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“Ceny karnetów są 
najniższe w całej Fortuna 
1 Lidze.”

“Krok po kroku realizuje-
my swoje cele, stopniowo  
zmierzamy w dobrym 
kierunku.”

Minęło 60 dni od czasu, kiedy został Pan prez-
esem naszego Klubu. Jak oceni Pan ten okres?

Nie ukrywam, że pracy jest naprawdę wiele, a nasze 
możliwości kadrowe nie są optymalne, więc wszyscy 
mają na swoich barkach ogrom pracy. Tak to już jed-
nak jest, warunki pierwszoligowe są zupełnie inne niż 
w Ekstraklasie, więc nie możemy sobie pozwolić na 
zatrudnienie tylu osób ile byśmy chcieli, ale wszyscy 
w klubie zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Udało 
się wprowadzić pewne zmiany, kolejnych można 
spodziewać się wraz z upływem czasu i myślę, że 
mamy powody, aby być z nich zadowoleni. Krok po 
kroku realizujemy swoje cele, stopniowo zmierzamy 
w dobrym kierunku.

Podsumowując ten czas, można zauważyć kilka 
istotnych zmian i nowości.

-Dla komfortu kibiców zmieniliśmy godziny pracy 
klubu, wydłużyliśmy czas pracy o dwie godziny.  
Sekretariat jest teraz czynny do godziny 18.00, więc 
pojawił się dodatkowy czas na przykład na zakup 
karnetów i biletów, ale również załatwienie innych 
spraw formalnych dla rodziców młodych piłkarzy. 

Ceny karnetów są najniższe w całej Fortuna 1 Lidze. 
Chcieliśmy w ten sposób zrekompensować trudy 
ubiegłego sezonu, bo wyjazdy na mecze w Niecieczy 
były czasochłonne i drogie. Ponadto wręczamy przy 
zakupie upominek, mający pomóc w utożsamianiu 
się z kibicowaniem naszej Sandecji.

Wystartowaliśmy również z projektem “Ocalić od 
zapomnienia”. Jego start zbiegł się z odnalezie-
niem bezcennych kronik klubu, z których najstarsza 
datowana jest na lata 1932-1939. Odzyskane 
cenne eksponaty przekażemy wkrótce do Muzeum 
Okręgowego. Już rozpoczęliśmy takie rozmowy  
o przygotowaniach do wielkiej wystawy na jubileusz 
110-lecia powstania Sandecji Nowy Sącz.

Jakich nowości mogą się spodziewać w 
najbliższym czasie kibice Sandecji?

Może nie tyle nowości, co odrobinę normalności. 
We wrześniu ruszy sklepik internetowy,  
a także sprzedaż gadżetów w siedzibie klubu, 
ponadto planujemy dystrybucję również w jednym  
ze sklepów sportowych na terenie Nowego Sącza. 
Do dwóch miesięcy do sprzedaży wejdzie specjal-
nie dedykowany naszemu klubowi napój energety-
czny. W ostatnich dniach zawarliśmy nową umowę 
znacznie korzystniejszą z producentem piwa  
dla kibiców i myślę, że to bardzo pozytywne 
wiadomości. Mamy w planach jeszcze wiele, ale na 
razie jest za wcześnie, aby o tym wszystkim mówić.
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Wywiad z Prezesem Tomaszem Michałowskim

Wywiad z  
Tomaszem Michałowskim
Rozmawiamy z prezesem Sandecji Nowy Sącz Tomaszem  
Michałowskim.



 Po rocznej przerwie ponownie występujemy na drugim szc-
zeblu rozgrywek, co ważne wracamy do Nowego Sącza i gramy 
na stadionie przy ulicy Kilińskiego. Inaugurujemy rozgrywki starciem 
z GKS Katowice, z tym zespołem mamy bogatą historię rywalizacji.

Biorąc pod uwagę wszystkie mecze, jakie Sandecja rozegrała 
z GieKSą w ramach pierwszoligowych rozgrywek, to możne naliczyć ich aż 16. Pier-
wszy odbył się w Nowym Sączu, w sezonie 2009/2010 i zakończył się wynikiem 1:0 
na korzyść Biało-Czarnych. Ostatni natomiast, to był historyczny sezon zakończony 
awansem, czyli 2016/2017 i również ta konfrontacja rozstrzygnęła się rezultatem 
jeden do zera, a wygraną zaliczyli „Sączersi”, ale w przeciwieństwie do debiu-
tanckiego pojedynku, ten odbył się w Katowicach.

Ogółem bilans rywalizacji między Sandecją, a GieKSą jest zdecydowanie na naszą 
korzyść. Biało-Czarni 8 razy odnosili zwycięstwo konfrontując się z drużyną ze 
Śląska. Katowiczanie natomiast komplet punktów zainkasowali 5 razy, zaś remis 
padał tylko 3-krotnie. 

Kiedy padał remis, to dwukrotnie było 0:0 i raz 1:1. Najczęściej 
w konfrontacji obu zespołów padał wynik 1:0, bowiem pięć razy 
takim rezultatem wygrywała Sanecja, a raz GieKSa. Najwyższym zwycięstwem Ka-
towiczan było 3:0 u siebie w sezonie 2014/2015, natomiast Biało-Czarni na swoim 
boisku potrafi li wygrać aż 4:0, w rozgrywkach 2015/2016. Wówczas wszystkie gole 
strzelił Arkadiusz Aleksander, który zagrał tylko w drugiej połowie meczu.

Gramy z GieKSą!

Zapowiedź meczu z GKS Katowice



Zapowiedź meczu z GKS Katowice



 Premierowym rywalem naszej drużyny 
była Chojniczanka Chojnice, która w poprzednim
sezonie omal nie wywalczyła awansu do ekstraklasy,
ostatecznie kończąc rozgrywki na trzeciej pozycji 
w tabeli. Nowosądeczanie, aby dojechać na stadion 
musieli pokonać niemal 700 kilometrów, co wiązało 
się z około 9-godzinną podróżą w klubowym auto-
karze.

 Zespół prowadzony przez Przemysława 
Cecherza posiada w swojej kadrze kilka poważnych 
nazwisk, na co wskazują choćby statystyki, jakie 
zawodnicy Chojniczanki mają zaliczone na boiskach 
ekstraklasy. Liczba ta, to łącznie dokładnie 1214 
minut, dzięki czemu nie dziwi fakt, jaki cel na ten 
sezon został postawiony przed drużyną, a jest nim 
awans do elity ligowej. 
 
 Wśród gwiazd klubu z Chojnic wymienić 
można choćby Radosława Janukiewicza, 
Kamila Sylwestrzaka, Huberta Wołąkiewicza,
Brazylijczyka Deleu, Krzysztofa Danielewicza, 
Miłosza Przybeskiego czy ukraińskiego wicemistrza 
Europy U21 z 2006 roku, Serhija Pyłypczuka.

 Samo spotkanie nie zaczęło się dla nas 
korzystnie. Już w 3 minucie prowadzenie dla 
gospodarzy uzyskał Wojciech Trochim 
i choć wydawało się, że trafi enie było
z pozycji spalonej, to sędzia postanowił gola 
uznać. Minęło ledwie 7 kolejnych minut, 
a arbiter podyktował dyskusyjny rzut karny, 
po którym niestety Hubert Wołąkiewicz podwyższył 
wynik. 

 Na szczęście nasi piłkarze pokazali 
charakter i 180 sekund później zmniejszyli 
rozmiary porażki, a debiutancką bramką popisał się 
Mateusz Klichowicz, nowy nabytek Sandecji. 

 Nieco ponad kwadrans po rozpoczęciu 
drugiej połowy straciliśmy trzecią bramkę, 
której autorem był Tomasz Boczek. Wśród kibiców 
biało-czarnych dało się słyszeć powątpiewanie
w uzyskanie korzystnego wyniku. Na szczęście 
zupełne inne emocje panowały w sztabie
szkoleniowym oraz drużynie. Tomasz Kafarski
w 76 minucie wpuścił na plac gry Damiana Chmiela, 
a ten niedługo później odwdzięczył się asystą przy 
trafi eniu Mariusza Gabrycha, drugiego z nowych 
napastników w klubie. Trener naszej drużyny 
zmienił losy meczu, wpuszczając na boisku w 90 
minucie Macieja Korzyma. 30-letni Sądeczanin,
który ma w dorobku 240 występów na
szczeblu ekstraklasy, zdobył gola na wagę remisu 
w swojej pierwszej akcji po wejściu na boisko. 
Po rzucie wolnym „Korzeń” popisał się celną główką.

 Pomimo bardzo niekorzystnych okoliczności 
i trudów meczu przeciwko jednemu z faworytów 
do awansu, piłkarze Sandecji pokazali charakter 
i wyszarpali punkty w końcówce. Bardzo ważne 
dla rezultatu spotkania były zmiany, jakich dokonał 
w końcówce Tomasz Kafarski.

Piłkarze Sandecji pokazali charakter

 Na szczęście nasi piłkarze pokazali 

Podsumowanie pierwszej kolejki sezonu



 Kolejny mecz tego sezonu, to była 
dla nas batalia w Opolu, gdzie tamtejsza Odra 
po pierwszej kolejce zajmowała 3 miejsce w tabeli. 
Lokata była wynikiem zwycięstwa na własnym 
obiekcie z faworyzowanym GKS Tychy, chcącym 
w tym sezonie awansować. Trenerem Odry 
jest Mariusz Rumak, który może pochwalić 
się między innymi zdobyciem wicemistrzost-
wa Polski z Lechem Poznań, a także prowadze-
niem tej drużyny w Lidze Europy. Ponadto 
pracował w Zawiszy Bydgoszcz, Śląsku Wrocław 
i Termalice Nieciecza. 

 Piłkarze z Opola od pierwszych 
minut chcieli przejąć inicjatywę na boisku,
ale Sandecja nie pozwoliła sobie zrobić krzywdy. 
Spokojnie, w dobrym ustawieniu przyjęła pierwsze 
ataki gospodarzy, choć trzeba przyznać
to Biało-Czarni mieli od początku lepsze okazje. 
Mateusz Klichowicz w 23 minucie stworzył świetną 
sytuację Mariuszowi Gabrychowi, ale jego strzał
z 7 metra skutecznie zablokował jeden z obrońców 
Odry. Ten 24-letni zawodnik już kilka sekund później 
mógł uzyskać prowadzenie, ale i tym razem zabrakło 
szczęścia, bo jego uderzenie na bramkę ponownie 
zostało wybite przez defensywę gospodarzy.

 Po pół godziny zmagań boiskowych, 
do głosu zaczęli dochodzić gracze Odry Opole. 
Najpierw strzałem z około 16 metrów zaskoczyć 
Marka Kozioła próbował Krzysztof Janus, 
a niewiele później Rafał Niziołek. 

 Z tych pojedynków nasz bram-
karz wychodził obronną ręką. Sztuka 
ta nie udała się 30-letniemu wychowankowi 
Sandecji na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy. 
Mocnym strzałem z lewej części pola karnego popisał 
się Mariusz Rybicki, dając tym samym prowadzenie 
zespołowi prowadzonemu przez Mariusza Rumaka.

 

 

 Od pierwszych minut po zmianie stron 
Odra starała się podwyższyć wynik. Próbowali 
tego Niziołek oraz Rybicki, a także Jakub Moder. 
Ze strony Sandecji odpowiedzialność za grę 
ofensywną wziął Maciej Małkowski, szukając 
w polu karnym Gabrycha oraz Klichowicza. 
Pomimo tego, iż podobnie jak w poprzedniej kolejce 
końcówka należała do naszych piłkarzy, to nie udało 
się wyrównać stanu meczu i z Opola wróciliśmy 
niestety bez punktów.

Druga kolejka bez punktów

Tylu kibiców 
Sandecji dopingowało 

zespół w Opolu 

60
Liczba meczu

Podsumowanie drugiej kolejki sezonu



Podział punktów w trzecim spotkaniu

 Chrobry Głogów był naszym trzecim rywalem 
w sezonie 2018/2019. Tydzień wcześniej zespół 
ten mierzył się z GKS Tychy i uratował 
remis w ostatniej minucie, kiedy Przemysław Tryt-
ko skutecznie wykorzystał rzut karny. Meczem tym 
kończyliśmy serię wyjazdów.

 Tomasz Kafarski przed spotkaniem 
zdecydował się na dwie zmiany w składzie.
Jako młodzieżowiec tym razem nie wystąpił 
Kacper Smoleń, a jego miejsce zajął Miłosz 
Kałahur. Natomiast za Bartłomieja Dudzica 
na boisku pojawił się Damian Chmiel. 
Nerwowo zrobiło się już w pierwszych minutach, 
bo Michał Piter-Bućko groźnie faulował 
Szymona Nowickiego, który nie był 
w stanie kontynuować gry. Sędzia 
zdecydował jednak, że adekwatną karą za to
przewinienie, będzie tylko żółta kartka dla Słowaka.

 W 63 minucie sędzia odgwizdał 
rzut karny za faul w naszym polu karnym. 
Trzeba przyznać, że decyzja ta była mocno 
kontrowersyjna, jednak do stałego 
fragmentu doszło. Do piłki podszedł 
Przemysław Trytko, który w poprzedniej 
kolejce skutecznie wykonał „jedenastkę”. Tym razem
ta sztuka mu się jednak nie udała, bo Marek Kozioł 
nogami obronił jego strzał. Na 20 minut przed końcem 
szansę na bramkę miał Michal Piter-Bućko, jednak 
w jego akcji arbiter dopatrzył się faulu na obrońcy. 
W końcówce strzelali jeszcze Chmiel i Gabrych, 
którym dobre sytuacje podbramkowe stworzył 
swoimi zagraniami Małkowski.

 Groźną sytuację piłkarze Chrobrego 
stworzyli sobie w 20 minucie. Wówczas 
Robert Mandrysz zagrał w pole karne, a tam 
Michał Borecki główką chciał stworzyć sytuację 
dla Marka Wasiluka. Na przeszkodzie stanął 
im jednak Marek Kozioł, utrzymując remis. 
Nasz bramkarz wykazał się jesz  ze chwilę przed 
przerwą, kiedy wygrał pojedynek sam na sam 
z  Boreckim. Sandecja natomiast mogła szybko 
odpowiedzieć golem, bo po zagraniu od Mateusza
Klichowicza najpierw przed szansą stanął
Dawid Flaszka, a później Mariusz Gabrych. 
W obu przypadkach obrońcy z Głogowa zablokowali 
naszych zawodników.

PODSUMOWANIE:
 Z trzech trudnych wyjazdów zawodnicy naszej drużyny przywieźli dwa 
remisy i co warto zaznaczyć oba wywalczone w trudnych okolicznościach. W Chojnicach 
trzeba było gonić wynik po kontrowersyjnych golach, natomiast w Głogowie obronić 
rzut karny, którego być nie powinno. Należy zaznaczyć, że piłkarze pod wodzą Tomasza 
Kafarskiego  w żadnym ze spotkań nie byli gorsi od przeciwnika. Brakowało po prostu szczęścia, 
stąd też liczymy na przełamanie Biało-Czarnych w również trudnej konfrontacji z GieKSą Katowice.

Podsumowanie trzeciej kolejki sezonu

MAREK KOZIOŁ 
OBRONIŁ 
RZUT KARNY W
63 MINUCIE



 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje bogaty wybór kierunków 
oraspecjalności kształcenia zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół 
wyższych.

 Kontynuując naukę w naszej Uczelni będziecie mieli możliwość otrzy-
mania wsparcia finansowego w postaci różnorodnych stypendiów, a w ramach  
programu Erasmus+ oferujemy wyjazdy na studia za granicę. Tutaj rozwiniecie swoje zainteresowania  
i pasje, będziecie mogli wziąć udział w dodatkowych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach pro-
jektów unijnych. Zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe  
kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie 
swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

 Wykaz kierunków na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na  
studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w 
semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dostępny jest na stronie www.pwsz-ns.edu.pl

 We wtorek 10 lipca odbyło się 
spotkanie prezesa zarządu MKS San-
decja S.A Tomasza Michałowskiego  
z rektorem PWSZ dr hab. inż. Marius-
zem Cygnarem, prof. nadzw. Podczas 
rozmowy poruszono kwestie współpracy 
dotyczącej m.in.:prowadzenia badań 
oraz testowania nowych metod po-
prawy wydolności organizmu osób 
uprawiających sport zawodowo, a także 
regeneracji po wielkim obciążeniu 
wysiłkiem fizycznym i ewentualnych  
kontuzjach. Próbki krwi piłkarzy pobrane 
w różnych fazach zajęć pomogą w bada-
niach prowadzonych w ramach pro-
jektów realizowanych przez PWSZ we 
współpracy z Zakładem Fizjologii Stoso-
wanej Polskiej Akademii Nauk.

Dodatkowo uzgodniono plan praktyk 
studenckich w nowym sezonie aka-
demickim. W spotkaniu udział wzięli 
również: Dyrektor Instytutu Kultury Fizy-
cznej PWSZ – Tomasz Cisoń oraz Dyrek-
tor Sportowy MKS Sandecja- Arkadiusz 
Aleksander.
 

Ruszyła rekrutacja w PWSZ

Współpraca Klubu z PWSZ 
będzie kontynuowana

Na zdjeciu Tomasz Cison oraz rektor Mariusz Cygnar



Panie trenerze co najbardziej podoba się Panu 
w Sandecji Nowy Sącz? Czy jest coś, co Pana 
zaskoczyło w klubie in plus?

Ciężko stwierdzić tak od razu. Na pewno sporym 
plusem jest fakt, że nikt w klubie nie wraca do 
przeszłości, nie lamentuje po spadku z ekstraklasy. 
Piłkarze patrzą naprzód i ja również od pierwsze-
go dnia mojej pracy w Nowym Sączu, wmawiam  
i wpajam wszystkim, że nie można rozpamiętywać 
tego, co było, jeśli myśli się o postępie, post-
awieniu kroku do przodu. Poza tym jestem pod 
wrażeniem obiektów sportowych. Nie ukry-
wam, że daje mi to spory komfort pracy. Są do-
brze przygotowane boiska, jest sala odpraw.  

A czy był jakiś element, który Pana zaskoczył tak 
bardziej na minus?

Powiem tak: przyjazd do Nowego Sącza nie był moim 
pierwszym w życiu. Znałem Sandecję, widziałem 
wcześniej jej stadion, ale nie o tym chciałem mówić. 
Myślę, że takim małym minusikiem mogło być nieza-
kontraktowanie przez nas graczy z pierwszych pozycji 
na naszej liście transferowej, ale co zrobić. Mimo tego 
i tak pozyskaliśmy wielu wartościowych zawodników.

Jak oceni Pan przygotowania do sezonu? 
Zespół wyjechał na zagraniczny obóz do Lwowa.  
Na warunki nie mogliście tam narzekać.

Uważam, że mieliśmy tam wszystko, co potr-
zebne do dobrego treningu. Wyjazd pomógł 
scalić zespół, ustalić zasady. Głęboko wierzę  
w to, że czas, który tam spędziliśmy był czasem 
pożytecznym i da on efekty na ligowej murawie.

Jak Pan już wspomniał, także warunki do ćwiczeń 
w Nowym Sączu są dobre. Do dyspozycji ma-
cie zarówno boisko trawiaste, jak również to ze 
sztuczną murawą. Nic tylko pracować.

Warto wspomnieć o współpracy Sandecji 
z nowosądecką Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową. Wraz z doktorem Tomaszem Cis-
oniem, dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej 
PWSZ, ustaliliśmy optymalne warunki współpracy. 
To nasz kolejny atut. Bardzo cieszy mnie też fakt, 
że w Nowym Sączu Sandecja ma duże wsparcie 
kibiców. Trzeba korzystać z tego dobrodziejstwa.

Ligowa inauguracja sezonu w wykonaniu Sandecji 
była imponująca. Remis 3:3 na bardzo trudnym 
terenie w Chojnicach sprawił, że wielu kibiców 
zaczęło patrzeć w przyszłość z optymizmem. 
Postawiliście się trzeciej sile ubiegłego sezonu.

Źle się zaczęło, ale dobrze skończyło. Drużyna  
pokazała sportowy charakter. To był dopiero  
pierwszy mecz, ale trzeba pamiętać, że jeszcze wiele 
przed nami.

Później przyszła jednak porażka z Odrą w Opo-
lu 0:1. Mimo wszystko nie musieliście przegrać 
tego pojedynku.

Było to ciut słabsze spotkanie w naszym wykonaniu 
pod różnym kątem. Co ciekawe jednak mieliśmy  
w Opolu więcej sytuacji czysto bramkowych aniżeli  
w Chojnicach. Z Odrą zabrakło nam po prostu tej 
„kropki nad i”.

W czwartej kolejce Sandecja wróci wreszcie na 
własny stadion przy Kilińskiego 47.  Jej rywalem 
będzie GKS Katowice. Należy spodziewać się 
prawdziwych tłumów. Kibice i wy też pewnie nie 
możecie się już tego doczekać?

Zgadza się. Będzie to zapewne coś bardzo 
przyjemnego móc zagrać u siebie przy głośnym 
dopingu kibiców. Liczymy, że będą naszym dwunas-
tym zawodnikiem.

Wie Pan kiedy ostatni raz Sandecja zagrała li-
gowy mecz na swoim obiekcie?

Tak, dwa lata temu, w maju.

Zgadza się. Dokładnie 28 maja 2017 roku...

Wywiad z  
Tomaszem Kafarskim 
Rozmawiamy z trenerem Sandecji Nowy Sącz Tomaszem  
Kafarskim. Wywiad odbył się 2 sierpnia, przed wyjazdową 
potyczką z Chrobrym Głogów.

Wywiad z Tomaszem Kafarskim



Terminarz spotkańz Miedzią Legnica zremisowała wówczas 0:0 
mając już awans do ekstraklasy w kieszeni. To sz-
mat czasu!

Taka była kolej rzeczy. Sandecja nie mogła grać 
u siebie i nic nie dało się z tym zrobić… Teraz są 
jednak tego plusy. Kibice mają w końcu wielkie po-
wody do radości, że ich zespół wraca do siebie.

W historycznej kampanii Nice 1 Ligi 2016/2017, 
gdy udało się awansować na szczebel ekstrak-
lasy „biało-czarni” u siebie notowali piękne 
zwycięskie serie. Dość powiedzieć, że Sandecja 
pod wodzą trenera Radosława Mroczkowskiego 
w Nowym Sączu wygrała aż dwanaście meczów, 
cztery zremisowała a tylko jeden przegrała. Jest 
szansa, by to powtórzyć?

Szansa jest na wszystko, ale osobiście przyjmuję 
taką zasadę, że koncentrujemy się na każdym 
najbliższym spotkaniu. Można czynić deklaracje, 
ale i tak wszystko zweryfikuje boisko, wszyst-
ko wyjdzie w praniu. Oczywiście taka seria 
byłaby czymś wspaniałym. Obecnie liczę na 
pozytywną inaugurację sezonu u siebie i punkty.

Przed startem ligi mówił Pan, że w bieżącym se-
zonie celem zespołu jest wejście do pierwszej 
ósemki ligi. Podtrzymuje Pan te słowa?

Plan jest taki, jaki postawił przede mną zarząd. Na tę 
chwilę trzymamy się go.

Jak oceni Pan letnie transfery w wykonaniu klubu 
z Kilińskiego? Pozyskaliście między innymi dwóch 
napastników, którzy już zdobyli ligowe bramki, 
doświadczonych pomocników Davida Manoyana 
i Damiana Chmiela, obrońców Michała Szeligę, 
Miłosza Kałahura czy wreszcie bramkarzy Marka 
Kozioła i Pawła Kapsę. Trzeba przyznać, że latem 
w Nowym Sączu doszło do sporej rewolucji kad-
rowej.

Musiało do niej dojść. Zespół opuścił bowiem nie-
mal cały autobus piłkarzy. Trzeba było przebu-
dowy drużyny. Z każdego transferu jestem zado-
wolony. Niektórzy z naszych nowych nabytków 
wkupili się już w łaski drużyny dobrymi występami. 
Czekamy na kolejnych. Liczę na to, że połączenie 
doświadczenia, tych którzy zostali w Nowym Sączu, 
z tymi którzy przyszli, będzie owocowało dobry-
mi widowiskami, ciekawymi meczami i punktami.

Czego Panu życzyć?

Podobnej rozmowy w przyszłym se-
zonie, ale być może już o innych celach!

Chojniczanka Chojnice 3-3 Sandecja Nowy Sącz
2018-07-20 20:00

Odra Opole 1- 0 Sandecja Nowy Sącz
2018-07-28 18:00

Chrobry Głogów 0 - 0 Sandecja Nowy Sącz
2018-08-04 17:45

Sandecja Nowy Sącz - GKS Katowice 
2018-08-11 19:10 

 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Sandecja Nowy Sącz
2018-08-17 19:00

Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn
2018-08-22 19:10 

Garbarnia Kraków - Sandecja Nowy Sącz
2018-08-25 17:00

Sandecja Nowy Sącz - Stal Mielec
2018-09-01 19:10 

Warta Poznań - Sandecja Nowy Sącz
2018-09-08 

Sandecja Nowy Sącz - Bytovia Bytów
2018-09-15 19:10 

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Sandecja Nowy Sącz
2018-09-22 18:00 

Sandecja Nowy Sącz - ŁKS Łódź
2018-09-29 19:10 

GKS Tychy - Sandecja Nowy Sącz
2018-10-06 18:00 

Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz
2018-10-13 17:00 

Sandecja Nowy Sącz - Wigry Suwałki
2018-10-20 19:10

Raków Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz
2018-10-27 19:00 

Sandecja Nowy Sącz - GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdró)j
2018-11-03 17:00 

Sandecja Nowy Sącz - Chojniczanka Chojnice
2018-11-10

 Sandecja Nowy Sącz - Odra Opole
2018-11-17

Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów
2018-11-24

GKS Katowice- Sandecja Nowy Sącz
2018-12-01

Wywiad z Tomaszem Kafarskim/ Terminarz



DAVID MANOYAN



MICHAŁ SZELIGA



“OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”    
APEL O POMOC PRZY TWORZENIU 

MUZEUM SANDECJI
Stwórzmy razem muzeum Sandecji



Wielkim odkryciem było odnalezienie bezcennych 
kronik Klubu Sportowego Sandecja. Najstarsze  
z nich datowane są na lata 1932 - 1938. To przy-
czynek do rozpoczęcia przez Klub projektu pod 
hasłem “Ocalić  od  zapomnienia – Stwórzmy RAZEM  
Muzeum Sandecji!

Przekazane pamiątki zostaną zdeponowanie, 
zarchiwizowanie i opisanie w siedzibie Muze-
um Okręgowego w Nowym Sączu, a kolejne 
działania będą polegały na stworzeniu stałej wys-
tawy, obrazującej historię nowosądeckiego spor-
tu. Dzięki temu, przekazane przedmioty zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i udostępnione, 
zarówno dla obecnego, jak i przyszłych pokoleń.

Dla uczestników akcji, czyli osób, które włączą 
się w poszukiwanie pamiątek, przewidziane 
są nagrody, między innymi darmowe karne-
ty, wejściówki na mecze i inne imprezy organi-
zowane w mieście, książki o tematyce sportowej 
i historycznej, a także wydawnictwa albumowe.
 
Celem projektu jest zainspirowanie mieszkańców 
Nowego Sącza i Sądecczyzny do twórczej 
aktywności, jaką jest poszukiwanie pamiątek spor-
towych, mogących pozwolić na zachowanie pamięci 

- 1 sierpnia ruszała pierwsza edycja projektu 
dotyczącego historii Klubu Sportowego Sandecja. 
Udział w nim może wziąć każdy, kto do biura pra-
sowego przy ulicy Kilińskiego 47, przekaże doku-
menty, fotografie, wycinki prasowe, sprzęt spor-
towy, trofea, proporczyki, stroje, nagrania filmowe 
i inne przedmioty, związane z przeszłością Sandecji 
oraz świadczące o dokonaniach jej sportowców. 
 – mówi prezes Sandecji Tomasz Michałowski, dla 
którego przeszłość Klubu, jego historia i dokonania 
są niezwykle ważne.

– Na wszelkie eksponaty czekamy do 29 września 
2018 roku – dnia domowego meczu przeciwko ŁKS-
owi Łódź. Mamy nadzieję, że takich obiektów znajdzie 
się jak najwięcej, biorąc pod uwagę fakt, że sporo  
z nich zaginęło, lub nie przetrwało próby czasu. Nasze 
działania mają na celu zapobiegnięcie dalszej degra-
dacji pamięci historycznej Sandecji, poprzez zebra-
nie jak największej liczby historycznych przedmiotów  
– dodaje prezes Michałowski.

STWÓRZMY RAZEM
MUZEUM SANDECJI

Stwórzmy razem muzeum Sandecji



Rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Nie-
sie ze sobą korzyści. Podnosimy umiejętności.  
Jeśli bałbym się rywalizować, to dalsza gra w piłkę 
nie miałaby sensu.

W czwartej kolejce gracie u siebie z katowicką 
GieKSą i będzie to spore wydarzenie. W ubiegłym 
sezonie można było o tym jedynie pomarzyć.

Czekamy z niecierpliwością na ten mecz.  
Zawsze łatwiej gra się u siebie, na własnym  
terenie. Zapewne atmosfera będzie wyjątkowa. Lic-
zymy na wsparcie naszych fanów!

 Dla naszego Klubu bardzo ważna jest pamięć 
historyczna, dlatego też z okazji rocznicy tego bo-
haterskiego czynu, przedstawiciele Miejskiego 
Klubu Sportowego “Sandecja” S.A. oddali hołd 
Powstańcom Warszawskim. 
 Symboliczny wieniec złożony został pod 
Obeliskiem Państwa Podziemnego znajdującym się 
przy Alejach Batorego w Nowym Sączu.
 

Upamiętnienie Powstania 
Warszawskiego.
1 sierpnia minęło 74 lata od wybuchu Powstania  
Warszawskiego. Tego dnia w 1944 roku o godzinie 17:00 
rozpoczęła się walka o wyzwolenie się z nazistowskiej niewoli.

Wywiad z Mateuszem Klichowiczem/ Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak podoba Ci się w Nowym Sączu?

Jeśli mowa o samym mieście, to jest ono bard-
zo urokliwe. Nie za duże, ale ma to swoje plusy. 
Wszędzie jest bowiem blisko. Nie zdążyłem jeszcze 
zobaczyć wszystkich zakątków miasteczka, ale to co 
już widziałem, podoba mi się.

A jak podoba Ci się Sandecja?

Jest klubem po dużych zmianach. Po spadku  
z ekstraklasy ze składu odeszło sporo za-
wodników, przyszło wielu nowych. Klub jest 
poukładany na plus. Mogę zatem powiedzieć, 
że mój początek tutaj jest okej.

Znasz się już z Tomaszem Kafarskim z czasów gry 
dla Bytovii Bytów, co zapewne ułatwia sprawę.

Zgadza się, mieliśmy przyjemność pracować  
razem. Dobrze się znamy, wiemy czego po  
sobie oczekiwać. Współpraca układa się pozytywnie.

Za Sandecją remis 3:3 z Chojniczanką Chojnice 
i porażka 0:1 z Odrą Opole.

Początek mógł być lepszy, zwłaszcza po 
tej gonitwie w Chojnicach. Apetyty były  
rozbudzone. Niestety, w Opolu nie zagraliśmy tego, 
czego od siebie oczekiwaliśmy. Oczywiście nie 
załamujemy się. Przed nami wiele spotkań.

Udanie rozpocząłeś sezon. Zdobyłeś gola  
w potyczce z Chojniczanką.

Udało mi się strzelić bramkę. Cieszy to, że stało się tak 
już w pierwszym meczu. Wiadomo, że liczy się dobro 
zespołu, ale ja jestem rozliczany ze zdobytych goli. 
Jestem napastnikiem. Fajnie, że wpadło i liczę  
na więcej.

Masz jakieś strzeleckie minimum?

Nie zakładam sobie ilości bramek, bo co ma być, 
to będzie. Jeżeli będę wykorzystywał sytuacje, które 
mam, a do tej pory tak było że te okazje się pojawiały, 
to może kilkanaście goli uda mi się zdobyć

W ataku Sandecji panuje spora rywalizacja: jest 
doświadczony Maciej Korzym, młody gniewny  
Wiktor Nowak oraz nowy nabytek Mariusz  
Gabrych.

Wywiad z  
Mateuszem Klichowiczem.
Rozmawiamy z nowym napastnikiem Sandecji Nowy 
Sącz Mateuszem Klichowiczem. Wywiad odbył 
się 3 sierpnia, przed meczem z Chrobym Głogów.



Wywiad z Mateuszem Klichowiczem



Zawodnicy klubu w 
walkach o niepodległość 
Polski 

Rok 2018 to czas  szczególnie bliski sercu wszystkich Po-
laków, bowiem wyznacza setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Zbliżający się jubileusz jest doskonałą 
okazją, by pokazać Sądeczanom wkład wychowawczy Klubu 
Sportowego Sandecja i przybliżyć sylwetki sportowców jed-
nego z najstarszych klubów sportowych w Polsce, którzy na 

„Sandecja to nie tylko 
wychowanie w tężyźnie  
fizycznej, to wychowanie  
patriotyczne”

  Klub Sportowy Sandecja powstał  
w 1910 r. Był to czas, kiedy ziemie Rzeczpospo-
litej były podzielone pomiędzy Prusy, Rosję  
i Austrię, a ówczesny Nowy Sącz znajdował się 
na zachodnich rubieżach Galicji, części zaboru 
austriackiego. Co ważne, wielonarodowa Galic-
ja od lat sześćdziesiątych XIX w. cieszyła się 
pewna autonomią. W  związku z  tym ludność 
ją zamieszkująca uzyskała wiele samodzielności 
w  zakresie aktywności społecznej, politycznej 
i szeroko rozumianej kultury narodowej. Zaczęły 
zawiązywać się legalne stowarzyszenia o zabar-
wieniu narodowym. Jedną z pierwszych było 
powstałe w 1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” we Lwowie. Była to pionierska orga-
nizacja wychowania fizycznego na ziemiach pols-
kich, która dała początek historii polskiego sportu. 
Młodzież wstąpiwszy w jej szeregi, oprócz tężyzny 
fizycznej wyrabianej poprzez ćwiczenia gimnasty-
czne, podtrzymywała i systematycznie pogłębiała 
swoją polską świadomości narodową. W kolejnych 
latach w największych miastach Galicji powstawały 
gniazda lwowskiego „Sokoła”. W Nowym Sączu 
został utworzony w 1887 r., i podobnie jak m. 
in. we Lwowie, Krakowie czy Rzeszowie, dało 
to początek powstawaniu pierwszych polskich 
klubów sportowych.

 W ślad za propagowaniem kultury fizycznej bu-
dowano i scalano w nich więzi narodowe. Można 
powiedzieć że sport był tylko przykrywką. Pod 
koniec pierwszego dziesięciolecia XX w.  wraz  
z zaostrzającą się sytuacją polityczną w Europie, 
powstawały na terenie Galicji pierwsze pol-
skie organizacje paramilitarne, m. in. Związek 
Strzelecki, Towarzystwo Strzelec, Drużyny Sokole, 
Drużyny Bartoszowe, pierwsze drużyny harcerskie.  
W nich obok zajęć wychowania fizycznego szkolo-
no młodzież pod kątem wojskowym, prowadząc 
także zajęcia strzeleckie. Zakładano, że jeśli kiedyś 
pojawi się szansa na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, to do walki o nią nie mogą stanąć 
ludzie słabi, nieprzygotowani fizycznie, ale ci, którzy 
są przygotowani fizycznie i świadomi narodowo. 
W dłuższej perspektywie celem było więc przy-
gotowanie przyszłych polskich kadr wojskowych. 
Dlaczego o tym wszystkim piszę? Jednymi z inic-
jatorów założenia na przełomie 1909/1910 r. klu-
bu footballowego w Nowym Sączu, który wiosną 
1910 r. przyjął nazwę Sandecja, byli członkowie 
sądeckiego gniazda „Sokoła”: Julian Dunikowski 
i Tadeusz Zabża. A więc klub mając swój sokoli 
rodowód, doskonale wpisywał się w dalekosiężny 
plan, przed którym zostały postawione wszystkie 

 Szansę na odzyskanie niepodległości przyniósł rok 
1914, wraz z wybuchem Wielkiej Wojny. Podczas jej 
trwania „(…) Nowy Sącz okazał się godnym Jagiel-
lonów grodem. – Stanął w pierwszych szeregach 
najpatryotyczniejszych miast w Galicji, wysłał jeden 
z pierwszych młodzież do walki o najświętsze pra-
wa i oddał się cały na służbę Ojczyźnie”. Wśród 
niej znaleźli się również pionierzy sądeckiego 
sportu, założyciele i pierwsi zawodnicy Sandecji. 
Wychowani w „sokolim duchu” wstępowali do 
tworzących się Legionów Polskich, dowodzonych 
przez Józefa Piłsudskiego. 14 IX 1914 r. z Nowego 
Sącza wyruszyła w kierunku Krakowa grupa 102 
ochotników sądeckiego gniazda „Sokoła”, na 
miejsce formowania się Legionu Zachodniego.  
W jej składzie znalazło się dwóch znanych  
zawodników pierwszej piłkarskiej drużyny 
Sandecji: Tadeusz Zabża i Stanisław 
Kupka. O ich losach wiemy niestety  

W walce o niepodległość

Piłkarze Sandecji i Grunwaldu Nowy Sącz 1910/1911 

Zawodnicy klubu w walkach o niepodległość Polski



Tadeusz Zabża był kuzynem znanego na 
Sądecczyźnie blacharza Władysława Zabży. Jako 
pierwszy sekretarz Klubu Footballowego, dał 
początek istnieniu Klubu Sportowego Sandecja 
w Nowym Sączu. Będąc jednocześnie członkiem  
nowosądeckiego gniazda „Sokoła”, grał w piłkę 
nożną w Sandecji na pozycji bramkarza. W czasie 
Wielkiej Wojny służył w stopniu kaprala w oddziale 
telefonicznym II batalionu 2 pułku piechoty Le-
gionów Polskich, przechodząc wschodnio-karpacki 
szlak bojowy pułku. Niestety nie było mu dane 
powrócić do niepodległej Polski. Poległ 18 kwiet-
nia 1915 r. w walkach pod Mamajowcami w Bu-
kowinie. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
i medalem niepodległości. Otrzymywały je osoby 
„(…) które zasłużyły się czynnie dla niepodległości 
Polski w okresie przed wojną światową lub podczas 
jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich 
w latach 1918-1921 (…)”. O wiele mniej wiemy 
o Stanisławie Kupce. Przeszedł szlak bojowy 15 
kompanii 2 pułku piechoty Legionów Polskich. 
W spisie zmarłych, rannych i zaginionych legion-
istów, odnajdujemy pod datą 1 listopada 1914 
r.  informację, że został ranny w trakcie działań 
wojennych na huculszczyźnie. Jego dalsze losy nie 
są znane. 
          
 Kolejną postacią związaną z Sandecją był 
Władysław Giercuszkiewicz. Według klubowych za-
pisków był jednym z pierwszych trenerów młodych 
piłkarzy, którym starał się wpoić zasady gry w piłkę 
nożną, często również pełnił rolę sędziego podc-
zas zawodów. Pochodził z Grybowa. W 1907 r. zdał 
maturę w I Gimnazjum w Nowym Sączu i wyjechał 
na studia do Lwowa. Zapewne tam poznał tajni-
ki gry w piłkę nożną. Kiedy 1 listopada 1918 r. 

wojskowego, oprócz młodzieży szkolnej i rezer-
wy, również pracowników niektórych instytucji 
państwowych, głównie tych, które w chwili wy-
buchu wojny miały zostać zmilitaryzowane, m. in. 
kolejarzy, strażaków, pocztowców czy leśników. 
Sandecja wstąpiła do tej organizacji w 1931 r.  
i obok działalności czysto sportowej, prowadziła 
również szereg działań kulturalnych i paramili-
tarnych. Na tym polu ogromną pracę włożył Fran-
ciszek Krupski, prezes klubu w latach 1931-1937. 
Sandecja posiadała własny lokal przy ul. Kolejowej 
wraz z salą gimnastyczną i biblioteką. Oprócz 
zajęć sportowych organizowano liczne odczyty 
i referaty na temat historii Polski, wojskowości, 
postawy obywatelskiej i patriotyzmu. Obok sekcji 
piłkarskiej powstały nowe: lekkoatletyczna, gier 
sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje sek-
cja narciarska prowadzona przez Leopolda Kwiat-
kowskiego w której wiodącą konkurencją był bieg 

 Z niej wywodzili się późniejsi kurierzy Polski 
Podziemnej z czasów II wojny światowej. Któż 
inny mógł się lepiej nadawać do ciężkiej pracy na 
beskidzkich „zielonych granicach”, jak pewni sie-
bie, posiadający żelazną kondycję i stalowe nerwy 
młodzi sportowcy? Swoje sportowe umiejętności 
przełożyli na walkę z okupantem, przeprowadzając 
ludzi przez trudno dostępne górskie zakamarki, 
czy przenosząc tajna pocztę. Organizatorem siatki 
kurierskiej w Nowym Sączu był Konstanty Klemen-
sa Gucwa ps. „Góral” (1909-1941), znany przed-

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i usta-
niu walk o granicę państwa, sport w polityce II 
Rzeczypospolitej stał się ważnym ogniwem polity-
ki wojskowej. W Nowym Sączu jedną z najprężniej 
działających i rozwijających się organizacji na 
polu kulturalnym, wychowania fizycznego i przys-
posobienia wojskowego, było powstałe przy 
zakładach Warsztatów Kolejowych w 1929 r. og-
nisko Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 
(KPW). Organizacja ta stanowiła ważny element 
polityki wojskowej II Rzeczpospolitej, realizowanej  
w ramach programu „Naród pod bronią”. Jego 
założeniem było kompleksowe przygotowanie 
polskiego społeczeństwa na wypadek wybuchu 
konfliktu militarnego. Istotnym elementem pro-
gramu było objęcie szkoleniem przysposobienia 

Na kurierskich szlakach i nie tylko...

Klemens Konstanty Gucwa ps. Góral 1909-1941

Zawodnicy klubu w walkach o niepodległość Polski



9 kompanii 1 pułku strzelców podhalańskich Armii 
Krajowej, dowodzonego przez Juliana Zubka ps. 
„Tatar” (1912-1981), znakomitego pomocnika 
przedwojennej jedenastki, oczywiście Sandecji. 

 Po zakończeniu II wojny światowej Freisler był 
zaangażowany w budowę łączności kurierskiej 
powojennej antykomunistycznej organizacji kon-
spiracyjnej Wolność i Niezawisłość (WiN) z pols-
kim rządem na emigracji w Londynie. Aresztowany  
w grudniu 1945 r. przez komunistów, po przejściu 
piekła brutalnego śledztwa, został skazany na karę 
śmierci, zamienioną później na 10  lat więzienia. 
Wyszedł z więzienia w 1955 r. ze szarganym zd-
rowiem. Przenosił tajną pocztę (filmy, dokumenty 
na kwasach do zniszczenia w razie wpadki), broń, 
trucizny, prasę konspiracyjną, pieniądze, po-
moc dla rodzin w okupowanych krajach, zdjęcia, 
książki itp. Jak sam napisał po wyjściu z więzienia 

„(...) W  sumie przeszedłem około pięciuset „ziel-
onych granic”, licząc drogę z Warszawy do Buda-
pesztu. W czasie największego nasilenia, w latach 
1940 i 1941, przerzuciłem sam bez pomocy około 
400 ludzi spieszących do wojska na zachodzie. 
Wspólnie z kolegami z Nowego Sącza, Piwnicznej 
i innymi kurierami ze Szczawnicy, Krynicy, Nowego 
Targu i Zakopanego, z przemytnikami słowackimi, 
polskimi i węgierskimi przerzuciłem dodatkowo 

  Właśnie do niego zwrócił się „Góral” o pomoc 
w zorganizowaniu kurierskiej siatki. Wciągnął 
do niej swoich wychowanków z sekcji narciar-
skiej Sandecji: Romana Stramkę, Jana Freislera, 
Jana Szyszkę, braci Kazimierza i Władysława 
Świerczków, Zbigniewa Loshe, Rudolfa Lenca, Ta-
deusza Sokołowskiego, braci Tadeusza i Józefa 
Ciastoniów. 
 Pierwszy z nich, Roman Stramka ps. 
„Romek” (1916-1965) jest postacią legendarną, 
który podczas okupacji 69 razy pokonał trasę 
Nowy Sącz – Budapeszt, kilkukrotnie uciekając  
z rąk niemieckich oprawców. Zginął 1 września 
1965 roku w wypadku motocyklowym w Biegoni-
cach, pośmiertnie odznaczony Virtuti Militari.
 Jan Freisler ps. „Xawery” (1914-1964), 
przedwojenny piłkarz i narciarz Sandecji, poświęcił 
najlepsze lata swojego życia dla służby niepodległej 
Polski. Po zakończeniu działań kurierskich w 1944 r. 
został dowódcą oddziału partyzanckiego „Świerk”, 

Wśród swoich podkomendnych, a zarazem 
przyjaciół cieszył się dużym szacunkiem. Jak 
wspominał Leopold Kwiatkowski „(…)Był nam 
wzorem odwagi i prawości. Surowy dla siebie, 
wyrozumiały dla drugich, o niespotykanie dobrym 
sercu i humanitarnie demokratycznym stosunku 
do ludzi (…)”. Zginął w nocy z 17 na 18 marca 
1941 r. w Koszycach, postrzelony przez słowackich 
strażników granicznych (Słowacja była państwem 
kolaborującym z III Rzeszą Niemiecką), podczas 
pełnienia misji kurierskiej. Pośmiertnie odznaczo-
ny Virtutti Militari. 
 Leopold Kwiatkowski ps. „Tomek” (1906-
1968) został kurierem Delegatury Rządu na Kraj, 
był również partyzantem w IV batalionie 1 pułku 
strzelców podhalańskich Armii Krajowej. Za 
wojenne zasługi odznaczony m. in. Virtutti Militari. 
Przed wojną był znanym w Nowym Sączu narciar-

Odznaczony Virtuti Militari, dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi  

Zawodnicy klubu w walkach o niepodległość Polski
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Odznaczony Virtuti Militari, dwukrotnie został 
odznaczony Krzyżem Walecznych (1943, 1945), 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1945), oraz 
Krzyżem Partyzanckim (1961). Ścigany dziesiątki 
razy uciekał z powodzeniem z niemieckich sideł.
Jednak już po wojnie nie zdążył uciec przed ko-
munistycznym Urzędem Bezpieczeństwa. Już  
w „wolnym kraju”, więziony i torturowany, przeżył 
niejedno więzienne piekło. Został pochowany na 
Cmentarzu na Powązkach w Warszawie.
 Zbigniew Ryś (1914-1990), przedwojen-
ny narciarz i harcerz, żołnierz Straży Granicznej, 
od pierwszych dni wojny rozpoczął działalność 
konspiracyjną. 28 lipca 1940 r.  był jednym z orga-
nizatorów i uczestników udanej akcji odbicia z rąk 
gestapo w Nowym Sączu emisariusza rządu pol-
skiego na emigracji Jana Karskiego. Legendarny 
kurier dotarł w 1943 r. do Waszyngtonu, gdzie sam 
zdał prezydentowi Rooseveltowi raport o dokony-
wanym przez Niemców  Holocauście.  

 W 1944 r. od niemieckich kul zginęli bracia 
Świerczkowie i Ciastonowie. Jeszcze w pierwszych 
dniach września 1939 r. od niemieckich bomb 
zginął Władysław Przybyłowicz, gospodarz Klubu. 
2 września w walkach z Niemcami pod Spytko-
wicami poległ znany lekkoatleta por. Tadeusz Ste-
faniszyn. Niemcy rozstrzelali w Wysokim Adama 
Świerzba, znakomitego bramkarza jedenastki San-
decji z lat trzydziestych. Od niemieckiej kuli zginęli 
również Władysław Olchawa, Samuel Kippel.  
W sierpniu 1941 r. w Biegonicach został zamor-
dowany m. in. Jan Jarosz, prezes Podhalańskiego 
Okręgu Piłki Nożnej i wiceprezes Sandecji z 1938 r. 

Dr Roman Sichrawa, pierwszy prezes Sandecji  po 
odzyskaniu niepodległości, późniejszy burmistrz 
i prezydent Nowego Sącza, stał się symbolem 
odwagi, kiedy odmówił prośbie niemieckiego 
okupanta i na liście zakładników, którą kazano 
mu sporządzić, zamiast nazwisk Sądeczan, wpisał 
dziesięciokrotnie własne nazwisko.
 

 Wojenne losy Zbigniewa Loshego i Ta-
deusza Sokołowskiego skrzyżowały się na kurier-
skich szlakach, by potem wspólnie walczyć pod 
Tobrukiem i Bolonią w armii gen. Władysława An-
dersa. W podniebnych walkach brał udział znany 
przedwojenny lekkoatleta, Stanisław Kotarski.  
Jako bombardier znalazł się w jednej z polskich 
załóg 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazow-
ieckiej. W 1943 r. został zestrzelony przez Niem-
ców nad Francją i wzięty do niewoli, dotrwał do 
końca wojny. Jakie były jego dalsze losy? Niestety, 
nie wiadomo.
 Julian Zubek we wspaniałych słowach 
podsumował wkład sportowców Sandecji w walkę 
o niepodległość Ojczyzny: „Nie byli olimpijc-
zykami, lecz tą pięcioletnią walką na granica życia 
i śmierci, zasłużyli na najwyższy laur olimpijski”.   
Powiedział również, że „(…) to co dała mi Sand-
ecja, oprócz tężyzny fizycznej, to wychowanie pa-
triotyczne”.
 

 Patrząc z perspektywy roku 2018, 
możemy stwierdzić że klub spełnił w jakimś 
stopniu swoją wychowawczą rolę. Opisane 
postacie to oczywiście nie wszyscy sportowcy 
i działacze klubu, którzy wzięli udział w walkach 
i działaniach w imię niepodległość Polski.  
O nich wiemy najwięcej, jednak z całą pewnością 
było ich jeszcze więcej, jednak upływ czasu zatarł 
pamięć o ich losach.
 

Zawodnicy klubu w walkach o niepodległość Polski

Zbigniew Ryś ps Fantom 1914-1990

Leopold Kwiatkowski 



Wywiad z 
Miłoszem Kałahurem.
Miłosz Kałahur zasilił Sandecję tego lata. 19-letni 
obrońca trafi ł do miasta nad Dunajcem z Lechii Gdańsk.

Ma Pan 19 lat i trafi ł właśnie do zespołu z pier-
wszej ligi. To chyba dobra droga, by zacząć 
pokazywać się piłkarskiej Polsce.

Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek. Przede 
wszystkim to liga, która jest bardzo medialna. Chodzi 
mi o to, że tacy jak ja mogą się stąd wybić do góry, 
do silniejszej ligi.

Co prawda w kwietniu bieżącego roku został Pan 
zgłoszony do pierwszej drużyny Lechii, ale nie 
da się ukryć, że w Gdańsku byłoby o wiele ciężej 
o minuty w lidze.

Lechia gra w ekstraklasie, dysponuje bardzo szeroką 
kadrą. Wychowankom klubu jest tam bardzo ciężko 
o występy w pierwszym zespole. Najlepszą opcją 
jest więc ogrywać się w niższych ligach seniorskich, 
by kiedyś tam wrócić.

Do tej pory miał Pan okazję grywać w trzeciej 
lidze, w rezerwach gdańskiego klubu. Tymcza-
sem już w drugiej kolejce Fortuna 1 Ligi trener 
Tomasz Kafarski dał Panu szansę występu od 
61 minuty w meczu z Odrą Opole. Jak wrażenia 
z debiutu?

Było to bardzo przyjemne przeżycie. Jestem nowy. 
W klubie funkcjonuję od kilku tygodni. Te pół godz-
iny było dla mnie dużym wydarzeniem. Po cichu 
liczę na kolejne występy.

Nowy Sącz od Gdańska to około 700 kilometrów. 
Sporo…

To bardzo dużo i moja pierwsza rozłąka. Pierwsze 
dni były faktycznie ciężkie, ale teraz już się tutaj 
zaaklimatyzowałem.

Nie będzie tęskno za rodziną, znajomymi?

Początki zwykle są ciężkie i tak było. W Nowym 
Sączu poznaję jednak nowych znajomych zaś z moją 
rodziną jestem w stałym kontakcie.

Zdążył Pan już poznać ciekawe miejsca w Nowym 
Sączu?

W ciągu miesiąca byłem w kilku miejscowościach 
oraz na mieście. Nowy Sącz jest mały, ale ładny. 
I dużo się tu dzieje, nie można się nudzić.

Mieszka Pan tutaj sam?

Aktualnie jeszcze z moją dziewczyną Wiktorią. We 
wrześniu wróci jednak do szkoły. Kształci się na 
fryzjerkę, będzie w klasie maturalnej.

Kto Pana będzie zatem strzygł?

Będę musiał poszukać jakiegoś fryzjera. Moja dziew-
czyna nie będzie z tego powodu zadowolona, ale co 
zrobić (śmiech).

Wróćmy jeszcze do ligi. W czwartej kolejce pode-
jmujecie GKS Katowice. To będzie szczególny 
mecz. Wie Pan dlaczego?

Bo wraca na stare śmieci. Spodziewamy się fajnego 
dopingu. W Nowym Sączu panuje spory głód piłki, 
bo w ubiegłym sezonie zespół grał w Niecieczy, ale 
to nie to samo… Teraz na szczęście wszystko wraca 
na właściwe tory.

Czego Panu życzyć w Nowym Sączu?

Przede wszystkim zdrówka, by kontuzje omijały mnie 
szerokim łukiem.  

“W NOWYM SĄCZU 
NIE MOŻNA SIĘ 
NUDZIĆ”

Wywiad z Miłoszem Kałahurem



Otwierając uchylnie 
okno FPP-V preSelect 

zyskujesz więcej przestrzeni 
na poddaszu, komfort 
podejścia do okna  
oraz nieograniczony widok 
na zewnątrz. 

Okno FPP-V preSelect to także:
• wysoka trwałość i funkcjonalność - opatentowany system okuć, oddzielający 
   funkcję uchylną od obrotowej, umożliwia realizację wybranego sposobu otwierania,
• podwyższone bezpieczeństwo - innowacyjny system topSafe znacznie podnosi 
   bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okna,
• zdrowy mikroklimat na poddaszu - automatyczny nawiewnik V40P dostarcza 
   optymalną ilość świeżego powietrza i chroni przed wychłodzeniem wnętrza.

Zmiana funkcji otwierania 

okna za pomocą 

przełącznika 

preSelect

UCHYLNO-OBROTOWE
OKNO DACHOWE FPP-V preSelect 

UWALNIAMY
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