytar'1 do ... (Placido Domingo) 
Teleexpress 
,,Dpmstiu". serial USA (1(18) 
7 d11i-świat 
Ohja1,dow.1 Telewizja Piracka „Udu," 
Wieczorynka 
WIADOMOŚCI 
... hizcfinu Uukcr"(Z)-scriul rilm. 
Sportowa n_icdzie�a 
WyboryM1ssŚ:w1ata'92 

PROGRAM II 
Prlcgl.1dtygoJnia(dlanicslynących) 
.. Mala księżnkzka"-scrial jap. 
,Jcicli kochusz"·scriulfil111 .• 
Slowo n:1niedziel,:(dlanicslysząi;ych) 
Powitanie 
Prngram lokalny 
D01r1cch razy sztuka 
S1t1dio spon 
Utwory fortepianowe Prokofiewa i Ravela 
,,Rntb.inuy humcnmg"-seriul uustrul. 
•. Image" 
Podn'iże w crnsie i pr1.cstncni 
Weekend 
.. Animal.�" 
Wydar,.enic tygodnia 

Gutlzi11a z l lan11alfarh,;ra 
Pmgrn111 dnia 

l'ANOKAMA 
„Cutlnw11t."l11t11"-S('ri11I 
Mi�dzy11arudnwy Fcs1iw.il lhscnowski 0.1'fo '92 

���1;;
c

���/tt:
e

krnkowic 
llallodzieci 

�;:t:::;:
i

�1�;:�
1

�t�� 
-

cr:::�\::7,�
c

:;�iouhkiem 
l'ANOKAMA 

Koło fortuuy-teletumiej 
.,l'nd l'11pug,u11i"(2) 
Wszyscy jesidmy romancykmni · T. N(l/efltl 
N,tjważniej.�7.e dialogi świ.11.1: .. Poncjusz Piłat" 
l'ANOKAMA 

PONIEDZIAŁEK- 21 grudnia 

PROGRAM! 
(i.()() 
9.00 
').10 
9.15 
9.25 
IJ.55 
IO.US 
l i.IO 
11.20 
li.]() 
12.00 
12.15 
l<iJXJ 
l(..C)5 
17.00
17.25 
17.50 
IX.IO 
18.20 
IX.4.'i 
19.(JO 
19.]0 
20.m 
20JO 

22.15 
22.30 
23JO 

X.(XJ 
8.10 
8.-10 

'I.IO 
'J.]() 
10.<XJ 
10.]0 
11,(X) 

16.2:'i 
l(,.'.10 
1(1.40
lh.:'\:'\ 
17.20 
17.50 

K11wa czy hcrhata 
WIAD0M05CI 
Pro1.cr:1111 dnia 
Ma(na i ja 

Do111owe pr1edszkole 

;��,'.�:�:�
1
�);

1

�
1

:r�:t���'\(�1wlórzenie z niedzieli) 
Szkoła dla rodziców 
Dzicci1<1luhilł 
lłiszpania'<)2 
WIADOMOŚCI 
Tclewi1.jaEduk;Kyjn;1 
l'mgram d11ia 

Luz-pm}:_r;un nas1ola1ków 
Teleexpress 
„Alf'-scrhllUSA 
„Fowgrn111"-111;1g11zynfologrnfic1.ny 

::�:��
1
1!��

1

\�:� -•
1'.�w;;�;;t�::�\��i:

1 

;,;,. 11,,mm,r, .. 
Polska l oddali · Jan Nuw;ik Jczior,ul�ki 
Wieo.orynb 
WIAlXlMOŚCI 
Amena 
l'ealr Tclcwi1.ji: T:1deusz Rittner· .. W małym domku". 
reż. A.Łapicki 
WIADOMOŚCI 
„l'ogranio,c w ogniu" (17) -scriul TVP 
.. Grnn l'ol.�k{'-filmtlok. 

PROGRAM II 
l'ANOKAMA 

'.t1�::::i��
a

�;;le miasto' -.,;crial anim. proJ. fr.1nc. -
jap 
„l'okoknia''.scriul USA 
„llnhhy"'-magazyn 
„Markowicz"-sylwc1ka 
l'r,.chojc 1-.n·v 
.. Na i:ye1.cnie"· 1l0wtónenie najciekawszych progra-
1m'>w .. /)w()jki" 
Powitanie 

PANORAMA 
Sport 
,.T11je11111iczezł0łe 111i;1st;1"(powt.) 
Pr1e�l11d kronik filmowych 
Pulsk,1KrnnibFil111ow,1 

18.00 
uus 
19.00
20.00 
20.30
21.00 
21.25
21.40 
21.50 
22.IO 
23.10 
24.00 

Program lokalny 

:::;��;�;·�:;,; �
i

::j���ropę" -scriul 
„D,il'i:iuki. klnpoty i my"(8)st<ri.alUSA 
St.SojkaiG. Trela- koncert 
PANORAMA 
Havel w,; Wrocławiu 
Sport 
.. Bcz znicczulc11ia" 

ę;1\�!t��:���::�1�!��
1

�Prnwodo życia" 
PANORAMA 

WTOREK - 22 grudnia 

PROGRAM! 
M.00 Dzicńdubry 
9.00 WIADOMOŚCI PORANNE 
9.10 Mama i ja 
9.25 Dumowc przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o tlzicciach 
10.00 „Pogranicze w ogniu" (17) • serial TVP (puwt.) 
11.00 Gid.Ja pracy. giclda szans 
11.15 Pnyj,;:m11eipoży1ecznym 
li.JO W drugirnplanie-Jt'Ii,mnywit'c:Yir 
11.40 Klubsamotnych scrc 
12.00 WIADOMOSCI 
12.10 Progrnmdnia 
12.15 Telcwizja Edukacyjna 
16.00 Progrn1n dnia 
16.05 Tik -tak 
16.50 J„zyk angielski tlladzieci (64) 
17.00 Telccxpreu 
17.25 „Kr61ik llugs 1miedstawia" · sc:rial anim. USA 
17.50 „Bill Cosby Show" -scriul USA 
18.15 Encyklo1�diJ li wojny światowcj 
18.45 „Tragedi:1 w powie1rzu" - wojsk. progrmn <lok. 
19.00 WicczOfynka 
19.JO WIADOMOŚCI 
19.55 7111inutdla ministrapracy 
20.10 Arcydziełu Sztuk i J,'ilmuwej: .,Świull11 wielkiego 

miasta"-filmUSA 
21.45 Film dokumemah1y 
22.45 WIADOMOSCI 
23.05 Wicczór z ... 
2].45 Standanlyjaz1.0we 

,.oo 
8.10 
8.40 
'ł.10 
9.)0 
10.00 
11.00 
11.15 

16.25 
16.]0 
16.40 
16.55 
17.20 
17.40 
lR.00
18.30 
llU5 
l'l.00 
20.00
20.30 
21.00 
21.:m 
21.45 
22.15 
24.00 

R.00 
9.00 
9.10 
<).25 
•).50 
10.00 

I I.JO 
12.00 
12.10 
12.15 
12.45 
1(1.00 
16.05 
17.00 
17.20 
IK.15 
18.40 
19.00 
19.30 
20.10 
22.00 
22.]0 
22.45 
23.00 

PROGRAM Il 
PANORAMA 
Program lokalny 
„Ka1iitan Pl,me1:1 i l'lanewrianie" • serial USA 

s�';,�
o��;i

i
�:· seriul prod. USA 

Koncert zespołu •. REM" 

��:{;�;;1 fc-�
s

�
c

;;:��le11ie n.ijdekawszych progra-
mów 
Powitanie 

PANORAMA 
Z kart krnkowskiego archiwum 
„K.1pitanPl;111crn i Pfonewrianie' •film anim, 
Ojczyrn11· 1lOlszczyzna(powt.) 
Moja wi:1ra 
Progrn1n lokalny 
„l'oko.leni11"-scri11I USA 
Eurn1luzzle 
.,Nasz zm icni11jJ1CY .dę �wiat"(�). Rcporterzy „Dw,ijki"przetlstawmJą 
Ws1lfltczcśnila1arnicy 
PANORAMA 
Spon 
Koło fortuny-tele1Urniej 
,,l'rnwdziwa m il•�"-film fuh. 
PANORAMA 

ŚRODA - 23 grudnia 

PROGRAM! 
Dzie1\dohry 
WIADOMOSCI PORANNE 
M:11m1 ijn 
Domowe pr.ted.,zkole 
Porozmawiajmy o dzieciach . . . Arcydzich1 Sztuki t'ilmowej: .,Śwmtla w1elk1ego 

����:�; ��;:� .. -magazyn mniejszof,ci narodowych 
WIADOMOSCI 
Prognun dnia 
Cmen1;1rleZierni Ohiecanej 
Tclewi1.ja &Jukncyjna 
Program dnia 
Dl;1 Dla tl1.ieci: Prud l'ierw.WJ. ,:wilmfk,1 
Teleexpress 
„Na wuriuckich papkruch" (12) • serial USA 
Klinika zdrowego człowieka 
My i świat 
Wit.'1:zorynka 
WIADOMOŚCI 
Studio sport 
J>nlska w p;irbmencie 
Pioscnki z „Butiku" 
WIA[)OMOŚCI wiecmrne 

„Królowu Bona" UO serial TVP 

PROGRAM Il 
8.00 PANORAMA 
8.10 Pmgram lokillny 
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8.40 
'il.IO 
9.30 
10.00 
11.05 

11.35 
16.25 
16.30 
16.40 
16.50 
16.55 
17.20 
17.40 
18.00 
18.35 
l'J.00 
20.40 
21.00 
21.30 
22.00 
22.35 
23.05 
23.25 
24.00 

•• New kids on the błock" N11Ji1/i 

s::�1•t:�:;• 
�rhd USA 

A.�ia w Moskwie 
.. Na iyc21:nie" - powtt',rt.enie n:ojcicbws1.ych progra· 
mów 
StuJio sport 
Powitanie 
PANORAMA 
Sport 
l...o,;owanie gier liczhowych Totaliz.ilorn Spor1owego 
.. New kiJson the bind„ N<1Ji1/i" (powt.) 
Dom•rm1gazyn 
Sposób na st;irosć 
Program lokalny 
„P11koleni11"-serial lJSA 
Perly i lumusa. ,.t·runcja nnpr1,ód" -film fob. 
Spotkanie zF.Philip�m 
PANORAMA 
Ekspres reporterów 
StuJio teatralne „dmlj/.:i" 
.• Okruchy.skrzepy, Jrl;ugi' -filmJok. 
Lourtks-tilmJok.. 
Vademecum teatrrnmma 
PANORAMA 

CZW ARTEK · 24 grudnia 

8.00 
9.00 
9.10 
9.25 
9.50 
9.55 
to.45 
11.30 
12.00 
12.10 
12.15 
14.20 
15.30 
15.40 
16.00 
16.25 
17.00 
17.15 
18.10 
18.30 
19.00 
19.30 
20.00 
20.15 
21.55 
2225 
12.40 
2.l35 
23.55 

PROGRAM I 
Dzie1iJobry 
WIADOMOŚCI PORANNE 
Mama i ja 
Domowe pr1.cJszknk 
Poro1.m;1wiajmy n Jzieciach 
FilmJla Jzieci 
Wiclka i rn;1ln ih11.ja 

;;1;a1�
i
J�cr.e·· _ tilm Jok 

Progr.1111 Juia 
Telewizjai'A.lukacyjna 
,,lh:rnard i duch" · kunM:dia film. 
l'rogr.1111J11ia 
„Scn-a si,:wam z;1goj:(-kol,;Jy 
Dla Jzieci 
„Ulice wielkiej kol,;dy" -widow. dl,1 <lzkci 
Teleexpress 
„l)zieńzadnicm"(IX) •Serial 
,.Zost;1wcic<lrzwi otwarcc"-rq1 
„Pokój niesie luJt.iom ws1.e111 .. · program katnlid.:i 
WiC{:zorynlrn 
WIADOMOŚCI 
llomilia prymasa l'olski 
,Jezus zNaz11retu"(l)-seri11l wlosko :1mcryk. 
.. Wigilijne poduchanie" rcp. 

Kol<;Jy polskic 
Austrn!ijskie gwiazJy 
.. Bóg się rodzi. moc trm:hleje .. 
Pasterka-1n1nsmisja zW,11ykanu 

PROGRAM li 
8.00 PANORAMA 
8.05 „New kids on che hlock' .�Wi(/c/ Bo±t'i:o Narodzr11ia 
8 . .l5 SzopkiJ)1lna AJama 
8.45 ,Jm:1ge" 
9.00 Programlokalny 
10.00 R;iJnść N11mJzin 
10.30 Wigifo w okopach 
10.40 Choinb'92 

ii� ::�:;.��r:t
,
:�:1:�::.t��rl��

·
;)l.ti

lm a
n

im. 

13.00 O miwc S;1pporn 
14.05 Wigilic w polskim Jworku 
14.30 Światło w ciemnoki 
14.40 Pnwiwnie 
15.00 Co jcst grnne? 
15.10 „Narod1.iny Dzieci:1tka"-lrnl,;dy 
15.40 Animals 
16.30 PANORAMA 
16.40 Opłatek w .. dw,jjcr" 
17.00 Concerto grosso na 13oi'.e Narodzenie 
17.15 .. Wigilia" · pmgrm1111oetycki 
17.45 Jen:yWaldo1ff-,.N11ru,·r11·.�111m111ir1i" 
18.00 Program lokaluy 
1 8.15 llallo,dzieci 
18.20 „Uąr milrnki"-rilmfah. 
20.00 Europuuk 
20.10 .• Gore gwiazdka Jewsowi' -historia kol,;J 
20.40 Wigilia 
21.00 PANORAMA 
21.30 Kołofnrtuny-telcturniej 
22.00 Wieczór wigilijny w „Piwnicy pod lfaranami"' 
22.45 „Uoi,nbaacnia"-rilmUSA 

7.55 
�00 
,.oo 
10.30 
11.30 
11.55 
12.4S 
13.50 

14.15 

PIĄTEK - 25 grudnia 

PROGRAM! 
Progrnmdnia 
,,NłCzwykly pocim;"(l)-.wrial rruoc. 

s�::���:,�
c

t::c�:;;.;����
zk

�
i 

„Wnłbrq�kic szopki"-rep 
„Urbi et Orbi". 11,msmisj;i 2 Wa1yk:inu 
„Cl.ils rnJosnej kol,;Jy„ wiJow. muzyczne 
S1)t)[J.:;mie z aJ.:tnre111:lgalemhrq1\sbi AudncjKon
Jratiuk 
,Jews2Nazuretu"(2)-serial wlnsko-umcryk. 
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16.00 
17.{X) 
17.25 
lłl.25 
19.00 
19.30 
20.IU 
23.00 
23.45 
0.40 

8.00 
IJ.00 
IJ.30 
10.30 
12.00 
12.50 
13.50 

14.30 
14.50 
15.20 
16.20 
1630 
16.40 
17.10 
17.50 
18.35 
20.10 
21.(X) 
21.30 
22.00 
2.1.00 
0.40 

1.55 
IJ.00 
10.40 
]],(X) 
12 . .lO 
13 . .lO 

1l45 
I-UO 
H, . . l5 
17.(X) 
17.20 
18.15 
]').(X) 
19.30 
20.(X) 
20.30 
22.HJ 
22 .. �5 
23.40 

HS 
9.(X) 
9.10 
9.30 
10.00 
IO.JO 
11.00 
12.00 
12.JO 
1450 
15 . .10 

1550 
t<,.25 
l(dO 
1(,..10 
17..lS 
18.25 
IK.JO 
20.10 
21.CX) 
21.30 
21 . .l5 
22.IU 
2].(X) 
2.1.00 

O.IO 

RA 
'HXJ 
l(J.35 
11Jl5 
11.25 
11.45 
12.30 
12.20 
13.35 
1-tlS 
lh.00 
16.40 

Pavarotti n;, lloicNaroJ,.cnic 
Teleexpress 
.. fooda o F1M1J1.ie" -film Jok. U.SA 
Ra11Jka w cicmno 

Wieo,orynka 
WIADOMOŚCI 
„1'11ie�nanie1.Afryk<1"-film USA 
.. Bi;de Boi:e Narodzenie" 
.. l'aryi w świc1le Jiwięku" h,ncen J.M. Jarra 
,.V,1.1'."-polskifilmfoh. 

PROGRAM Il 
Ulic,1 Sezmnkowa 
l'owit;1nie 
ś11icwa i t;ukzy zespól .. Śh1sk" 
.,c;t,ra Boic�oNarotb.cnia"-rilm kanad. 
„Aklor�a'" · portret Krystyny J:rnJy 
B;1trrn111Ja 
„Poruszarn,,i,: na pograniem kicz.u" - portrctEli:biety 
AJ;uniak 
Jan Kobuszewski i jego pn.yja�icle 
Jasełka gór,il�kie 
.. Rewia na lodtie" · ,mg. prognnn mzrywk. 
ProgramJnia 
PANORAMA 
Kolofonuny-teleturniej 
„Świ,:ta z hajki"•wiJow. rnuz.Jla Jzk-ci 
„Być n11.em"' -koncen Zbigniewa Wodeckiego 
.. Boi.e Nar,)01.enie w C;1rneggie IMr' -knncen g.ilowy 
Gwi;ozdku 
PANORAMA 
.. Kol,:Jy z .. :'(ball,llly) 
. . Two r<XHllS .. 
,.l'lac llis1.11miski"(.ł)-scrial wloski 
l'rogrammuzyu.11y 

SOBOTA - 26 grudnia 

PROGRAM! 
,.Niezwykły IX>Ci;ig"-(2) 

��t;��:1;yr�::1'.c��;�yc·zer\ 
W;1hDis11ey przeJs1awia 
.. Ws1.yscy 1erat.l111k1.ą'" 
.. Opowieść o J1.i,1Jbch Jo orzechów" · kolekcja W. 
Tchór1ew�kicgo 
Magaqn .. �wiat .. 
.,Jezus i N;1i11rctu" (Jl. scri;1I wiosko -umeryk. 
,.Wi:ytiu jak w te:11r1,c'"(l2) 
Tclccspress 
„lh:kktyw w sutnnnie" -seri11/ USA 
Karicry-hariery 
Wieczorynka 
WIA00MOŚC'I 
Polskie ZOO 
„1\.1.ih·in i llow:1rd''· ko,m'tlia USA 
Cllowicksukcesu 
„l'rc1,c111y„ progr11111 kah;1re10wy 
„Baryzyka"-ti!sens,1c.USA 

PROGRAM li 

l'owi1a11ic 
T,K·ysami 
.Twicrdl.iJasnaG6ra" -wujsk.programJok. 
Sc,mslilmowy 
Klub Yuppies 
Kolędy rói;nych n:mxlbw 
KlaHlnry poJskic 
,.B;1tnmn"-lil111USA 

Zwier1,;111Swiaca 
l'owi1;111ic 
.. SblJnwie'"-koncer1 1.espnlu 
l.osow.inic gier liczhnwych Totalizntnrn S1)0r1owego 
l'ANORAMA 
.. A Cyganie wci;1i. graj,(· widow. anyst. 
\Vielbgra-lclclurniej 
ł l;1llo J1.ieci 
,,S,.pietlz)' tacy jak my". kmnedi11 USA 
„Elvis 11a lł11w;1j;ich" -nsl;11ni knncen E Presleya 
PANORAMA 
Slowo 11a 11ied1.icl,: 
.. lhimera'".mag. kuhuralny 
.,(;lu.� Sl'rca" (4) · serial ang. 
.. Bezludna wy.,pa" · D.Olhrychski. S.Sojka, Z.Religa 
PANORAMA 
l'inseuki „The lle;1lld' w in1erpret:1eji polskich wykn· 
nawc6w 

NIEDZIELA - 27 grudnia 

PROGRAM! 
Program dnia 
„ Podwodna od)·seju kupitanu Cousteau - .�eri;1I 
frnnc. 
l'olskieZ00(1)0wt.) 
. .l'ipiL.mgstrum11s"-szwed1.kifilmdl;i J1.ieci 
Telewizyj11y koncer1iyc1.c1i 
„Mor1.e··-maga1.yn 
.. Od bleJr du h;mków" -progrnm reJ. kóltolickicj 
TyJzieri - mag. rolnio.y 
Te11tr dl.i Jzieci: .. Od stwor1e11ia �wiata„ 

Z �;uner;a wSr6J zwierząt 
Stu 11yt:11'1Jo .. 
,�lnusz Na1.:1relu" (4-ost.)-serial wiosko-ameryk. 
Country Ameryka - .. l'odar/.:i z. Nll.1·/11•iflt1" 
.. W11jck z Australii'"-program kah;1rct 

17.00 Tełce11;press 
17.20 „Dynastia". seriul USA (167) 
1):1.20 7 d11i-(wia1 
18.SO ObjazJowaTelewizjaPiracJ.:a .UL"ho '-kaharct „Elita·· 
19.00 Wiecwrynka 
19.30 WIADOMOŚCI 
20.10 „Bagdud Carl:" film niem. 
22.00 SportnwanieJziela 
22.15 „l>zicwc2yna roku"-linalkonkursu 
23.00 . .. Powrót nrystokr.itl',w" -fillll Jok 

PROGRAM li 
7 .30 Prlegl(!U tygodnia 
8.00 „Mała ksi,;i:nicr.k.i" · serial jap. 
8.25 „Auslrnlijczycy:fackSimpson" 
9.10 .Slowo n.111ieJziel<;(Jla nieslyszólcych) 
9.30 Progrnm lokalny 
IO.JO 13olcsl.iw Kaczy1iski zaprana Jzk-ci - .. Dziadek Jo o-

rzechów" 
12.00 „łfodzinn,· bumerang" -serial austr1d. 
12.45 Róhla co chceta 
13.20 GoJzina zllanna Barbera 
14.15 Zwierzęta wok<',I nas -.,PoJ11j/11pt'·· 
14.50 Taknty muzycrne 
15.10 PoJróże w czasic i pn:estrzeni 
16 . .lO PANORAMA 
16.40 „ Cutlowne lata"-Sl'rial 
17.10 Relac·ja z planu filmu ,.Uprowadzenie Agaty" 
17.20 „Dzwony rurowe 2" 
l!ł.30 11.ilo. Jr.ieci 
18.35 „Kowboju du dzida". western łln�ielski 
20.10 Telekonferencja „dw,ijki" -M,irian Krlaklewski 
21.00 l'ANORAMA 
21..łO Ko/oforwny-teletumiej 
22.15 Świ:11ccwa rewelacja miesi;ica:Leh:1r 
24.00 PANORAMA 

PONIEDZIAŁEK - 28 grudnia 

PROGRAM! 
6.00 K.iw;i ezy hcrb.ita 
'J.00 WIADOMOŚCI 
9.10 Mama i ja 
9.25 D0mowe pr1.edszkole 
9.50 Pomznmwiajmyo dr.ieci11ch 
IO.OS „Uyn:��tiu". �riul USA (powt. z ntl.'(.lzieli) 
11.10 S1,knładla rod1.iców 
11.20 Dzicci tn luhi11 
11.30 Good news fcscival 
12.00 WIADOMOŚCI 
12.10 PrngramJnia 
12.IS „Nigdy jui tu nic powróc{' -film dok. 
13.15 ,.llłogosl;iwionyJosć M.iriaE.,;criva'"-filrndok. 
13.45 ,.l'r1.edrnur1,c"-foiski filmdnk. 
14.40 l"clewi1.j,1EJukacyjna 
16.00 l'rogramdnia 
16.0.� .,Tcldar'" � prognun dl,1 dzicci 
17.00 fcleexprcss 
17.20 .. Alf" -serial USA 
17.SO „Sztuka.niesztuka"-m;1gazyn plastyczny 
18.10 „M;1g11zynin"-progrnmsntyryczny 
18.20 Z Polski rodem 
18..ł5 Rap-0rt o zagrnżeniach 
19.CX) Wieczoryuka 
l<JJO WIADOMOŚCI 
20.05 Antena 
20.30 Temr Telcwi1.ji: Alcksnndcr Fredro - .. Gwałtu, co się 

dlieje",ró..O.Upi1iska 
22.00 WIADOMOŚCI 
22.15 „Pogrunk-1,c w ogniu" (18)- .wrial TVP 
23.15 Potomkowie wielkich rodów 

PROGRAM li 
8.00 PANORAMA 
8.10 Pmgram lnkalny 
8.40 „Tajemnicze złote miasta"· serial a11i1n. proc!. franc.· 

JHll 
'il.IO „Pokolenia" -scriul USA 
9JO Koldcjouer 
10.00 „New kids on che błock" 
10.25 Przeboje MTV 
11.00 „Na iye1.cnie" -powtóncnie n;ticiekawszych progra· 

mów .. Dll'1ij/.:i" 
1(1.25 Powitanie 
H,.30 PANORAMA 
1(1.40 Spor! 
16.55 „Taj,;mnic1.c złote eniasta" (powt.) 
17.20 l'r1.cgl•id kronik filmowych 
17.50 Polska Kronika Fihnow;1 
l!UXJ \'rogramlok.ilny 
18.JO „Poknlt•nia". �rial USA 
l<J.00 .,Na planie" -lilrn USA 
20.00 „Dzil�iaki, kłopoty i my"'(J8) serial USA 
20.25 „Sp<ll.k:111ie 1. DKD" - program kabaretu „Doczekać 

K01ica Dni.i" 
21.00 PANORAMA 
21 . .lO Sport 
21.40 „Bcz zniee1.ulcni;1" 
22.00 ,.l\.liloM t:mmy Barduk" ·niem,. jup. filn1 muz. 
23.IXJ 997 
24.<XJ PANORAMA 

WTOREK· 29 grudnia 

PROGRAM! 
8.00 Dzieńdohry 
9.(XJ WIADOMOŚCI PORANNE 



9.10 
9.25 
9.50 
10.00 
11.00
11.20 
11.40 
12.00 
12.10 

12.IS 

12.3S 
12.55 
13.15 
13.35 
1355 
14.10 
16.00
16.05 
17.00
17.20 
18.15
18.45 
19.00
19.30 
19.55 
20.10 

22.10 
22.45 
23.05
23.25 
23.45 

8.00 
8.10 
8.40 
9.IO 
9.30 

I0.00 

10.25 
11.00 
11.15 

16.25 
16.JO 
16.40 
16.55 
17.20 
17.40 
18.00
l!IJ5 
19.00 
20.00 
20.JO 
21.uO 

21.JO 
21.45 
22.15 
24.00 

8.00 
9.00 
9.IO 
9.25 
950 
10.00 

11.40 
12.00 

12.10 
12.15 
12.JO 

12.50 
IJ.15 

13.30 

16.00 
16.05 

17.00 
17.20 
18.15 
l!IAO 
19.00 

19.JO 

20.10 

22.IO 

22.JO 

22.45 
23.00

Mama i ja 
Domowe pncdszkolc 
Poro1.1n.awiajmy o dzieciach 
,.P1)ł:nmicu w ogniu .. • sl.'riul TVP (powt.) 
Giełda pr.icy, giełda s1 .. :ms 
Pnyjemne z poiytecznym 
GOłowaniena ekrnnie 
WIAOOMOŚCI 
Progr.1m dnia 
,,Lwowskie kokioły" -rep. 
Reportaż 
.. POOróie po Japonii"' -film dok. 
.. Brern.ai Bremhaven" 
z .. Bunlą"prLCZświat 
Klub dobrej ksi:1:i:ki 
Telewi1;ja&lukacyjna 
Progrnm dnia 
„Telclar"-program dla dzied 
Teleellpress 
Serial filmowy 
Progrnm publicystyczny 
.. Ściśle jawne" -wojsk. pn�ralll public. 
Wieczorynka 
WIAOOMOŚCI 
7 111inutdla mini.�tra pracy 
ArcyJzida Sduki Filmowej: ,.Opowieści księżyco-
wo" 
Usty o gosp<�darce 
WIADOMOSCI wieczorne 
Światbez gr.mic 
.. NO!atnik prowincjonalny" (4) 
Wódko. po1.wól iyć 

PROGRAM II 
PANORAMA 
Progr.11n l1lkalny 
„Kapitan Pl;inet.a i Planctari,mic' -serial USA 

s���,'t::::• !!
eriul prod. USA 

.,Newkids onthe block" 
l'rb:boje MTV 
Ojciyzna-pols1.czyzna 
. .N� życ1.<!nie" - powtórzenie najcickaw.�zych progrn
mów „Dw,ijł.i" 
Powirnnic 
PANORAMA 
Z karc krakowskiego archiwum 
,.Kapitan l'laneta i l'l;1111,:t;1ri:111ie"-lilmanim. 
Ojczy1.11a-polszczp:na 
Moj;1 wi:1rn 
Progra111 lok11lny 
Eumpuzzle 
.. l..c�endyfilmu:JudyGarl;111 d i Li1..aMinelli" 
Punkt wid1.enia 
Neptun TV pr,.cdst;1wia: ,5127 no limitc" 
PANORAMA 
Spo<t 
„Kolo fortuny -1elcturniej" -1ch::tunlicj 
,,Wspńlnik"·filmr11h.frunc.-nicm. 
PANORAMA 

ŚRODA - 30 grudnia 

l>ROGRAMI 
Dzień dolny 
WIADOMOŚCI PORANNE 
Ma111aij;1 
Domowe pned.�zkolc 
Poro1.m:1wi;1j111y o d1.i ecioch 
Arcytbid11 Sztuki •·11mowl•j: ,,01>11wic�ci k.�ię:i.yc� 
we"(powt,) 
•. Test" -1m1gazyn konsumenrn 
WIADOMOŚCI 
Progmmdnia 
.. Orl�tlł lwowskie" -rep. 
.,Twar-1.e Ol�ierd;i Uicrwi11cwuk:1' - rep. 
Filmdokumcnt;1!ny 
„Ulica Krokodyl.i" - re1l. z nbzji 50 lecia .�micrci 
B.Schulia 
Telewizja EJubcyjna 
Program dnia 
Telclar•fl'ogramdla dzi1..-ci 
Tdce�p,css 
„Nu WMriuckich pupkrnch'" (JJ). serial USA 
Akadcmia1.dro ..... ego ci:1la 
Pmgra1npuhlic. 
Wieczorynka 
WIADOMOŚCI 
Studiosport- .. l'ilkan-kic wydan.cniu '92" 
Program publicy�tyczny 
.. W �wiąt1..'Cznym nas1mju". r,rogr.1111 rozrywk. 
WIAIX)MOSCI wkczornc 
„Królowa Uunu" (9). serial TVP 

8.00 
Ił.IO 
8.40 
\UO 
9.JO 
10.00 
11.00 

li.JO 
16.25 
16.JO 
16.40 
1(,.50 
Ili.SS 
17.20 
111.00 
uuo
l'ł.00 
20.20
21.00 
21.30 

22.00 

22.55 
2J.15 
2-HlO 

S.00 
<J.00 
1).10 
9.25 
9.50 
I0.00 
li.JO 
12.00 
12.10 
12.15 
12.45 
IJ.15 
IJ.50 
16.00 
1(,.05 
17.00 
17.IS 
l!l.10 
1!1.-łO 
19.IXl 
19.10 
19.JO 
20.20 
22.20 
22.5.� 

2-1.00 
O.IO 

05.'i 
I.JO 
.UIII 
,.oo 

K.m 
JUO 
K.-10 
9.05 
').IO 
9.JO 
10.00 
I0 . .10 
11.10 
12.00 
IJ.20 
1.1.40 
1-1 . .15 
1-1.-15 
1 5 „l() 
1(, . .10 
1(,.-10 
1(,50 
17.15 
17.20 
11!.00 
18.:'CJ 
uus 
20.15 
21.00 
21.JO 
22.10 

PROGRAM II 
PANORAMA 
Prngrmn lokulny 
.. New kids on the błock" 

s�';�t�:;:::• scriul USA 

RepnrlaŻ 
.,Nu życzenie" - powtórzenie najciekaw.�zych progra
mów 
Pr-uboje MTV 
Powitanie 
PANORAMA 
S11011-magazyn teni.-.owy 
Losowanie gier li<.:zbowycb TOłali1.atorJ Sportowego 
.. Ncwkid.�on the block" 
Pro�rJm publicystya.ny 
Progra111 lokaluy 
„l'ukulc11iu"•kri11I USA 
,,Golem 't kon1putcr11". koml'tlia prod, uostrul. 
Program muzyczny 
PANORAMA 

Jesteśmy firmą produkującą i montującą: 

� żaluzje pionowe 
� żaluzje poziome 
� rolety przeciwwłamaniowe 
� markizy 

���jj:�-::1i:�·��t.7J1nijki ": Barb;1ra Salad a .Życic to F™-=·•�cc 
mii!f.�e.gdzienie możnażyć" 
Stutlio sport 
Film doku111cntulny 

CZWARTEK- 31 grudnia 

PROGRAM! 
Dzic1idobry 
WIAl)OMOŚCI PORANNE 
Mama i ja 
Domowe prt.cdszkolc 
1'o(tlzmawiaj111y o tltkci;1ch 
„Nowi Jlf'l.)'jacidc Steve" -ameryk. film dfo dzieci 
„Bellona" rm1g. wojskowy 
WIADOMOSCI 
Program dni.i 
. .l'ic.�ki Sylwester'' -kab;1rc1 0.1.ipiihkicj 
,.Show mu�t go on" 
.. Un-zul;1s10ry''-fi1111 dok.0U.D11,fr.i11k 
Tclcwi1JaEdukacyjna 
l'rogr:undnia 
.. Telcl:,r"-pnll!ramtlla dzicci 
Tclccxwc.�s 
„lh.icń1.:1 dnicm"(l'>)· .�riul 
Ma�azynk;1tolicki 
,,Zulu Gula" - k;1harct Tatlcusr.:1 Ro�s.a 
T',C1.0Wy mini-holl 
Wiccmrynk;1 
WIADOMOSCI or.1z ,.,....t1zie U<Jwornczne 
„Fm,olowu w<1j1m" • film USA 
,Ncwkid.�nn the błock" 
l'ot>oludninwy Uniwcr.;ytct Tclcwi1ji Latwcj. Lekkiej 

ż�
'.

�,��r�i
1
�
1

:�!wnroc1.11c 
S t.npka NoWOITIC'/.U;I 
„l.idn"(I)-k;1h;lfct 11;1ryski 
.,/\1,mtc Curio" (1)-.wri11I USA 
•. Lido"(2) 
.,/\1,.nll'Carlo''{l) 

PROGRAM li 
l'ANORAMA 
Pmgrm11 lok;1lny 
.. New kids on die hind" 
l'owit;mic 

;Ci,�u��,�:\:;· .. �crial USA 

WspólnaEum11:i 
.. La la mi do" 
Sport - koi;zykówk:i NBA 
,,Z:1skak11j11cu pr1.cmiarm"(l)·scriulnng. 
l'r1.ctlh:1km 
,.llislori;1TVP(I)-.. l'm:lJUki" 
.J111agc" 
Kreskówki dl.i dużych d1.icci 
.. Krn111xl1.ytnr też 111;1 twart - \V/,,.fzimi<'n Kora" 
PANORAMA 
l'owiianic 
.,Pokolenia" . !iCrh1I US,\ (powt.) 
Losowanie gier liczbowych Tnrnlir.mora Sportowego 
„Niech iyjc 11rowi1.1,rb!". s1..;1lc1\s1wo sylwestrowe 
l'mgr.1111 lnk;1lny 
ll;1tln. d1.icci 
„Tncj amig,,s" • rilm foh. USA 
SłNN"towchi1y 
l'ANORAMA 
Koło fortuny - teleturniej 
.,t.lilc 11anic i panowie hardzomili' -Wojciech Mlyn:1r
ski 1.:111r.1sza 

lJ.00 „Orły Temidy„ (I)· film USA 
2-tOO Zyc.:cnia Noworoczne 
O.IO ,,()rłyTemidy"{2) 
I . IO Discn w „dw,ij,:e" 

7.55 
8.00 
,.oo 
IO.JO 
11.00
11.15 
11.50 
12.15 
I.US 
l.'i.05 
15.45 
lfl.25 
17.f)()
17.2.'i 
IR.2.'i
19.00 
19.JO
20.10 
21.45
22.JO 
2J.15
23.-10 

PIĄTEK - 1 stycznia 1993 

PROGRAM! 
Program dniu 
.. Niczwykly pociąg''(2)-serial franc. 
„Ucll't"'tku Pipi". nwl'tlzki film dla dzieci 
Reportaż 
.. Plchiscyt roku"ko111r:1 magazyn k;1harctu. , Klik:1" 
Ko11cer tnoworoczny z Wicd11ia(I) 
WIAIX)MOŚCI or:1z 1)()w\ór1.e11ie on;tlzi;1 
Ko11cer1 nnwornczuy(2) 
,,ł\lunteC11rlo"(I)-powt. 
„Wc.�nla z;1hawa" -prngrnm rozrywk 
Studio sport 
,7..;11,:uhionyh;11,:aż".progrnn1roirywk. 

:'.�'.��\
x

:i:t� -Nowy Swi:1f -lilm dok. 
R,mdka w cicmno 
WiL'CZorynka 
WIAIX)MOŚC'I 
,,l\lonteCMrlo"(2) . powt. 
K:ih:1retowalista przebojów
S1xlf't 
Program rozrywkowy 
,Jl•re111i11h John.•>on" • film USA 

PROGRAM li 
8.00 Powirnnic 
R.10 „New kids on 1hc błock" 
!I.JO Kol',dy z muzeum 
9.00 Film dnkumcnlalny 
IO.DO „U�111i1..-ch Afryki" -rep. 
IO.JO „Rydwnny hogów" ·niem. film dok. 
12.00 „Z11skukuj11c11 11rzcmimm" (2) • .�rial angicl�ki 
1:UO „lli.stnria TVP!2)· .. M11/11.w11hilil.mj11" :gg 1;��0:�1�w 40-11..-ciu 

l.'i.00 ,JosćC'arrcrns i przyjaciele" 
!fi.JO PANORAMA 
16.40 l'owitm,ie 
16.55 „Benny llill''-ang. 11rogrnm ro1.rywk. 
17.20 Noworoczne kolo fonuny • teleturniej 
17.50 .. Edith l'i;1ff' 
111.20 li.illo. dzieci 
llł.2S „Angol sąunl't'"•1u1g.filmfob. 
20.10 Gahinct<.'ieni 
20.JO Rekordy. rekordy ... 
21.00 PANORAMA 
21.JO „Mi',dzyrn-czpospolita Jeremiego Przybory" 
21.45 „l'lac l linp11ński"(S-ost.)-M'rial wloski 
2J.:\O KntK'l'r1 Rich:1rda C'laydcrmana (Il 
2-1.00 PANORAMA 
O.IO Koncert Richarda Claydcrmana (2) 
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KRZYZOWKI 
POZIOMO: 

a - wiL'Ś z Instytutem Sadownictwa w pobliżu Nowego Sącza 
c - nasze góry 
d -miasto nn trasie Tarnów -Krynica 
c -słynny wodosp.id 

, 

NA SW!ĘTA 
f -groźny -krwi do mózgu 
g - erudytka, popisująca się swo�1 wiedzą 
h - miasto z uzdrowiskiem dziecięcym 
i -miasto w &.�kidzie Wyspowym 
j -niebieski barwnik kadziowy 
k -region turystyczny z Nowym Targiem 
I -wid turystyczna na trasie do Grybowa 

1 2 3 45 6 7 8 9101·'1? 1-piSarz francuski, autor powieści „Obraz Paryża" 
m -historyczna miejscowość kolo Tnrnopola 

a 

b 

C 

d 

e 

f� 
g 
h 
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j 
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Rozwiąz.1nicm krzyżbwki są dwa przysłowia. Pierwsze powstanie 
po odczyt1niu liter z f'(il oznaczonych kropkami w rzędami poziomy
mi, natomi.1st drugie po uszeregowaniu lill..•r z kratek pcmumcrmv,1-
nych od 1 do 20. 

POZIOMO: 

3 - jesienny kwiat 
8-wrz(ld 
9 -miasto n.1d Sommą 
w Pikardii 
10-zn.i się na okular,1ch 

11 - zajmuje si� tresowa
niem zwierz.1t 
12-dawny ob<'iz cyga11Ski 
13-ryba morska 
14-ameryka1lskic wyspy na 
Pacyfiku 
15-czerwcowy solenizant 
16 - wśród podst.1wowych 

zbóż 
17 - miasto niedaleko Rze-

18 - dowódca wojsk kozac
kich 

PIONOWO: 

1 -miasto nad Dnieprem 
2-urz.1dzcnie do zrnszani.i 

roślin 
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PIONOWO: 

1 -peklowany lub wędzony boczek wieprzowy • nowotwór niezłoś
liwy tk.1nki tłuszczowej 
2 -jezioro w płn. Finlandii 
3-ilustrowany tygodnik kfttolicld • wyspa portugalska na Atlantyku 
4 -stromy grzbiet wzg()rza, urwisko _. 

5 -widmo, upiór „ opiekuje się dziećmi 
6 -turystyczna wieś nad Dunajcem 
7 -rzeka we Włoszech „ uchodzi w D;blinic do Wisły 
8 - drnpicżna jaszczurka z Australii 
9 -są jadalne i tru�1ce „ knitka rura o zmiennym przekmju 
10 -k,1pitalistyczna forma nacisku na orgc1ny władzy pmlstwowej 
11 - ważny w1,;zel kolejowy we wschodniej części województwa ,. ,.. .. 

szalalc1 w Naprawie" Jaku Kurka 
12-pos.,g „STANKOS" 

Za pm widiowe rozwiąz.1nie krzyż{1wki z nr 35 „Ciosu Sądeckiego" 
n.igrodę otrzymuje p,1ni Agnieszka Krawczyk z N.iwojowcj. Hasło 
brzmiało: ,,Cuiew zły doradca". , 

Nagrod'° (w towarze lub gotówce) ufundował.i firm.i „Foto - Mik
ron", Nowy Sącz, ul. Sobieskiego 22 i Jagicllmlska 17a, która oferuje 
sprzęt fotograficzny, filmy, osprz�t foto oraz szybką obróbkę zdjęć. 
Kupon uprawniający do odbioru nagród wyślemy pocztą. Prosimy 
zgłaszać się do sklcpbw „Foto -Mikron" osobiście. 

3 -popularny przed foty instrument muzyczny 
4 - rodzimy alpinista 
5-w hinduizmie: demon przybierający n\żne postaci, pomocnik boga 

Kubery 
6 -miasto w Beskidzie Wyspowym 
7 -mimowolne oddawanie moczu podczas snu 

.STANKOS" 




