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Bezkresna wyobraźnia 
Jego rodzice byli rolnikami, ale w duszy małego Pawła zawsze coś grało
artystycznie. Jak znalazł kawałek szyby, to zaraz na niej zaczynał
malować, a każdy skrawek papieru pokrywał rysunkami krajobrazów
i postaci. O Pawle Tudaju z Przysietnicy, twórcy Teatru Lalek Pinokio pisze
Ireneusz Pawlik. 

Skarby zamkowego wzgórza 
Monetę z czasów króla Jana Kazimierza, szklany kałamarz, kule
muszkietów, miedziane guziki z żołnierskich mundurów – to tylko
niektóre ze skarbów, które ujrzały światło dzienne po wiekach spędzonych
pod ziemią. Badania archeologów w ruinach zamku w Nowym Sączu
opisuje Iga Michalec. 

31 89

Felieton 
Nienawiść wrosła w serca 4 

Wydarzenia 
Wydarzenia i opinie 5
Serce – Sercu 9
Plebiscyt na Sądeczanina 2009 Roku 11 
Hity 2009 roku 14

Polityka
W tej służbie nie ma zegara 20
Gowin w Marcinkowicach 22 

Bez cienia wątpliwości 24

Gospodarka 
Obietnice noworoczne samorządowców 26
Bezkresna wyobraźnia 31
Miliony na rewitalizację 34

Wójt na wulkanie 39

Oświata 
Nie taki diabeł straszny 42

Społeczeństwo 
Ania wydoroślała 45
Deficyt w samoopiece 48
Wyrok za Piekiełko 52

Sądeczanie
W roli sternika i... cyklisty 57
Poczet profesorów sądeckich (cz. I) 60 

Kultura
„Lanckorona 2009” 67
Kto czyta nie błądzi 68
Kamizelka Chopina 69
Gdy się Chrystus rodzi... 71

Sentymenty z Łemkowszczyzną w tle 72
Podzwonne dla kina 73

Historia 
Walka z Kościołem na Sądecczyźnie
w czasach PRL 77
By pamięć o nich nie zaginęła 86
Skarby zakowego wzgórza 89

Sport 
Honory dla mistrzów 92

Rozmaitości 
Placki jak czipsy 94
Czy pszczoły w zimie śpią? 95
Do i od redakcji 96
Powitanie nowego roku 98

v www.sadeczanin.info

22
52 92



ISSN 1899-3443a

Sądeczanin
miesięcznik niezależny, ukazuje się
od 2008 r. na terenie Sądecczyzny.

Redaguje zespół: Piotr Gryźlak,
Małgorzata Kareńska, Jerzy Leśniak,
Iga Michalec, Ireneusz Pawlik, 
Henryk Szewczyk – red. naczelny
(henrykszew@poczta.onet.pl)

Prenumerata i reklama:
Marcin Król (krolmarcin@wp.pl)

Wydawca:
Fundacja Sądecka
ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 4410011, 4414544
e-mail: redakcja@sadeczanin.info

Druk:
Flexergis, Nowy Sącz
ul. Gwardyjska 37

Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania nadsyłanych tekstów oraz
opatrywania ich własnymi tytułami. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść reklam i tekstów sponsorowanych.

Nie na wiść
wro sła 
w ser ca
Henryk Szewczyk

4 Sądeczanin STYCZEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

15 stron „Są de cza ni na” za -
jął po czet pro fe so rów
z są dec kim ro do wo dem
i ko nek sja mi, bo aż ty lu

ich jest, dla te go po dzie li li śmy rzecz
na dwie czę ści. A cho dzi wy łącz nie
o tzw. pro fe so rów bel we der skich,
z no mi na cji pre zy den ta Naj ja śniej szej
RP (a wcze śniej Ra dy Pań stwa). Ta ki
ty tuł do sta je się za rze czy wi sty do ro -
bek na uko wy, a nie za po sa dę w szko -
le wy ższej (ró żne są te dzi siej sze
„uni wer sy te ty”) i to wa rzy szy on czło -
wie ko wi do gro bo wej de ski, a na wet
i da lej. Ta mno gość pro fe so rów po ka -
zu je, ja kie ta len ty ro dzi zie mia są dec -
ka. Wie lu wspa nia łych na ukow ców
ró żnych dys cy plin wy do by wa my
z cie nia, o nie któ rych z nich sły sza ła
do tąd je dy nie garst ka osób, a po win -
ni śmy być dum ni z tych lu dzi. 

Świet na jest też dzie siąt ka, wła ści -
wie je de nast ka, są de czan no mi no wa -
nych do za szczyt ne go ty tu łu
Są de cza ni na 2009 Ro ku, w ple bi scy -
cie or ga ni zo wa nym po raz 11. przez
Fun da cję Są dec ką. Po ka zu je my rów -
nież i te zna ko mi to ści. W tym gro nie
nie ma przy pad ko wych osób, mam
twar dy orzech do zgry zie nia, na ko go
za gło so wać. 

Re we la cyj nie za po wia da się ten rok
pod wzglę dem go spo dar czym. Je śli te
wszyst kie, opi sy wa ne przez nas za po -
wie dzi in we sty cyj ne się zisz czą, to Są -

dec czyź nie uro sną skrzy dła. I wszyst ko
by ło by pięk nie, gdy by nie żółć i jad,
któ re z War sza wy są czą się do No we go
Są cza i roz la ły się po oko li cy. W Sej mie
plat for mer si nie mo gą pa trzeć na pi sia -
ków i vi ce ver sa, i ta cho ro ba, nie ste ty,
prze nio sła się w dół. Pro szę so bie wy -
obra zić, że po raz pierw szy nie udał się
opła tek w Ra dzie Mia sta No we go Są -
cza, gdyż część raj ców zboj ko to wa ła
pięk ny, sta ro pol ski oby czaj, kie dy cho -
wa się ura zy do kie sze ni i przez tę jed -
ną chwi lę wszy scy się ko cha ją. Nie
le piej by ło w cheł miec kim „par la men -
cie” i w pa ru in nych miej scach. Coś nie -
do bre go się dzie je z ludź mi. Nie na wiść
wro sła w ser ca i za tru ła krew po bra tym -
czą, jak by to po wie dział au tor Ogniem
i Mie czem. Ple mię Tu ska wy da ło woj -
nę ple mie niu Ka czyń skich, za po mi na -
jąc o wspól nej mat ce – Pol sce,
a spro wa dza jąc rzecz do na sze go po zio -
mu – Są dec czyź nie. 

Na od trut kę po le cam Hi ty 2009 ro -
ku. Je że li ko goś ura zi li śmy al bo nie do -
ce ni li śmy, to pro szę się nie gnie wać, bo
to tyl ko za ba wa. A po za tym, jak co
mie siąc, w „Są de cza ni nie” po tę żna por -
cja in for ma cji z te raź niej szo ści i prze -
szło ści na sze go re gio nu. Za chę cam
do od wie dzin por ta lu in ter ne to we go
www.sa de cza nin.in fo. Wie le za miesz -
cza nych tam new sów znaj du je póź niej
roz wi nię cie w na szym pi śmie. Mi łej
lek tu ry. 

KOSYM SPOJRZENIEM
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dwóch lat na Są dec czyź nie, w Li ma now -
skiem i Gor lic kiem wy bu do wa no ok. 20
obiek tów i dru gie ty le w ra mach przed się -
wzię cia „Or lik Plus”.

No wy ko men dant 
Stra ży Gra nicz nej

Tuż przed no wym ro kiem mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Je rzy Mil ler
mia no wał na sta no wi sko ko men dan ta Kar -
pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu, płk. Jó ze fa Osta po wi cza.
Peł nią cy obo wiąz ki sze fa KO SG płk Woj -
ciech Wo łoch (przez 3 mie sią ce, od cza su

odej ścia na eme ry tu rę płk. Woj cie cha
Szczy gła) na dal zaj mu je sta no wi sko za stęp -
cy ko men dan ta. Ta ką sa mą funk cję peł ni też
płk Ja nusz Cien cia ła. No wy ko men dant
ma 45 lat, po cho dzi z Mi lej czyc w woj. pod la -
skim, ukoń czył Wy ższą Szko łę Ofi cer ską
Wojsk Zme cha ni zo wa nych im. T. Ko ściusz ki
we Wro cła wiu i Wy dział Dzien ni kar stwa i Na -
uk Po li tycz nych Uni wer sy te tu War szaw skie -
go, słu żył w Nad bu żań skim Od dzia le Stra ży
Gra nicz nej w Cheł mie, był ko men dan tem Lu -
bu skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Kro -
śnie Od rzań skim (2001-2002), Su dec kie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Kłodz ku
(2002-2006), Biesz czadz kie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej w Prze my ślu (2006-2007).
Jest żo na ty, ma dwie cór ki.

Ber dy chow ski na Ki li man dża ro!

Zyg munt Ber dy chow ski zdo był Ki li man -
dża ro (5895 m n.p.m.), naj wy ższą gó rę

Afry ki, po ło żo ną w Tan za nii, przy po gra ni -
czu z Ke nią. De cy du ją cy szturm prze pu ścił
z ba zy Ba ra fu (4500 m n.p.m.) i po 6 go dzi -
nach for sow ne go mar szu osią gnął ośnie -
żo ny szczyt, opie wa ny w ksią żkach („Śnie gi
Ki li man dża ro” Er ne sta He min gwaya) i fil -
mach („Król Lew”). Eska pa da, włącz nie
z prze lo tem do Afry ki, trwa ła 9 dni. Przy go -
to wa nia do wy pra wy, w tym tre ning wy so -
ko ścio wy, to już by ły ty go dnie.
Pod wzglę dem tech nicz nym Ki li man dża ro
nie jest trud ną gó rą, śmiał kom do skwie ra
przede wszyst kim brak tle nu w jej wy ższych
par tiach, gdzie po wie trze jest już bar dzo
roz rze dzo ne.

To ko lej ny wy czyn gór ski pre ze sa Fun da -
cji Są dec kiej. W lip cu 2009 r. Z. Ber dy chow -
ski po sta wił no gę na El bru sie (5642 m
n.p.m.), naj wy ższym szczy cie Kau ka zu,
a w 2008 r. zdo był Mont Blanc (4807 m
n.p.m.), naj wy ższą gó rę Eu ro py, wcze śniej
za li cza jąc wia nu szek naj wy ższych szczy -
tów Tatr na cze le z Ger la chem (2655 m
n.p.m.). Są de cza nin ma rzy o zdo by ciu Ko -
ro ny Zie mi, naj wy ższych szczy tów po szcze -
gól nych kon ty nen tów.

Lo do wi sko na świę ta

Mu szy na wzbo ga ci ła się przed Wi gi lią
o sztucz ną śli zgaw kę na Za po pra dziu,
a wcze śniej bur mistrz Jan Gol ba na stro -
nie in ter ne to wej UMi GU prze pro wa dził son -
daż, czy miesz kań cy gmi ny chcą mieć
u sie bie lo do wi sko. Jak się mo żna by ło spo -
dzie wać, set ki lu dzi po wie dzia ły „tak”. Śli -
zgaw ka ma po wierzch nię 20 x 40 m
(roz miar bo iska do pił ki ręcz nej). W ban -
dach lo do wi ska za mon to wa no spe cjal ną

300 mi lio nów na no wy rok
Ta ka jest war tość przed się wzięć re ali zo -

wa nych w no wym ro ku na Są dec czyź nie. Tę
po kaź ną su mę wy li czył wi ce mar sza łek Le -
szek Zegz da i po dał pod czas kon fe ren cji
pra so wej w biu rze po sła An drze ja Czer -
wiń skie go, któ re go wspie ra li in ni lu dzie
zwią za ni z PO: po seł Wi told Ko chan z Gor -
lic i sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka.

– Je ste śmy więc świad ka mi nie by wa łe go
wręcz oży wie nia. Te środ ki w więk szo ści
po cho dzą z Unii Eu ro pej skiej. Pod wzglę -
dem ich wy ko rzy sty wa nia Ma ło pol ska pla -
su je się w pierw szej trój ce w kra ju
– pod kre ślił Le szek Zegz da.

W ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na tzw. li ście in dy -
ka tyw nej zna la zły się m.in. ta kie pro jek ty jak:
bu do wa In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły (27,5 mln zł), Ośro dek
On ko lo gicz ny przy Szpi ta lu im. Ję drze ja
Śnia dec kie go (ok. 25 mln zł), ob wod ni ca Po -
de gro dzia (43 mln zł), re kul ty wa cja zbior ni -
ków wod nych Czchów -Ro żnów (34 mln zł),
ob wod ni ca za chod nia No we go Są cza, po łą -
cze nie Brze znej z dro gą kra jo wą nr 28 (39
mln zł. Łącz nie to pra wie 169 mln zł.

Na dzie sięć przed się wzięć po wiat no wo -
są dec ki otrzy ma 37 mln zł, na sie dem pro -
jek tów No wy Sącz – 31 mln zł, po wiat
gor lic ki (11 wnio sków) – 56 mln zł, a li ma -
now ski (10 za dań) – 60 mln zł. Do te go do -
cho dzi ca łe mnó stwo środ ków z in nych
„szu fla dek” unij nych fun du szy, z któ rych ko -
rzy sta ją sa mo rzą dy (od wo je wódz kie go, po -
przez po wia to we po gmin ne) i ró żne
or ga ni za cje oraz in sty tu cje. W ra mach pro -
gra mu „Mo je Bo isko – Or lik 2012” w cią gu

Na szczycie

Płk Józef Ostapowicz FOT. ARCH. SGWizualizacja Ośrodka Onkologii
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bra mę dla rol by, któ ra wy gła dza lód. In sta -
la cja do mro że nia zo sta ła zro bio na z rur po -
li ety le no wych uło żo nych na grun cie,
a w przy szło ści – na be to no wej pły cie.
Do te go do łą czo na zo sta nie spe cjal na apa -
ra tu ra sta cji chłod ni czej, au to ma tycz nie ste -
ro wa na. Obiekt zo stał oświe tlo ny, jest
szat nia, wy po ży czal nia ły żew i… ka sa bi le -
to wa.

Twa rze Ma ło pol ski: Ju sty na
Ko wal czyk i Mu szy nian ka

Bie gacz ka nar ciar ska Ju sty na Ko wal czyk,
siat kar ki Bank BPS Mu szy nian ki Fa kro oraz
ko szy kar ki Wi sły Can–Pack bę dą twa rza mi
no wej kam pa nii pro mo cyj nej Ma ło pol ski.
Dwu let nia kam pa nia bę dzie kosz to wa ła sa -
mo rząd pra wie 2 mln zł. Pro jekt w 75 proc.
sfi nan su je Unia Eu ro pej ska w ra mach Ma -
ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go, a resz ta zo sta nie po kry ta
z bu dże tu wo je wódz twa. Ju sty na Ko wal -
czyk wy stę pu je na za wo dach Pu cha ru
Świa ta w stro ju z lo giem Ma ło pol ski oraz
na pi sem „Vi sit Ma lo pol ska”.

Za pro jek tuj i wy bu duj

Do wrze śnia 2010 r. ma być go to wa kon -
cep cja prze bie gu tra sy ob wod ni cy za chod -
niej No we go Są cza od ron da w Brze znej
do po łą cze nia z dro gą kra jo wą nr 28 w Bi -
czy cach Dol nych. Wkrót ce bę dzie wia do -
mo, kto wy ko na wie lo wa rian to wą
kon cep cję prze bie gu tra sy, jej pro gram
funk cjo nal no–użyt ko wy wraz z uzy ska niem
od po wied nich de cy zji ad mi ni stra cyj nych
łącz nie z bar dzo wa żną, śro do wi sko wą.
W dal szej ko lej no ści od bę dą się kon sul ta -
cje spo łecz ne nad ka żdym z wa rian tów
i wy ło nio ny zo sta nie wy ko naw ca w sys te -
mie „za pro jek tuj i wy bu duj”. Do wy ko rzy sta -
nia na in we sty cję są środ ki unij ne
w wy so ko ści 13 mi lio nów eu ro.

Ko le jarz i fut bo lów ka

Dwa no we ak cen ty ma łej ar chi tek tu ry po -
ja wi ły się w No wym Są czu pod ko niec ro ku.
W re jo nie dwor ca ko le jo we go sta nął po mnik
przed sta wia ją cy ko le ja rza po dą ża ją ce go

do pra cy: fi gu ra po sta ci jest na tu ral nych roz -
mia rów, a mun dur, cha rak te ry stycz na czap -
ka i ko le jar ski ku fer, za czerp nię te
z mię dzy wo jen nych wzo rów. Au to ra mi rzeź -
by są ar ty ści Pa weł Wi tek i Adam Jan czy.
Na to miast w są siedz twie sta dio nu pił kar -
skie go San de cji cie szy oczy kon struk cja pił -
ki no żnej (w zi mie pod świe tla na, od wio sny
– ozdo bio na kwia ta mi), któ ra ma przy po mi -
nać o przy pa da ją cym w 2010 r. stu le ciu
dzia łal no ści pierw szo li go we go dziś klu bu.

„Tan de ta” na sprze daż

Pre zy dent No we go Są cza Ry szard No -
wak ogło sił po raz trze ci prze targ na kup -
no dział ki przy zbie gu ulic Lwow skiej
i Krań co wej. Ce na po zo sta je bez zmian: 30
mln zł. Trans ak cją ca ły czas jest za in te re -
so wa ne war szaw skie To wa rzy stwo Fun du -
szy In we sty cyj nych Co per ni cus, któ re
wcze śniej na by ło za 22,5 mln zł są sied ni
pół hek ta ro wy te ren (ul. Lwow ska 82)
od Spół dziel ni Pra cy, Rę ko dzie ła Lu do we -
go i Ar ty stycz ne go „Twór czość”. TFI Co per -
ni cus ma za miar zbu do wać na po łą czo nych
dział kach ga le rię han dlo wą.

Pięk no oca lo ne

Sie dem od no wio nych ikon o du żej war to -
ści i trzy nie mniej cen ne tka ni ny cer kiew ne
po kon ser wa cji za pre zen to wa no w Mu zeum
Okrę go wym w No wym Są czu. By ło to mo -
żli we dzię ki gran to wi uzy ska ne mu przez są -
dec kich mu ze al ni ków z Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Pra ce trwa ły

pół ro ku, kosz to wa ły ok. 60 tys. zł. Trud ne -
go za da nia przy wró ce nia bla sku pra wie już
nie czy tel nym iko nom i zbu twia łym tka ni -
nom pod jął się Su li sław Prze my sław
Ćwiert nia z Kra ko wa i pra cow nia AR Stec
– są dec kie go ma la rza i kon ser wa to ra Jó ze -
fa Ste ca. Naj więk szym wro giem sta rych
ikon „na pi sa nych” na zwy kłej de sce jest wil -
goć. Wśród za pre zen to wa nych eks po na tów
by ła m.in. iko na Chry stu sa Pan to kra to ra
z pierw szej po ło wy XVII wie ku i bal da chim
z XIX. Iko ny w zbio rach Mu zeum Okrę go -
we go w No wym Są czu sta no wią jed ną
z trzech (obok Sa no ka i Łań cu ta) naj bo gat -
szych ko lek cji mu ze al nych ikon kar pac kich
w Pol sce po łu dnio wej. 

Si ła mar ki „na szych” firm

Czte ry fir my z na sze go re gio nu zna la zły
się w ran kin gu naj cen niej szych pol skich
ma rek wg dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”. Naj -
wy żej, bo na 31. miej scu pod wzglę dem
war to ści mar ki upla so wał się Tym bark (so -
ki i na po je), na 80. po zy cji jest Fa kro (okna
da cho we), na 101 – Ko ral (lo dy), a na 196
– Mu szy nian ka (wo da mi ne ral na). War tość
mar ki oce nia no wg skom pli ko wa ne go lo ga -
ryt mu, bę dą ce go po chod ną me to dy opłat
li cen cyj nych. Jej isto tą są hi po te tycz ne
opła ty, ja kie po no sił by użyt kow nik mar ki
na pod sta wie umo wy li cen cyj nej. Opła ty ta -
kie usta la ne są w re la cji do przy cho dów ze
sprze da ży net to. Skla sy fi ko wa no 330 naj -
bar dziej zna nych pol skich ma rek. Pierw sza
dzie siąt ka ran kin gu to: Or len, PKO BP,
PZU, Te le ko mu ni ka cja Pol ska, Era, Bank
Pe kao, Plus, TVN, Bie dron ka.

Po mnik przed sta wia ją cy ko le ja rza
po dą ża ją ce go do pra cy FOT.  PG

Su li sław Prze my sław Ćwiert nia
(z le wej) i Jó zef Stec FOT. HSZ

WYDARZENIA
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W ogro dzie Ra mek su

Przed świę ta mi otwo rzył po dwo je no wy
mar ket „Dom-Ogród-Miesz ka nie” fir my Ra -
mex, zlo ka li zo wa ny na te re nie daw ne go Po -
lmo zby tu i gieł dy sa mo cho do wej w No wym
Są czu. Pla ców ka ma 3,5 tys. m kw. Pra cę
zna la zło w niej 35 osób. P.P.H.U. Ra mex
roz po czę ło swo ją dzia łal ność w 1996 r.
Sie dzi ba fir my mie ści ła się wów czas w nie -
wiel kim skle pie przy ul. Ko le jo wej 27 w No -
wym Są czu. Póź niej uru cho mio ny zo stał
pierw szy od dział w Piw nicz nej, a wkrót ce
– fi lie w: Msza nie Dol nej, Gor li cach i Kra ko -
wie. Prze ło mo wym mo men tem by ło
otwar cie bliź nia czej fir my na te re nie Sło wa -
cji – Ra mex s. r. o. z sie dzi bą w Pre szo wie.
Ra mex od kil ku lat na le ży do klu bu „Ga ze -
le Biz ne su” – naj dy na micz niej roz wi ja ją cych
się firm na pol skim ryn ku. Dwu krot nie (2007
i 2008 r.) otrzy mał ty tuł „Li de ra Ryn ku” dla
naj lep szej w Pol sce fir my w za kre sie sprze -
da ży hur to wej i de ta licz nej ma te ria łów bu -
dow la nych. 

Świę to są dec kie go ku piec twa

Uro czy sty prze bieg mia ły ob cho dy Świę -
ta Kup ca zor ga ni zo wa ne przez Kon gre ga -
cję Ku piec ką – Zrze sze nie Pry wat ne go
Han dlu i Usług w No wym Są czu. Po na bo -
żeń stwie w ba zy li ce św. Mał go rza ty uczest -
ni cy uda li się do re stau ra cji „Mek sy kań ska”.
Wśród go ści by li par la men ta rzy ści, sa mo -
rzą dow cy oraz… Ja nusz Kor win–Mik ke.
Za za słu gi dla ku piec twa no wo są dec kie go
oko licz no ścio wym gra wer to nem za rząd

Kon gre ga cji wy ró żnił pre zy den ta Ry szar da
No wa ka, sta ro stę Ja na Go lon kę oraz przed -
się bior ców: Ma rię Sło wik ze Szczaw ni cy
i Je rze go Wro nę z Li ma no wej. Sta ro sta
Jan Go lon ka zre wa nżo wał się Zło tym Jabł -
kiem Są dec kim dla trzech za słu żo nych
człon ków Kon gre ga cji: Sta ni sła wa F. Su -
kien ni ka (fir ma POL S SAJ), Ta de usza Ol -
cha wy (fir ma KRAB) i Win cen te go
Ży ga dły (ga stro no mia). Ze bra ni z za in te -
re so wa niem wy słu cha li prognoz Ja nu sza
Kor win-Mik ke go dla pol skiej go spo dar ki
na 2010 rok. Ho no ry go spo da rza peł nił
pre zes Kon gre ga cji Ku piec kiej Jó zef Py zik.

13 grud nia – pa mię ta my!

28. rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu wo jen -
ne go miesz kań cy No we go Są cza uczci li
uro czy stą mszą w ko ście le Mat ki Bo żej Nie -
po ka la nej na os. Mi le nium. Eu cha ry stii prze -
wod ni czył no wy pro boszcz pa ra fii św.
Mał go rza ty ks. ka no nik Jan Pio trow ski,
a ka za nie wy gło sił go spo darz świą ty ni ks.

pra łat Ka zi mierz Mar kow ski. Po na bo żeń -
stwie ufor mo wał się po chód z kil ku dzie się -
ciu pocz tów sztan da ro wych, szkol nych,
kom ba tanc kich i so li dar no ścio wych, któ ry
prze szedł pod obe lisk „So li dar no ści”
przy mo ście 700–le cia, gdzie zło żo no kwia -
ty i wień ce, gdzie prze ma wiał m.in. szef są -
dec kiej „S” od sta nu wo jen ne go An drzej
Szka ra dek.

– Dzię ku ję ka pła nom, któ rzy dzi siaj są
z na mi i by li z na mi 28 lat te mu i pod trzy my -
wa li nas na du chu w trud nych mie sią cach
sta nu wo jen ne go i w na stęp nych la tach
– po wie dział A. Szka ra dek.

Nie od da my krzy ża!

Oka za le wy pa dły ob cho dy 28. rocz ni cy
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go w Łu ko -
wi cy, zor ga ni zo wa ne przez dzia ła czy
NSZZ „So li dar ność” Rol ni ków In dy wi du al -
nych. Za pro sze nia na uro czy stość pod pi -
sał pierw szy, hi sto rycz ny za rząd związ ku
w ów cze snym woj. no wo są dec kim w oso -
bach prze wod ni czą ce go Wła dy sła wa
Pik sy i je go za stęp cy Ja na Si ko nia. Ro -
lę go spo da rza peł nił jed nak rad ny po wia -
to wy Jan Go mół ka, obec ny szef
chłop skiej „S” w Ma ło pol sce. Uro czy sto -
ści roz po czę ła msza w in ten cji Oj czy zny
oraz po chód, któ ry prze szedł dro gą ustro -
jo ną fla ga mi na ro do wy mi i so li dar no ścio -
wy mi do Gim na zjum. Na cze le nie sio no
krzy że. Pod czas uro czy stej aka de mii
prze ma wia li m.in. par la men ta rzy ści PiS.
Se na tor Sta ni sław Ko gut w emo cjo nal -
nym wy stą pie niu na wią zał do gło śne go
wer dyk tu Try bu na łu Spra wie dli wo ści
w Stras bur gu na ka zu ją ce go zdję cie krzy -
ża w jed nej ze szkół wło skich. – Oj co wie
za ło ży cie le Unii Eu ro pej skiej po wo ły wa li
się na spo łecz ną na ukę Ko ścio ła, Jan Pa -
weł II mó wił o Eu ro pie Oj czyzn, a tym cza -
sem ma my Eu ro pę ma so nów, Eu ro pę

Tuż po prze cię ciu wstę gi, od le wej:
Ro bert Rams, ks. An drzej Rams i Ry -
szard No wak FOT. PG

Pod pomnikiem Solidarności FOT. HSZ

Pierw szy za rząd Nie za le żne go Sa -
mo rząd ne go Związ ku Za wo do we -
go Rol ni ków In dy wi du al nych
„So li dar ność” w woj. no wo są dec -
kim: Wła dy sław Pik sa z Czerń ca,
prze wod ni czą cy, Jan Si koń z Łu ko -
wi cy, wi ce prze wod ni czą cy, Gra ży -
na Fryc z Cho cho ro wic (po mę żu
Sko czeń), se kre tarz i An to ni Gan car -
czyk, skarb nik. Za bra kło na zdję ciu
cho re go Sta ni sła wa Bo dzio ne go,
se kre ta rza z Po de gro dzia FOT. HSZ
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li ber ty nów! – pra wie krzy czał se na tor ze
Stróż. A kie dy tro chę ochło nął, do dał
twar do: „Nie od da my krzy ża!” 

Pra wie wszyst ko o fun du szach

W Do mu Ro bot ni czym w No wym Są czu
(ul. Zyg mun tow ska 15) otwar to Lo kal ny
Punkt In for ma cyj ny o Fun du szach Eu ro -
pej skich, któ ry bę dzie dzie lił się wia do mo -
ścia mi na te mat spo so bów po zy ski wa nia
środ ków unij nych. – W No wym Są czu pra -
co wać bę dą na eta cie dwie oso by – za po -
wie dział z–ca dy rek to ra De par ta men tu
Fun du szy Eu ro pej skich Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
Sta ni sław Pa jor. Je śli bę dzie ta ka po trze -
ba, w ka żdej chwi li bę dą one mo gły li czyć
na wspar cie kil ku na stu kon sul tan tów za -
trud nio nych w cen trum w Kra ko wie. W Ma -
ło pol sce ko lej ne ta kie punk ty zo sta ną
uru cho mio ne w Tar no wie, Chrza no wie
i No wym Tar gu. Ma ło pol ska jest li de rem
w wy ko rzy sty wa niu fun du szy unij nych
w Pol sce. 

Tar cza Her bo wa dla „Cho pi na”

Ra da Mia sta No we go Są cza przy zna ła
Tar czę Her bo wą Pań stwo wej Szko le Mu -
zycz nej I i II stop nia im. Fry de ry ka Cho pi na,
ob cho dzą cej w 2009 r. 60–le cie dzia łal no ści.
Pla ców ka szczy ci się wy so kim po zio mem
kształ ce nia mu zycz ne go, o czym świad czą
licz ne lau ry na fe sti wa lach i kon kur sach, kon -
ty nu owa nie na uki przez ab sol wen tów szko -
ły na pre sti żo wych uczel niach w kra ju
(War sza wa, Łódź, Kra ków, Ka to wi ce, Wro -
cław) oraz w Sta nach Zjed no czo nych. Szko -
ła uczest ni czy w ży ciu kul tu ral nym mia sta,
or ga ni zu je pre sti żo we im pre zy („Wa ka cje
z mu zy ką”, Fe sti wal Gi ta ro wy im. Cze sła wa
Droź dzie wi cza, wspa nia łe kon cer ty w ra tu -
szu, Ma łej Ga le rii i MCK So kół).

Hoj ni są de cza nie

Mi ni ster stwo Fi nan sów opu bli ko wa ło ze -
sta wie nie środ ków fi nan so wych otrzy ma -
nych przez są dec kie or ga ni za cje po żyt ku
pu blicz ne go z 1 pro cen ta, w ra mach roz li -
czeń z po dat ku do cho do we go (PIT). Ogó -

łem po dat ni cy z No we go Są cza i po wia tu
zło ży li 35 tys. wnio sków o prze ka za nie 1
proc. ich na le żno ści fi skal nych na rzecz or -
ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Są de cza nie
naj bar dziej hoj ni by li dla Sto wa rzy sze nia
Sur sum Cor da – 4800 wnio sków, Fun da cja
Dzie ciom „Zdą żyć z po mo cą” – 4150, Ca ri -
tas Tar nów – 4119, Są dec kie Ho spi cjum
– 2032. W ze sta wie niu zło tów ko wym ze
sto wa rzy szeń za re je stro wa nych w No wym
Są czu zde cy do wa nie przo du je Sur sum Cor -
da, któ re po zy ska ło 1 mln 869 tys. zł (81,5
proc. wszyst kich za de kla ro wa nych od pi -
sów), na stęp nie Są dec kie Ho spi cjum – 130
tys. zł, Sto wa rzy sze nie „Na dzie ja” – 58 tys.
zł, Fun da cja Po mo cy Oso bom z Au ty zmem
MA DA – 49 tys. zł, Sto wa rzy sze nie „Tę cza”
przy Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no–Wy cho -
waw czym – 30 tys. zł, Ma ło pol skie To wa -
rzy stwo Oświa to we – 23,5 tys. zł.

Mu zeum on-li ne

Zbio ry Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu są już czę ścio wo do stęp ne w in ter -
ne cie. W pierw szym rzu cie do sie ci tra fi -
ło 3800 z ok. 38 tys. eks po na tów oraz 1680
ksią żek z li czą cej ok. 17 tys. po zy cji bi blio -
te ki. Di gi ta li za cja zbio rów by ła mo żli wa
dzię ki gran to wi, ja ki pla ców ka otrzy ma ła
z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go. Za ok. 100 tys. zł za ku pio no kom -
pu te ry, ser we ry, ska ne ry i spe cja li stycz ne
pro gra my kom pu te ro we (mu snet, so wa2),
po zwa la ją ce prze nieść zbio ry do sie ci
i swo bod nie po nich „że glo wać”. Pra ce
trwa ły kil ka mie się cy. Wy bie ra jąc stro nę
www.mu zeum.sacz.pl, uzy sku je my do stęp
do zbio rów mu ze al nych i ar chi wal nych. Nie
ru sza jąc się z do mu, mo żna zo rien to wać
się, czym dys po nu je mu ze al na bi blio te ka
i za mó wić in te re su ją cą nas po zy cję. W in -
ter ne cie ka żdy eks po nat: ob raz, rzeź ba etc.
jest szcze gó ło wo opi sa ny, tak jak w kar cie
mu ze al nej: dział, po cho dze nie, au tor itd.,
nie po da no tyl ko war to ści eks po na tów.

Plan uchy lo ny, tor za gro żo ny

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Kra -
ko wie uchy lił plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go dla Gó ry Par ko wej, co sta wia
pod du żym zna kiem za py ta nia bu do wę to -

ru sa necz ko wo–bob sle jo wo–ske le to no we -
go. Ozna cza bo wiem nie wa żność po zwo le -
nia. Spra wa to ru tra fi ła do Te mi dy
na wnio sek wo je wo dy ma ło pol skie go
(po pro te stach m.in. gru py eko lo gów i na -
ukow ców). Bur mistrz Emil Bo dzio ny z te -
go pro jek tu uczy nił swo ją sztan da ro wą
in we sty cję. Wie lo krot nie bro nił jej za sad no -
ści, pod kre śla jąc, że tor – po dob nie jak Ko -
lej Gon do lo wa – przy czy ni się do dal sze go
roz wo ju uzdro wi ska. Swo je ar gu men ty
opie rał na opi niach tej gru py na ukow ców,
któ rzy twier dzą, że obiekt nie za szko dzi wo -
dom mi ne ral nym. Bur mistrz za po wie dział
od wo ła nie się od de cy zji WSA.

Na Fal ko wej jak w Wa ty ka nie

Licz ne rze sze wier nych zgro ma dzi ła pa -
ster ka w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym
na Fal ko wej w drew nia nym, prze nie sio nym
z Ło so si ny Dol nej XVIII–wiecz nym ko ście -
le śś. Pio tra i Paw ła. Więk szość uczest ni -
ków nie zmie ści ła się we wnątrz za byt ko wej
świą ty ni. Uro czy ste po wi ta nie Bo żej Dzie -
ci ny zor ga ni zo wa li pra cow ni cy Mu zeum
Okrę go we go. Opra wę mu zycz no–wo kal ną
za pew nił ze spół Są de czo ki pod kie run -
kiem Bar ba ry Sła wec kiej. Naj pięk niej sze
ko lę dy za brzmia ły tym ra zem na la chow -
ską nu tę. Na or ga nach grał oso bi ście dy -
rek tor mu zeum dr Ro bert Ślu sa rek.
Pro wa dzą cy mszę św. ks. Ry szard Ku -
droń pod kre ślił po do bień stwo mię dzy pa -
ster ką są dec ką, a od pra wia ną przez
pa pie ża Be ne dyk ta XVI w Ba zy li ce św. Pio -
tra w Wa ty ka nie. Obie pa ster ki roz po czę ły
się o go dzi nie: dwu dzie stej dru giej i za koń -
czy ły przed pół no cą.

(PG, HSZ, LEŚ)

Pasterka w skansenie FOT. LEŚ W
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567bo ga tych pa -
czek żyw no -
ścio wych tra fi ło
przed świę ta mi

Bo że go Na ro dze nia do ro dzin wie lo -
dziet nych, osób sa mot nych, cho rych
i w ogó le do lu dzi po trze bu ją cych na Są -
dec czyź nie i w są sied nich po wia tach.
Dla wie lu ob da ro wa nych te pacz ki sta ły
się pod sta wą sto łu wi gi lij ne go. 

W pro wa dzo ną przez Fun da cję Są -
dec ką od 15 lat ak cję cha ry ta tyw -
ną „Ser ce – Ser cu” za an ga żo wa nych
by ło mnó stwo osób. Naj pierw dy rek tor
Fun da cji Są dec kiej Wła dy sław Mat -
czuk, ko or dy na tor ak cji, ro ze słał pi sma
pro szal ne do skle pów, firm i szkół.
Na od zew nie mu siał dłu go cze kać,
wszak Fun da cja Są dec ka to już roz po -
zna wal na mar ka. Po tem by ła 12–dnio -

wa zbiór ka pro duk tów żyw no ścio wych
w są dec kich skle pach, na któ rą trze ba
by ło wcze śniej do stać po zwo le nie wo je -
wo dy ma ło pol skie go (De cy zja
nr 20/2009, PS. I. 501/2-19/2009 z d. 19
li sto pa da 2009 r.). Ko sze ozdo bio ne
dwo ma za cho dzą cy mi na sie bie czer wo -
ny mi ser dusz ka mi, sym bo lem ak cji,
usta wio no w Re alu, Ha li Han dlo wej
„Gorz ków” oraz w dwu na stu skle pach
PSS „Spo łem” i „Bie dron ki”. Lą do wa -
ły w nich mą ka, cu kier, ma ka ro ny, ole -
je, her ba ta, cze ko la da, sło dy cze itd.
Są de cza nie chęt nie dzie lili się za ku pa -
mi z naj bied niej szy mi. Do ge stów mi ło -
sier dzia za chę ca li klien tów dy żu ru ją cy
przy ko szach ucznio wie są dec kich szkół
śred nich (w su mie 290 uczniów). Mło -
dzież zgła sza ła się do ak cji „Ser ce – Ser -
cu” na ochot ni ka. Dziew czę ta i chłop cy
zdo by wa li klien tów uśmie chem i ser -
dusz ka mi. 

– Zau wa ży łam, że chęt niej dzie lą się
za ku pio nym to wa rem oso by star sze oraz
z wy glą du bied niej sze – dzie li ła się swo -
imi wra że nia mi Ania Po to czek, uczen -
ni ca Ze spo łu Szkół im. św. Kin gi

Od 15 lat Fundacja Sądecka wspomaga przed świętami Bożego
Narodzenia rodziny wielodzietne i osoby chore, samotne, potrzebujące… 

Serce – Sercu

Fir my, któ re wspo mo gły ak cję
„Ser ce Ser cu”

Sieć de li ka te sów Jó ze fa Py zi ka, Tym bark SA,
Przed się bior stwo Usłu go wo -Han dlo we An -
drze ja Li ga ry, „Mo - Bruk” z Ko rzen nej, Jó ze fa
Mo krzyc kie go, PRO SPO NA, Okrę go wa Spół -
dziel nia Mle czar ska w No wym Są czu, Spół -
dziel nia Ogrod ni cza „Zie mia Są dec ka”,
„El stop” Bog da na Czer wiń skie go, FA KRO,
„BAS SO” bra ci Wie sła wa, Ja na i An to nie go
Ba stów, „Sa dow nik” Mar ka Kuź my z Ło so si ny
Dol nej, „Ga stro -To ur” Sta ni sła wa Izwul skie go
z Nie po ło mic.

Anna Potoczek z Juraszowej w „Biedronce” FOT. HSZ

Władysław Matczuk w magazynku
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w Po de gro dziu, któ ra pew nej gru dnio -
wej so bo ty dy żu ro wa ła przez pół dnia
w „Bie dron ce” przy ul. Tar now skiej. 

Ze bra ny w skle pach to war Wła dy -
sław Mat czuk pra co wi cie zwo ził swo ją
nie  najm łod szą sko dą do ma ga zyn ku
Fun da cji Są dec kiej na ul. Gło wac kie -
go 34 a. Pan Wła dy sław w tam tych go -
rą cych, gru dnio wych dniach wy ko nał
dzie siąt ki kur sów. Ma ły spi chle rzyk
szyb ko za peł nił się gó rą to wa rów. 

Na stęp nie przy szedł III etap ak cji,
czy li pa ko wa nie upo min ków pod cho in -
kę. Przez dwa dni bo ga te pacz ki z ze bra -
nych pro duk tów spo rzą dza li

gim na zja li ści z Chełm ca oraz stu den ci
PWSZ w No wym Są czu pod dyk tan do,
oczy wi ście Wła dy sła wa Mat czu ka oraz
Ewy Ja nur, do brej du szy biu ra Fun da -
cji Są dec kiej. Na le ża ło za dbać, że by ze -
bra ne do bro w rów no mier ny spo sób
roz dzie lić i do ka żdej pacz ki tra fił: cu -
kier, ma ka ron, olej, sło dy cze itd. Nie pa -
trzy się da ro wa ne mu ko nio wi w zę by,
ale, lek ko li cząc, ka żda pacz ka war ta by -
ła ok. 50 zł. Do to wa ru ze bra ne go
po skle pach do ło ży li się są dec cy kup cy,
hur tow ni cy i pro du cen ci nie tyl ko bra -
nży spo żyw czej. Ta ki np. Jó zef Py zik,
pre zes Kon gre ga cji Ku piec kiej – Zrze -
sze nie Pry wat ne go Han dlu i Usług
w No wym Są czu lek ką rę ką do rzu cił
do pa czek 1000 cze ko lad… 

I wresz cie etap IV ak cji „Ser ce – Ser -
cu”, czy li do star cza nie pa czek do po -
trze bu ją cych. Za ję li się tym za pra wie ni
w ta kich mi sjach soł ty si ze Sto wa rzy -
sze nia Soł ty sów Zie mi Są dec kiej, dzia -
ła ją ce go przy Fun da cji Są dec kiej,
dzia ła cze Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza -
jem nej Po mo cy, dy rek to rzy szkół,
współ pra cu ją cych od lat z Fun da cją
na tym po lu, pa ra fial ne od dzia ły „Ca ri -
tas”. Wśród od bie ra ją cych pacz ki był
m.in. Sta ni sław Smo ła, pre zes KWP
w Bru na rach, gmi na Uście Gor lic kie.
– Wzią łem jak co ro ku 15 pa czek, któ re
za wio złem do ro dzin wie lo dziet nych
w na szej gmi nie, cze ka li na mnie – mó -
wi pan Sta ni sław. 

Na ko niec by ła ra dość ob da ro wa nych
i sa tys fak cja or ga ni za to rów. 

– Wszyst kim dzię ku je my, szcze gól nie
dro gim spon so rom oraz na szej ko cha nej
mło dzie ży, któ ra dy żu ro wa ła przy ko -
szach i pa ko wa ła pacz ki – mó wi Wła dy -
sław Mat czuk. 

A w imie niu ob da ro wa nych re dak cja
„Są de cza ni na” dzię ku je pa nu Wła dy sła -
wo wi. (HSZ)

Szko ły wspie ra ją ce ak cję „Ser ce Ser cu” 

Ze spół Szkół Rol ni czych CPK im. Win cen te go Wi to sa w Na wo jo wej, Ze spół Szkół im. Wła dy sła wa
Or ka na w Mar cin ko wi cach, Ze spół Szkół im. św. Kin gi w Po de gro dziu, Ze spół Szkół w Chełm cu,
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu, Ze spół Szkół nr 3 im.
Bo le sła wa Bar bac kie go w No wym Są czu, Ze spół Szkół nr 5 w No wym Są czu, Gim na zjum nr 5 im.
św. Kin gi w No wym Są czu, Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za wo do wa w No wym Są czu.

Gimnazjaliści z Chełmca FOT. PG

Stanisław Smoła z Brunar FOT. HSZ

AKCJA
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T rwa Ple bi scyt na Są de cza ni -
na 2009 Ro ku. Ideą kon kur su
or ga ni zo wa ne go od 12 lat przez
Fun da cję Są dec ką jest uho no -

ro wa nie lu dzi, któ rzy są dro żdża mi tej
zie mi, dzia ła ją na rzecz do bra wspól ne -
go, roz sła wia ją Są dec czy znę na ze -
wnątrz. 

W dniu 7 grud nia ub. r. w Sta ro stwie
Po wia to wym w No wym Są czu ze bra ła
się ka pi tu ła ple bi scy tu, któ ra spo śród 16
kan dy da tur zgło szo nych do za szczyt ne -
go ty tu łu przez ró żne or ga ni za cje i śro -
do wi ska no mi no wa ła do na gro dy 10
osób. Ich wy bór na stą pił w dro dze taj -
ne go gło so wa nia. W tym gro nie są
przed się bior cy, na uczy cie le, sa mo rzą -
dow cy; jest ksiądz, pio sen kar ka i… An -
drzej Szka ra dek. 

Wszy scy – bez wy jąt ku, lu dzie nie tu -
zin ko wi, któ rzy są na szą chlu bą. W me -
diach lo kal nych pre zen to wa ne są
syl wet ki tej wspa nia łej dzie siąt ki.
W „Ga ze cie Kra kow skiej” i w na szym
mie sięcz ni ku mo żna zna leźć ku po ny
kon kur so we, wy dru ko wa ne ta kże w sze -
ro ko kol por to wa nej ulot ce o ple bi scy cie.
Ku pon mo żna po nad to po brać ze stro ny
in ter ne to wej FS. Przyj mo wa ne są ta kże
kse ra ku po nu, je że li np. ko muś szko da,
co zu peł nie zro zu mia łe, ciąć no życz ka -
mi „Są de cza ni na”. Gło sy bę dą przyj mo -
wa ne w sie dzi bie FS do 29 stycz nia br.
Te go dnia ka pi tu ła po now nie się zbie rze
i do ko na pod su mo wa nia kon kur su. Je go
wy ni ki zo sta ną ogło szo ne na ga li w Ma -
ło pol skim Cen trum Kul tu ry „So kół”
w dniu 31 stycz nia br. (nie dzie la). 

Pod czas tej uro czy sto ści po raz
pierw szy wrę czo ny zo sta nie ta kże ty tuł
„Am ba sa dor Zie mi Są dec kiej”, przy -
zna ny przez Klub Przy ja ciół Zie mi Są -

dec kiej, sku pia ją cy są de czan roz sia nych
po Pol sce i świe cie. 

Uwa ga! Spo śród osób, któ re we zmą
udział w ple bi scy cie, zo sta ną roz lo so -
wa ne atrak cyj ne na gro dy. (S) 

Kto zo sta nie Są de cza ni nem 2009 Ro ku? 

Wy bierz swo je go fa wo ry ta

Spośród 16 kandydatur
kapituła nominowała
do nagrody 10 osób. Ich
wybór nastąpił w drodze
tajnego głosowania.

Laureaci ubiegłorocznej edycji plebiscytu FOT. PIOTR DROŹDZIK

PLEBISCYT
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Zyg munt Ber dy chow ski (prze wod ni czą cy), pre zes Fun da cji Są dec kiej;
Piotr Droź dzik, lau re at ple bi scy tu w 2007 ro ku; 
Jan Go lon ka, sta ro sta no wo są dec ki; 
Piotr Gryź lak, por tal in ter ne to wy: www.są de cza nin.in fo;
Bo że na Ja wor, wi ce pre zy dent No we go Są cza; 
Je rzy Le śniak, Klub Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej; 
An to ni Mal czak, dy rek tor MCK „So kół”, 

Wła dy sław Mat czuk, dy rek tor Fun da cji Są dec kiej; 
Alek san der Ryb ski, dy rek tor Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1
w No wym Są czu; 
Bar ba ra Sza ro ta, lau re at ka ple bi scy tu w 1999 ro ku;
An na Szcze pa nik-Dzia do wicz, lau re at ka ple bi scy tu w 2008 ro ku; 
Hen ryk Szew czyk, mie sięcz nik „Są de cza nin”; 
Kry sty na Uczkie wicz, Zwią zek Są de czan.

Cukiernik, spadkobierczyni i współwłaścicielka
wytwórni lodów „Lwowianka” w Nowym Sączu. 
Za smaczne lody, które rozsławiają
Nowy Sącz...

Mistrz piekarski, właściciel firmy „Danek”,
wiceprezes Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym
Sączu, prezes MKS Sandecja.
Za awans piłkarzy Sandecji do I Ligii
i dobrą grę w rundzie jesiennej...

Nauczyciel i wychowawca, założyciel i dyrektor
niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum
w Krakowie, historyk, regionalista.
Za „Nowosądecką Listę Katyńską”,
rejestr sądeckich oficerów
z rozstrzelanej armii...

DZIE SIĄT KA WSPA NIA ŁYCH – KANDYDACI DO TYT

BER NA DE TA AR GA SIŃ SKA

Pre zy dent No we go Są cza, me ce nas kul tu ry,
przy ja ciel spor tow ców. 
Za ska lę i tem po re mon tu są dec kich
ulic oraz dba łość o es te ty kę mia sta...

Nauczyciel, radny powiatowy z Podegrodzia,
regionalista. 
Za „Kuchnię Lachów Sądeckich”, czyli
zbiór przepisów kulinarnych naszych
babć i prababć...

Szef sądeckiej „Solidarności” od stanu
wojennego, niezłomny obrońca praw człowieka
i swobód związkowych. 
Za 60 lat życia naznaczonego odwagą
i prawdą...

ANDRZEJ SZKARADEKRYSZARD NOWAK ZENON SZEWCZYK

ANDRZEJ DANEK JERZY GIZA

PLEBISCYT
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Dotychczasowi laureaci
plebiscytu na Sądeczanina Roku:

1998 – Bar ba ra Sza ro ta 
1999 – ks. pra łat Sta ni sław Li sow ski 
2000 – ks. Mie czy sław Cze kaj 
2001 – Wie sław Czop 
2003 – Ry szard Flo rek 
2004 – ks. Ja nusz Szczyp ka 
2005 – gen. Zyg munt Sta ni szew ski 
2006 – Krzysz tof Mącz ka 
2007 – Piotr Droź dzik 
2008 – An na Szcze pa nik-Dzia do wicz

Troska o to, aby nie stracić tego, co
odziedziczyliśmy po przodkach, to ważne
zadanie dla naszego pokolenia. W inicjatywie
wydawania „Sądeczanina” widać, jak
promując wyjątkowe dokonania sądeczan,
budujemy tożsamość regionu. Wybierając
Sądeczanina Roku dajemy z kolei dowód, że te
wyjątkowe dokonania są dla nas powodem
do dumy i tworzą naszą przyszłość.

JAN GO LON KA, sta ro sta no wo są dec ki

#

TUŁU SĄDECZANINA 2009 ROKU

Właściciel firmy „Wiśniowski” w Wielogłowach,
znany producent bram i ogrodzeń.
Za stworzenie miejsc pracy dla
ok. 1000 sądeczan...

ANDRZEJ WIŚNIOWSKI

Aktorka filmowa i piosenkarka ze Starego Sącza.
Za świetne koncerty i sympatyczne role
w serialach telewizyjnych...

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Eme ry to wa ny pro boszcz Ry tra, bu dow ni czy
elek trow ni wia tro wej i wod nej, słu żą cych
do ogrze wa nia i oświe tle nia ko ścio ła. 
Za pionierskie działania w zakresie
energii odnawialnej na Sądecczyźnie,
co dopiero teraz jest doceniane...

Małżeństwo nauczycieli historii w II LO 
im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu, honorowi
członkowie PTH. 
Za liczne publikacje historyczne
o Sądecczyźnie i finalistów olimpiad
historycznych...

KS. FRANCISZEK KLAG MARIA I WŁADYSŁAW KRUCZKOWIE
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Nasz po ni ższy (su biek tyw ny!) wy kaz
hi tów AD 2009 niech bę dzie skrom nym
wkła dem „Są de cza ni na” w tak licz ne
na No wy Rok pod su mo wa nia i bi lan se
mi nio nych dwu na stu mie się cy.

LU DZIE RO KU
No wy bur mistrz i no wy bi skup

Jan Gol ba: je sie nią wy grał bez a pe la cyj -
nie przed ter mi no we wy bo ry na bur mi strza
mia sta i gmi ny Mu szy na, udo wod nia jąc, że
po wro ty (i to w zna ko mi tym sty lu) po dłu -
ższej prze rwie na eks po no wa ne sta no wi -
ska w lo kal nej po li ty ce są mo żli we. No wy
wło darz „pań stwa mu szyń skie go” ma wie -
le cie ka wych po my słów. Na ra zie kon ty -
nu uje pro jek ty za po cząt ko wa ne przez
po przed ni ka śp. Wal de ma ra Ser wiń skie go,
do ty czą ce za go spo da ro wa nia Za po pra dzia.

 Ks. An drzej Jeż z ba zy li ki św. Mał go -
rza ty w No wym Są czu, mia no wa ny przez
pa pie ża Be ne dyk ta XVI dzie sią tym bi sku -
pem po moc ni czym w hi sto rii die ce zji tar -
now skiej. Wa ty kan do ce nił roz licz ne
ta len ty i za słu gi są dec kie go pro bosz cza,
dru gie go – po Jó ze fie Gu cwie (1969) – ka -
pła na, któ ry wprost z No we go Są cza tra fił
do Pa ła cu Bi sku pie go w Tar no wie.

GÓ RAL RO KU
Bez wąt pie nia: Zyg munt Ber dy chow ski,

pre zes Fun da cji Są dec kiej. W 2009 r. za li -
czył wej ścia na trzy wa żne szczy ty: w lip -
cu zdo był naj wy ższy szczyt Kau ka zu
El brus (5642 m n.p.m.), we wrze śniu – naj -
wy ższy szczyt w Au strii Grossglőckner
(3798 m n.p.m.), w grud niu – naj więk szą
gó rę Afry ki Ki li man dża ro (5895 m
n.p.m.). W 2010 r., na pięć dzie sią te uro dzi -
ny, za mie rza sztur mo wać Acon ca gua
w An dach, naj wy ższy szczyt Ame ry ki Po -
łu dnio wej (6962 m n.p.m.) .

DAR RO KU
Szczo dry gest: su per no wo cze sna ka -

ret ka dla Są dec kie go Po go to wia Ra tun -
ko we go, ufun do wa na przez Jó ze fa
Ko ra la. Mer ce des–Benz sprin ter 318
z na pę dem na czte ry ko ła (moc 170
KM) ra zem z wy po sa że niem kosz to wał
po nad 570 tys. zł. Jest je dy nym tej kla -
sy am bu lan sem w Pol sce. 

KO BIE TA RO KU
Do ro ta Paz dan z Klę czan, pierw sza

ko bie ta w hi sto rii MPK w No wym Są -
czu w ro li kie row cy au to bu su. Uzna nie
za zła ma nie mę skie go mo no po lu.

OBY WA TEL RO KU
Ste fan Pół chło pek, wy ró żnio ny ty tu -

łem Ho no ro we go Oby wa te la Kry ni cy.
Dłu go let ni prze wod ni czą cy Pre zy dium
Miej skiej Ra dy Na ro do wej, po my sło -
daw ca i or ga ni za tor Fe sti wa lu im. Ja -
na Kie pu ry, kry nic ki „mi ni ster kul tu ry
i tu ry sty ki”. Le gen da Kry ni cy i Są dec -
czy zny.

DU ET RO KU
Dzia ła cze Są dec kie go Ho spi cjum,

Zo fia Ku bisz -Pa jor, or dy na tor od dzia łu
pul mo no lo gii są dec kie go szpi ta la, oraz
pre zes sto wa rzy sze nia Ro man Po ręb ski

Mi nął rok, pe łen wy da rzeń i wra żeń, ob fi tu ją cy w mi łe i – jak w ży ciu – przy kre nie -
spo dzian ki; dla świa ta – czas dźwi ga nia się z kry zy su go spo dar cze go; dla Pol ski
– okres sta bi li za cji i po zy tyw nych prze sła nek roz wo ju; dla Są dec czy zny – rok 
ko lej nych do ko nań lo kal nych sa mo rzą dów, ale też per so nal nych wo je nek i ka ru ze li.

Hity 2009 roku

LUDZIE ROKU

DUET ROKU SOŁTYS ROKU ZIOMEK ROKU ARTYSTA ROKU

KOBIETA ROKU OBYWATEL ROKU

WYDARZENIA
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do pię li ce lu: do pro wa dzi li do roz po czę -
cia bu do wy sta cjo nar ne go ho spi cjum
w osie dlu Za wa da. Szla chet ne, bez in te -
re sow ne ser ca...

SOŁ TYS RO KU
An to ni Ob rzut z Sioł ko wej wy bra ny

naj lep szym soł ty sem w kon kur sie zor -
ga ni zo wa nym przez Fun da cję Są dec ką,
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec -
kiej oraz Sta ro stwo Po wia to we. 

ZIO MEK RO KU
Mar kus Lu stig, wy bra ny w 2009 r.

pre ze sem Ziom ko stwa Są de czan w Izra -
elu, oca lo ny z „li sty Schin dle ra”.
Przed woj ną miesz kał w No wym Są czu
w do mach przy ul. Pi jar skiej i Ro ma -
now skie go, pod czas oku pa cji stra cił ca -
łą ro dzi nę (oj ca, mat kę, bra ta i sio strę),
prze żył pie kło obo zów kon cen tra cyj -
nych. Te raz jest ani ma to rem kon tak tów
są dec ko–izra el skich.

AR TY STA RO KU
Jó zef Sta ni sław Stec, po cho dzą cy

z pod gry bow skiej Sioł ko wej, lau re at
Na gro dy Bar bac kie go 2009, ja ko kon -
ser wa tor za byt ków przy wró cił do świet -
no ści ele wa cje i wnę trza wie lu świą tyń:
ko ścio ła ko le jo we go, Św. Du cha i św.
Ro cha w No wym Są czu, ko ścio łów
w Sta rym Są czu, Na wo jo wej, Gry bo wie
i Sioł ko wej. Od na wiał m.in. fi gu rę Ja -
gieł ły na ul. Ja giel loń skiej w No wym
Są czu. Pro jek to wał ta bli ce me mo ra tyw -
ne ks. Ja na Sy gań skie go, ks. Ka ro la An -
to nie wi cza, Ewy Hars dorf. Jest
od no wi cie lem za byt ko wych na grob ków
na są dec kich cmen ta rzach w ra mach ak -
cji „Ra tuj my są dec kie ne kro po lie”. Do -
ko nał też trans fe ru po li chro mii (ścia ny
z au to gra fa mi sław nych lu dzi) z daw nej
sie dzi by No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii
z „Ko sa lów ki” na Plan ty.

SE NIOR KA RO KU
90–let nia Win cen ty na Wan da Szo -

ska, wy ró żnio na w 2009 r., god no ścią
Człon ka Ho no ro we go PTTK. Za słu żo -
na dzia łacz ka PTT i PTTK, ma swo ją
nie ma łą „ce gieł kę” w przed się wzię ciach
tu ry stycz nych na Są dec czyź nie (bu do wa
schro ni ska na Ła bow skiej Ha li, otwar -
cie schro ni ska na Prze hy bie, otwar cie

sta cji tu ry stycz nych, or ga ni za cja raj dów
i wy cie czek). Jest też kro ni ka rzem i au -
tor ką mo no gra fii schro nisk na Ła bow -
skiej Ha li, Prze hy bie i Sta ni cy Wod nej
w Zna mi ro wi cach. 

SE NIOR RO KU
Jan Płach ta (9 lu te go skoń czy 101

lat!) z No we go Są cza, by ły pra cow nik
Warsz ta tów Ko le jo wych, wier ny ki bic
San de cji (nie opu ścił w 2009 r. ani jed -
ne go me czu na sta dio nie przy ul. Ki liń -
skie go). Po zaz dro ścić zdro wia!

NA STO LAT KA RO KU
Ma rian na So ko łow ska, ma tu rzyst ka

w II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu, wy bra na Miss Zie -

mi Są dec kiej 2009. Pięk na jest ta Są -
dec czy zna...

IN WE STY CJA RO KU
Świą ty nia ka pi ta li zmu i kon sump cjo -

ni zmu: otwar ta pod ko niec paź dzier ni ka
Ga le ria San de cja przy ul. Wę gier skiej,
naj więk sze cen trum han dlo wo–usłu go -
we go w No wym Są czu. Mo der ni stycz -
ny obiekt z be to nu i szkła,
o po wierzch ni 38 tys. m2 kosz to wał 150
mln zł. Do bu do wy zu ży to 16,5 tys. m3
be to nu i 1800 ton sta li. Wy ko naw cą był
Po li mex Mo sto stal we dług pro jek tu są -
dec kiej Agen cji Pro jek to wej A4. Za -
trud nie nie zna la zło w galerii bli sko 700
pra cow ni ków. Koszt wy naj mu po -
wierzch ni han dlo wej wy li czo no

SENIORKA ROKU SENIOR ROKU

NASTOLATKA ROKU

SZKOŁA ROKU STACJA NARCIARSKA ROKU

FIRMA ROKU
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na ok. 18 eu ro za 1 m2. Po pierw szych
dniach ob lę że nia tło ku w ga le rii nie wi -
dać, klien ci na rze ka ją na dro ższe ce ny
i skrom niej szy wy bór to wa rów niż
w ga le riach kra kow skich.

PRE ZENT RO KU
Lam bor ghi ni Mur ciéla go z eks klu -

zyw nej, li mi to wa nej (350 eg zem pla rzy)
se rii LP670SV, rocz nik pro duk cji 2009,
ab so lut na no wość (świa to wa pre mie ra
od by ła się wio sną w Ge ne wie) – pre zent
ślub ny od ro dzi ców dla Iza be li Ko ral,
cór ki współ wła ści cie la „im pe rium lo do -
we go” w No wym Są czu. Agre syw nie
pięk ne w sty li sty ce cac ko wa ży po -
nad pół to rej to ny, jest dłu gie na 4,7 m,
sze ro kie – 2 m. Spa la ok. 20 li trów
na 100 km. Ma do gó ry, ni czym skrzy dła
nie to pe rza, otwie ra ne drzwi. Roz staw osi
wy no si po nad 2,6 m. Au to na pę dza dwu -
na sto cy lin dro wy sil nik o po jem no ści 6.5
li tra. Na pęd prze no szo ny jest na czte ry
ko ła (18–ca lo we, pię cio ra mien ne, czar ne
fel gi obu te w opo ny Pi rel li). Część ele -
men tów jest wy ko na na z włók na wę glo -
we go. Tej kla sy sa mo cho dów jesz cze
w Pol sce nie by ło. 

FIR MA RO KU
Ob cho dzą ca w 2009 r. 20–le cie dzia -

łal no ści no wo są dec ka fir ma „Wi śniow -
ski”, zna ny pro du cent au to ma tycz nych
bram ga ra żo wych i prze my sło wych oraz
sys te mów ogro dze nio wych, ma ją cy od -
bior ców w wie lu kra jach świa ta (800
punk tów sprze da ży). Ro dzin na ma nu -
fak tu ra, kie ro wa na od po cząt ku przez
An drze ja Wi śniow skie go, z bie giem lat
sta ła się li de rem na kra jo wym ryn ku
w swo jej bra nży. Po wierzch nia za kła du
w Wie lo gło wach, za trud nia ją ce go 1100
pra cow ni ków, zaj mu je kil ka hek ta rów.

SZKO ŁA RO KU
Gim na zjum Aka de mic kie im. Kró la

Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu
– ucznio wie tej pla ców ki zda li naj le piej
w Ma ło pol sce eg za min gim na zjal ny
w czę ści hu ma ni stycz nej, wy prze dza jąc
re no mo wa ne szko ły kra kow skie. Na wy -
nik ten zło ży ły się trzy let nie wy sił ki na -
uczy cie li (Da nu ta Wcze śny, Mał go rza ta
Po łom ska, An na Le śniak) oraz wy pra -
co wa ny przez dy rek to ra Bo gu sła wa

Koł cza sys tem na ucza nia. Mak sy mal ną
ilość punk tów z eg za mi nu uzy ska li: An -
na Szu dek, Sta ni sław Leś kow, Mi chał
Ce pi ga, Łu kasz Ka li now ski, Mar cin
Ma ty ja.

DRU ŻY NY RO KU
 Mu szy nian ka–Fa kro: po raz trze ci

mistrz Pol ski w żeń skiej siat ków ce,
udział sied miu za wod ni czek w re pre -
zen ta cji Pol ski siat ka rek, któ ra w mi -
strzo stwach Eu ro py w 2009 r. zdo by ła
brą zo wy me dal, zna ko mi te wy stę py
w Cham pions Le ague.

 San de cja: hi sto rycz ny awans pił ka -
rzy do I li gi (któ ra jest tak na praw dę dru -
gą li gą, po eks tra kla sie) i zna ko mi ta
koń ców ka w run dzie je sien nej, któ ra da -
ła ze spo ło wi czwar te miej sce w ta be li
(przed Gór ni kiem Za brze!).

STA CJA NAR CIAR SKA RO KU
„Ry ter ski Raj” – te ren mię dzy Wiel -

ką a Ma łą Roz to ką, za ho te lem „Per ła
Po łu dnia” i do mem wy po czyn ko wym
„Jan tar”, stwa rza do sko na łe wa run ki
do upra wia nia spor tów zi mo wych dla
osób o ró żnych umie jęt no ściach. Na do -
da tek nad gór ną sta cją czyn nej ca ły rok
ko lej ki krze seł ko wej na Ja strzęb skiej
Gó rze otwar to re gio nal ną karcz mę, skąd
roz ta cza ją się nie za po mnia ne wi do ki
na do li ny Roz to ki i Po pra du.

SPEK TAKL RO KU
Wy sta wio na w ma ju na za koń cze nie

Fe sti wa lu im. Ady Sa ri uczta mu zycz na:
nad Du naj cem, po ni żej „Pa no ra my”
i wież kom plek su ewan ge lic kie go są de -
cza nie obej rze li Hal kę Sta ni sła wa Mo -
niusz ki. Opo wieść o wiej skiej
dziew czy nie, któ ra mia ła ro mans ze
szlach ci cem, a na stęp nie zo sta ła przez
nie go po rzu co na, zna ko mi cie wkom po -
no wa ła się w nad du naj co wy kra jo braz.

PRE MIE RA RO KU
Pra pre mie ro wy po kaz w są dec kim

„So ko le” fil mu Agniesz ki Hol land i jej
cór ki Ka si Ada mik pt. Ja no sik. Praw -
dzi wa hi sto ria. Z tej oka zji mia sto
– wpi su jąc się w hi sto rię pol skie go
fil mu – go ści ło ple ja dę fil mow ców, ak -
to rów i lu mi na rzy kul tu ry z Pol ski, Sło -
wa cji i Czech. Zdo by cie wej ściów ki

na pre mie ro wy po kaz gra ni czy ło z cu -
dem, a sa ma ga la przy po mi na ła uro czy -
sto ści w Hol ly wo od. Twór cy
i pro du cen ci fil mu przy je cha li pod „So -
kół” bia ły mi do ro żka mi, po czym prze -
szli po czer wo nym dy wa nie. W fil mie
w ro lach sta ty stów wy stą pi ło wie lu są -
de czan. Był też moc ny re gio nal ny ak -
cent: wy stęp wiel kiej da my pol skie go
fil mu i te atru, Da nu ty Sza flar skiej, są de -
czan ki, któ ra za gra ła bab cię Ja no si -
ka. I ona zo sta ła naj ser decz niej
po wi ta na przez pu blicz ność w „So ko le”.
Sa mo dzie ło u wi dzów wzbu dziło
znacz nie mniej szy en tu zjazm.

KON CERT RO KU
65. uro dzi ny An drze ja Zie liń skie go,

współ za ło ży cie la i głów nej pod po ry ze -
spo łu Skal do wie zor ga ni zo wa ne w for -
mie kon cer tu w „So ko le” z ini cja ty wy
są dec kie go mu zy ka, To ma sza Wo la ka.

WY STA WA RO KU
We wrze śniu w Ga le rii „Daw na Sy -

na go ga” w No wym Są czu Mu zeum
Okrę go we przy go to wa ło uni kal ną wy -

DRUŻYNA ROKU

SPEKTAKL ROKU

WYDARZENIA
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sta wę „W krę gu sztu ki re li gij nej na Są -
dec czyź nie – z dzie jów kul tu ry ar ty -
stycz nej ka pi tu ły są dec kiej”, na któ rej
za pre zen to wa no m.in. XIV–wiecz ne
rzeź by Dwu na stu Apo sto łów, po cho dzą -
ce z bocz nych skrzy deł nie ist nie ją ce go
już oł ta rza przy wie zio ne go z Prus, bę -
dą ce go hoł dem wdzięcz no ści Ja gieł ły
po zwy cię skiej bi twie pod Grun wal dem
z 1410 r. Zwie dza ją cy mo gli obej rzeć
du ży (ok. 100) ze spół sztu ki sa kral nej,
ze śre dnio wiecz ny mi Ma don na mi i kru -
cy fik sa mi, księ ga mi pa ra fial ny mi i li tur -
gicz ny mi, or na ta mi, ob ra za mi, rzeź ba mi
i rze mio słem ar ty stycz nym.

IMIE NI NY RO KU
Lip co we Imie ni ny No we go Są cza,

w któ rych uczest ni czy ło 6 tys. wi dzów
i słu cha czy. Sę dzi wój na ryn ku pro mo -
wał du ka ty „są cze”, w ra tu szu spo tka li
się przy by li z ca łe go kra ju przy ja cie le
i sym pa ty cy mia sta i re gio nu. Odżył
na no wo Park Strze lec ki. Na sce nie,
za spra wą wiel kich dam pol skiej es tra dy
– Ire ny San tor i Ha li ny Ku nic kiej –  oraz
ze spo łu No To Co, odży ły wspo mnie nia.

BAL RO KU
1780 ma tu rzy stów za tań czy ło w sa -

mo po łu dnie na są dec kim ryn ku,
przed ra tu szem, po lo ne za (Woj cie cha
Ki la ra z fil mu An drze ja Waj dy Pan Ta -
de usz), in au gu ru jąc tym sa mym okres
stud niów ko wy i od li cza nie dni do eg -
za mi nu doj rza ło ści. Ta niec po pro wa -
dzi li: pre zy dent Ry szard No wak
z cór ką Alek san drą oraz ze spół „Są de -
cza nie” w stro jach szla chec kich. Re ży -
se rem wi do wi ska był Ro man
Pie cho ciń ski.

NA GRO DA RO KU
Po byt mło dych pił ka rzy re pre zen ta cji

Ma ło pol ski (opar tej na ze spo le są dec -
kie go Du naj ca), pod opiecz nych tre ne ra
Jac ka Ru cha ły w Hisz pa nii, po łą czo ny
z obej rze niem na ży wo na le gen dar nym
sta dio nie San tia go Ber na beu w Ma dry -
cie li go we go me czu Re alu. By ła to na -
gro da za zwy cię stwo w fi na le
ro ze gra ne go w Tym bar ku IX Tur nie ju
Pił ki No żnej „Z po dwór ka na sta dion”,
czy li mi strzo stwach Pol ski w pił ce no -
żnej w ka te go rii U–10. 

UMO WA RO KU
Do ku ment pod pi sa ny przez pre ze sa

Są dec kich Wo do cią gów, Ja nu sza Adam -
ka (na zdję ciu), i pre ze sa Ma ło pol skiej
Gru py Geo de zyj no–Pro jek to wej
MGGP SA, Fran cisz ka Gry bo sia,
na wy ko ny wa nie za dań w ra mach in ży -
nie ra kon trak tu przy bu do wie 170 km
sie ci ka na li za cyj nej i 70 km wo do cią -
gów w No wym Są czu, Sta rym Są czu,
Na wo jo wej i Ka mion ce Wiel kiej. Jed -
na z naj więk szych in we sty cji eko lo gicz -
nych (koszt: 275 mln zł) w Pol sce jest
fi nan so wa na z UE. 

TRANS AK CJA RO KU
Przed się bior stwo Pro duk cyj no–Han -

dlo wo–Usłu go we „Cen trum” Bo gu sła -
wa i Hen ry ka Po pie lów ku pi ło ho tel
Or bis–Be skid w No wym Są czu. Ce -
na (ile mi lio nów?) jest oto czo na ta jem -
ni cą. No wy wła ści ciel dzia ła na ryn ku
od 1985 r. Spe cja li zu je się w pro duk cji
i re mon cie wy ro bów z two rzyw sztucz -
nych dla bu dow nic twa, a ta kże w han dlu
spo żyw czym i tu ry sty ce (spływ ło dzia -
mi na Po pra dzie). 

KONCERT ROKU IMIENINY ROKU

UMOWA ROKUWYSTAWA ROKU



RE MONT RO KU
Za kro jo na na wiel ką ska lę wio sen -

na prze bu do wa 15 ulic Sta re go Mia sta
w No wym Są czu. Ostre tem po i sze ro ki
za kres ro bót wy wo ła ły ogrom ne za in te -
re so wa nie miesz kań ców, któ rzy chwa li li
wy ko naw ców z fir my Stra bag. Ta kie go
na gro ma dze nia cię żkie go sprzę tu bu -
dow la ne go jesz cze w No wym Są czu nie
by ło. Koszt ro bót ob li czo no na 8 mln zł.
W dal szej ko lej no ści pra ce ob ję ły ale je:
Ba to re go i Wol no ści. Uli ce sta ły się
gład kie jak po wierzch nia sto łu.

PRO JEKT RO KU
Kon cep cja ar chi tek to nicz na Par ku

Tech no lo gicz ne go – Mia stecz ko Mul ti -
me dial ne, two rzo ne go z ini cja ty wy no wo -
są dec kiej WSB -NLU, opra co wa na przez
Biu ro Ar chi tek to nicz ne Ar tur Ja siń ski
i Wspól ni cy z Kra ko wa. Pro jekt na wią zu -
je do ar chi tek tu ry zie mi: obiekt o po -
wierzch ni 12 tys. m2 zo sta nie wbu do wa ny
w gó rę w Za beł czu i przy kry ty płasz czem
gle by i tra wy. Mia stecz ko, czy li ośro dek
ba daw czo–roz wo jo wy i in ku ba tor przed -
się bior czo ści firm z bra nży mul ti me diów

i IT. Koszt in we sty cji: 57 mln zł m.in.
z fun du szy UE. Har mo no gram ro bót:
czte ry la ta.

LAURY RO KU
Dwa wy ró żnie nia, zbio ro we i in dy wi du al ne

Pol skie Go dło Pro mo cyj ne „Te raz
Pol ska” dla No we go Są cza w uzna niu
po li ty ki in we sty cyj nej, do stęp no ści
do in fra struk tu ry tech nicz nej, spo so bów
re ali za cji po li ty ki spo łecz nej, or ga ni za -
cji i form za rzą dza nia urzę dem mia sta
oraz dzia łań zwią za nych z pro mo cją.

Zło ty me dal „Dei Re gno Se rvi re”
(Bo że mu Kró le stwu Słu żyć) przy zna ny
przez bi sku pa Wik to ra Skwor ca bur mi -
strzo wi Sta re go Są cza Ma ria no wi Cy co -
nio wi za nie tu zin ko we za an ga żo wa nie
w sta ra niach i dba ło ści „o pięk no mia -
sta św. Kin gi i ota cza nie szcze gól ną tro -
ską klasz tor sióstr kla ry sek”. Po ta kim
wy ró żnie niu za in te re so wa ny już nie mu -
si mar twić się o wiecz ne zba wie nie...

DIE TA RO KU
Od chu dza nie, ja kie mu pod dał się wi -

ce pre zy dent No we go Są cza, Je rzy Gwi -

żdż, zy sku jąc w kil ka mie się cy spor to wą,
mło dzień czą syl wet kę. Zaz dro ści my!

AN TY BO HA TER RO KU
Za trzy ma nie na po le ce nie wro cław -

skiej pro ku ra tu ry CBA Grze go rza Ko gu -
ta (sy na se na to ra PiS), za wod ni ka
i me na dże ra klu bu pił kar skie go Ko le ja rza
Stró że. Za trzy ma ny przy znał się do czte -
rech za rzu tów w usta wia niu me czów trze -
cio li go wych (prze ka zy wa nia pie nię dzy
bądź skła da nie pro po zy cji ko rup cyj nych),
zgo dził się na współ pra cę z oska rży cie la -
mi i po wpła ce niu kau cji 10 tys. zł zo stał
zwol nio ny i pod da ny pod do zór po li cyj -
ny. Grze gorz Ko gut był 231. oso bą za trzy -
ma ną przez pro ku ra tu rę wro cław ską,
za mie sza ną w han del li go wy mi punk ta -
mi. Cze ka te raz na akt oska rże nia.

AWAN TU RA RO KU
Bur da w Par ku Strze lec kim i po tem

w cen trum mia sta po fe sty nie fe tu ją cym
awans San de cji do I li gi. At mos fe rę spor -
to we go świę ta ze psu li nie trzeź wi pseu do -
ki bi ce, wy wo łu jąc agre syw ne za miesz ki,
de mo lu jąc am fi te atr, ata ku jąc po rząd ko -
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wych i po li cjan tów de ska mi wy rwa ny mi
z ła wek, ka mie nia mi, bu tel ka mi i frag -
men ta mi ogro dze nia. Po li cjan ci zo sta li
zmu sze ni do uży cia bro ni gład ko lu fo wej.
Osiem na sto let ni Mi chał G. stra cił oko
ugo dzo ny gu mo wą ku lą, zo stał ka le ką.
Pre zy dent mia sta, Ry szard No wak wy ra -
ził pu blicz ne ubo le wa nie z po wo du zajść
chu li gań skich, prze pra sza jąc miesz kań -
ców i sym pa ty ków klu bu.

PRO FA NA CJA RO KU
De cy zja Ra dy Mia sta No we go Są cza: ni -

czym nie za sad nio na zmia na nada nej jesz -
cze w cza sach ga li cyj skich na zwy
Gim na zjum nr 2 z Ur szu li Ko cha now skiej
na ks. Ja na Twar dow skie go. Na ta bli cach
ogło szeń w mie ście po ja wi ła się oko licz no -
ścio wa klep sy dra. Wy mu szo naprzez dy rek -
cję zmia na spo tka ła się z ubo le wa niem
ipro te stem opi nio twór czych śro do wisk No -
we go Są cza, by łych na uczy cie li i ab sol wen -
tów. Ksiądz Jan prze wra ca się w gro bie...

ZWIER ZĘ TA RO KU
Ubo ga ce nie ma łej ar chi tek tu ry mia -

sta: fi gu ry lwów, wzo ro wa ne na lwow -

skich z Cmen ta rza Or ląt, usta wio ne
na ka mien nych co ko łach mo stu im.
Ada ma Mi cha lew skie go na rze ce Ka -
mie ni cy w No wym Są czu. Ich au to rem
jest rzeź biarz i kon ser wa tor za byt ków
Adam Jan czy, a po my sło daw cą wi ce -
pre zy dent Je rzy Gwi żdż.\

NAR CYZ RO KU
Sta ro sta li ma now ski Jan Pu cha ła,

chwa lą cy się na le wo i pra wo ty tu łem
„Naj bar dziej Po dzi wia ne go Sta ro sty
w Pol sce”, przy zna nym mu przez bli żej
nie zna ną agen cję re kla mo wą w bli żej nie -
zna nym kon kur sie na wnio sek bli żej nie -
zna nych miesz kań ców Li ma nowsz czy zny. 

POD SŁUCH RO KU
Na gra na przez CBA roz mo wa te le fo -

nicz na pew ne go przed się bior cy z Pod -
ha la z bo ha te rem afe ry ha zar do wej
z Po zna nia, w któ rej je den z no wo są dec -
kich par la men ta rzy stów na zwa ny zo stał
„Pi ku siem z Są cza”.

DOK TO RAT RO KU
Roz pra wa dok tor ska z dy ry gen tu ry An -

drze ja Ci ta ka, dy ry gen ta chó ru „Sche rzo”
w No wym Są czu i dy rek to ra Sta ro są dec -
kie go Fe sti wa lu Mu zy ki Daw nej, obro nio -
na w 50. ro ku ży cia na kra kow skiej
Aka de mii Mu zycz nej. Kon cert eg za mi na -
cyj ny od był się w ba zy li ce św. Mał go rza ty. 

ŚCIE MA RO KU
Po ga dan ka wój ta Ber nar da Sta wiar -

skie go w Miń sku na Białorusi o współ -
pra cy sa mo rzą du z przed się bior ca mi
na przy kła dzie gmi ny Cheł miec. Je śli
wie rzyć re da go wa ne mu oso bi ście przez
wój ta „Ku rie ro wi Cheł miec kie mu”, to je -
go wy kład spo tkał się z en tu zja stycz nym
przy ję ciem bia ło ru skie go au dy to rium. 

KLĘ SKA RO KU
Prze gra na w eu ro wy bo rach Plat for my

Oby wa tel skiej z Pra wem i Spra wie dli wo -
ścią w gmi nie Gry bów. Na li stę PO gło so -
wa ło tam 12,48 proc. wy bor ców, na li stę
PiS – 77,96 proc. Po dob ny re zul tat padł
w gm. Ło so si na Dol na i gm. Ła bo wa. 

KSIĄ ŻKI RO KU
Dru gie, roz sze rzo ne wy da nie No wo -

są dec kiej Li sty Ka tyń skiej au tor stwa Je -

rze go Gi zy. Usta le nie na zwisk i opra co -
wa nie bio gra mów 124 są dec kich ka tyń -
czy ków (ra zem już 224) za bra ło
wnu ko wi gen. Jó ze fa Gi zy 18 lat. 

Ra tusz w No wym Są czu Lesz ka Mi -
gra ły, pio nier ska mo no gra fia przy po mi -
na ją ca dzie je li czą ce go 102 la ta
sym bo lu mia sta, sie dzi by władz i nie me -
go świad ka wie lu wa żnych wy da rzeń hi -
sto rycz nych, a ta kże opi sy po przed nich
ma gi stra tów, wraz z do kład ną ana li zą
sa mo rząd no ści miej skiej i przy po mnie -
niem wi zy ty oso bi sto ści (od Pił sud skie -
go do Ka czyń skie go). Praw dzi wa
hi sto ria No we go Są cza w pi guł ce.

DRA BI NA RO KU
Sa mo chód stra żac ki z dra bi ną me cha -

nicz ną o wy się gu ro bo czym 37 m za ku -
pio ny za po nad 2 mln zł dla Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 1 Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w No wym Są czu,
przy znacz nym udzia le władz mia sta. 

AGENT RO KU
Szo kiem nie tyl ko dla miesz kań ców

gm. Tym bark by ło ujaw nie nie przez
IPN, że wójt Sta ni sław Pa cho wicz,
w prze szło ści dzia łacz rol ni czej „So li -
dar no ści”, był taj nym współ pra cow ni -
kiem SB o pseu do ni mie „Ryś”. 

RU GI RO KU
Naj więk sze gru po we zwol nie nie

w 2009 ro ku sta ło się udzia łem za ło gi
Ne wa gu SA No wy Sącz, gdzie na zie -
lo ną traw kę po sła no jed no ra zo wo 400
pra cow ni ków, czę sto z wie lo let nim
sta żem.

SZC ZĘ ŚCIARZ RO KU
NN, któ ry we wrze śniu w ko lek tu rze

LOT TO 2/237 u zbie gu ulic Klasz tor -
nej i Kró lo wej Ja dwi gi w No wym Są -
czu, pro wa dzo nej od 25 lat przez
An drze ja i Ali nę Woj ta sów, nadał ku -
pon Du że go Lot ka na licz -
by 6, 14, 28, 44, 45, 48 i zo stał jed nym
z ośmiu szczę śliw ców, któ rzy po dzie li li
się re kor do wą kwo tą 40 mln zł. Są de -
cza ni no wi przy pa dło 4 670 943,30 zł
(przed po dat kiem).

(HSZ), (LEŚ)
FOT. TOMASZ BINEK, PIOTR DROŹDZIK, PIOTR GRYŹLAK,

BOGUSŁAW KOŁCZ, ARTUR KRASZEWSKI, 
JERZY LEŚNIAK, HENRYK SZEWCZYK, ARCH.

DIETA ROKU

AGENT ROKU

DOKTORAT ROKU
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Po seł opo zy cji chy ba nie wie le mo że? 
Istot nie jest ta ki mit, że po seł ko ali cji

coś mo że, jak się te mu przyj rza łem, to
za czą łem się śmiać, bo wi dzę, że ci po -
sło wie z ko ali cji to mo gą jesz cze mniej.
Na wet nie od wa ża ją się za da wać py tań
w to ku prac nad pro jek ta mi ustaw, mu -
szą dbać o po li tycz ną po praw ność, że by
nie spo tkać się z od rzu ce niem i ostra cy -
zmem w swo im klu bie. Jak przez Sejm
idzie pro jekt rzą do wy, to tyl ko wy cią ga -
ją rę kę i bio rą je dy nie bier ny udział
w two rze niu pra wa. 
Czy nie uwa ża Pan, że tra ci czas
w Sej mie? 

Gdy bym tak uwa żał, to zre zy gno wał -
bym z man da tu. To praw da, jest du ża
dys pro por cja po mię dzy pra cą za wo do -
wą na eta cie, a pra cą w Sej mie. W tej
słu żbie nie ma ze ga ra. W ka żdej mi nu -
cie jest się po słem: w nie dzie lę w do mu
od bie ra jąc te le fo ny, na uli cy, na fe sty nie,
a na wet w skle pie. Na po cząt ku nie mo -
głem się przy zwy cza ić, jak lu dzie, wi -
dząc mnie np. na szó stym spo tka niu
jed ne go dnia py ta li: „Te raz ma cie wol ne
w Sej mie?” Od po wia dam, że w no cy je -
cha łem z War sza wy, aby być z wa mi, bo
ma cie wa żne spo tka nie ro bo cze, rocz ni -
cę, se sję, in te re su ję się tym, chcę być bli -
sko tu tej szych spraw, chcę coś
opo wie dzieć i po słu chać. Wów czas wra -
ca wy ro zu mia łość u roz mów cy. Na py -
ta nie „co sły chać” od po wia dam – „to co
wi dać” i roz ja śnia ją się twa rze, bo już
wszy scy wie dzą, że rzą dzi te le wi zja, ob -
raz ki i PR. Sko ja rze nie jest ta kie, że po -
seł pra cu je tyl ko w Sej mie. Wszyst ko, co
ro bi lo kal nie, to jest buł ka z ma słem.
Uwa żam, mi mo wszyst ko, że to wiel kie
wy ró żnie nie i zo bo wią za nie. Sta ram się
mu spro stać na mia rę umie jęt no ści i do -
świad cze nia, któ re je stem w sta nie wno -
sić do tej pra cy.
Jak przed sta wia się Pa na do ro bek
par la men tar ny? 

To, co ro bię, jest prze my śla ne, za -
wsze wy zna czam so bie kry te ria ja ko -
ścio we a nie ilo ścio we. Tu jed nak
po słu żę się sta ty sty ką: 89 wy stą pień sej -
mo wych, w tym wie le w imie niu klu bu
PiS, 26 in ter pe la cji i oko ło 70 za py tań
do rzą du głów nie do ty czą cych pro ble -
mów na sze go re gio nu. Ta sta ty sty ka
czę ścio wo ob ra zu je mo ją ak tyw ność.

Co się Pa nu uda ło za ła twić dla
swo ich wy bor ców z Są dec czy zny
i Li ma nowsz czy zny? 

Uczci wie? 
Ja sne, że uczci wie! 

Ja ko po seł RP mo gę się pod pi sać
pod wy bu do wa ny mi w tej ka den cji bo -
iska mi „Or lik” w na szym re gio nie, mo -
der ni za cją dro gi kra jo wej A–28,
bie gną cej przez nasz okręg, wy re mon -
to wa ny mi licz ny mi dro ga mi gmin ny mi
i po wia to wy mi w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych 2008–2012. Po pro stu na te dzia ła -
nia pie nią dze idą w du żej czę ści pro sto
z bu dże tu pań stwa. Miesz kań cy za po mi -
na ją, że po seł w głów nej mie rze od po -
wia da za two rze nie pra wa, któ re ma

wpływ na bu dżet ka żdej ro dzi ny. I tu
mam swo je suk ce sy: usta wa o upa dło ści
kon su menc kiej, dzię ki mo im sta ra niom,
uzy ska ła mniej li be ral ny cha rak ter, bo

do pro wa dzi łem do te go, że nie mo żna
pro wa dzić po stę po wa nia ina czej niż tyl -
ko na wnio sek dłu żni ka. Ty sią ce lu dzi
unik nę ło w ten spo sób eks mi sji na bruk.
W usta wie o wspar ciu dla in sty tu cji fi -

W tej służbie 
nie ma zegara 

ROZMOWA z posłem Wiesławem Janczykiem
z Prawa i Sprawiedliwości

Skojarzenie jest takie, że
poseł pracuje tylko
w Sejmie. Wszystko, co robi
lokalnie, to jest bułka
z masłem.

Wiesław Janczyk na sali sejmowej FOT. ARCH.

POLITYKA
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nan so wych za blo ko wa łem mo żli wość
umo rze nia tej wie lo mi liar do wej (w pla -
nach) po mo cy jed no oso bo wą de cy zją
mi ni stra fi nan sów, za co po dat ni cy mu -
sie li by póź niej la ta mi pła cić z bu dże tu.
Sam na pi sa łem no we lę usta wy ob ni ża -
ją cą pro wi zje, ja kie pła ci 13 mln Po la -
ków w fun du szach eme ry tal nych (ok. 2
mld rocz nie) i osta tecz nie po ro ku spo -
rów Sejm przy jął po dob ne roz wią za nia.
Pi lo to wa łem w imie niu swo je go klu bu
usta wy, po zwa la ją ce na roz sze rze nie
wspar cia dla przed się bior ców w opar ciu
o pro duk ty i usłu gi Ban ku Go spo dar -
stwa Kra jo we go.
Pra cu je Pan w ko mi sji fi nan sów,
jak Pan oce nia pro jekt bu dże tu
pań stwa na 2010 rok? 

To bu dżet dłu gu. W 2010 ro ku bę -
dzie my żyć na kre dyt, 52 mld zł wy no si
pla no wa ny de fi cyt, naj wy ższy, ja ki przy -
ję to kie dy kol wiek w hi sto rii III RP! Dług
pu blicz ny w prze li cze niu na miesz kań ca
osią gnie ok. 20 tys. zł. Prze ra ża ją mnie
pla ny pry wa ty za cji, nie wie rzę, że w kry -
zy sie mo żna do brze coś sprze dać. Wy -
prze daż na ła pu ca pu gieł dy, elek trow ni,
po tem ko palń, spo wo du je, że śred nie za -
rob ki na szych oby wa te li la ta mi bę dą
o wie le mniej sze niż w in nych kra jach
Unii Eu ro pej skiej. Zaw sze bę dzie bra ko -
wa ło na ochro nę zdro wia, edu ka cję, roz -
wój. Jed no cze śnie rząd sła bo li czy skut ki

swo ich dzia łań. Nie ma po my słów jak
wy dać zło tów kę z bu dże tu, że by wzro -
sły wpły wy, lek ce wa ży skut ki swo ich
dzia łań. 
Na nie daw nej kon fe ren cji pra so -
wej w No wym Są czu nie zo sta wił
Pan su chej nit ki na rzą dach PO,
czy po tra fi Pan coś do bre go po -
wie dzieć o Plat for mie Oby wa tel -
skiej?

Czę sto sły szę w ró żnych miej scach,
że PO ma je den suk ces w re for mo wa niu
pań stwa, tyl ko nie chce się nim chwa lić
– ode bra ła set kom ty się cy lu dzi przy wi -
lej prze cho dze nia na wcze śniej szą eme -
ry tu rę za pra cę w ucią żli wych i trud nych
wa run kach. Zo sta wię to bez ko men ta -
rza. Z dru giej stro ny brzmi mi w uszach
wy po wiedź wa żne go po li ty ka PO w jed -
nym z pro gra mów te le wi zyj nych:
„Z pre mie rem – da lej gra my w pił kę,
oglą da my me cze w te le wi zji i ro bi my
po li ty kę”.
Jak wy glą da Pa na ty dzień pra cy? 

Na ogół co dru gi ty dzień trwa po sie -
dze nie Sej mu, więc ka len darz wy zna cza
po rzą dek je go ob rad i do dat ko we pra ce
w ko mi sjach. W mo im przy pad ku jest to
Ko mi sja Fi nan sów Pu blicz nych oraz
Pod ko mi sja Sta ła do Spraw In sty tu cji Fi -
nan so wych. W ka żdym ty go dniu w po -
nie dzia łek peł nię dy żu ry w swo im
biu rze po sel skim w Li ma no wej. Kie dy
Sejm nie ob ra du je, sta ram się być do -
stęp ny ka żde go dnia. Ka żda oso ba, któ -
ra chce się ze mną spo tkać, mo że to
z ła two ścią zro bić. Do biu ra po sel skie -
go przy cho dzą lu dzie z trud ny mi, jed -
nost ko wy mi pro ble ma mi, ale też czę sto
rad ni po wia to wi i gmin ni, wój to wie,
soł ty si. Po zo sta ła część ka len da rza jest
dy na micz na. Ka żdy ty dzień jest in ny.
Je go ra my wy zna cza ją spo tka nia w te -
re nie. Sta ram się być wszę dzie tam,
gdzie mnie za pra sza ją. Je śli star cza cza -
su spo ty kam się z mło dzie żą szkol ną
i stu den ta mi. Przed sta wiam mło dym hi -
sto rię par la men ta ry zmu w Pol sce i opo -
wia dam o naj wa żniej szych usta wach
pro ce do wa nych w Sej mie bie żą cej ka -
den cji. Czę sto rów nież, w cza sie ty go -
dnia, kie dy Sejm nie pra cu je, od by wa ją
się po sie dze nia ko mi sji, wów czas trze -
ba szyb ko za po znać się z ma te ria ła mi
i po je chać do War sza wy.

Zbli ża ją się wy bo ry sa mo rzą do we,
czy nie ku si Pa na za mia na fo te la
po sel skie go na fo tel sta ro sty li ma -
now skie go al bo wój ta gmi ny Li -
ma no wa? 

W Sej mie wie lu po słów my śli obec -
nie o sa mo rzą dzie. Ci, któ rzy ma ją szan -
se w lo kal nej ry wa li za cji o wa żne
funk cje, nie za wa ha ją się sta nąć do wy -
ści gu o wzglę dy wy bor ców. Jest oczy wi -
ste, że Sejm to wiel kie in te lek tu al ne

wy zwa nie i pra ca mo men ta mi zu peł nie
w po je dyn kę w cha rak te rze try bi ka wiel -
kiej ma szy ny, w któ rej wszyst ko dzie je
się z na mi lub bez nas. Lo gi ka ar gu men -
tów ustę pu je aryt me ty ce więk szo ści. Sa -
mo rząd to du że bu dże ty i pie nią dze
z UE, to re al na wła dza i de cy zje skut ku -
ją ce wi docz ny mi efek ta mi, któ rych nie -
cier pli wie ocze ku ją wy bor cy. Je śli
cho dzi o de kla ra cje w tym wzglę dzie, to
za wcze śnie, aby je skła dać.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

W 2010 roku będziemy żyć
na kredyt, 52 mld zł wynosi
planowany deficyt,
najwyższy, jaki przyjęto
kiedykolwiek
w historii III RP.

Wie sław Jan czyk

Uro dził się w 1964 r. w Chom ra ni cach,
a miesz ka w Mę ci nie. Choć jest ab sol wen tem
fi lo lo gii pol skiej UJ, to swo je ży cie za wo do -
we zwią zał z eko no mią i fi nan sa mi. Ukoń -
czył po dy plo mo we stu dia z ra chun ko wo ści
i za rzą dza nia fi nan sa mi. Po kil ku let nim po -
by cie w An glii po wró cił do Pol ski, gdzie
zwią zał się za wo do wo z Ban kiem Go spo dar -
ki Żyw no ścio wej SA. Od dział w No wym Są -
czu, peł nił m.in. funk cję z–cy dy rek to ra
od dzia łu, póź niej był m.in. pre ze sem ZEW
Nie dzi ca SA, wi ce pre ze sem RE MAG SA. Sa -
mo rzą do wiec, był rad nym gmi ny Li ma no wa
i po wia tu li ma now skie go. Żo na – Ali cja jest
na uczy ciel ką w SP w Mar cin ko wi cach, ma ją
dwo je dzie ci: Olę (13 lat) i Fi li pa (12 lat).
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– W 2001 ro ku Plat for ma wy gra ła z PiS
w po wie cie no wo są dec kim w sto sun -
ku 21 do 13 pro cent, a w 2007 i 2009
po nie śli śmy tu dru zgo cą cą klę skę, co
się sta ło przez te la ta? – py tał Ja ro sław
Go win.

Na spo tka nie z przy wód cą kon ser wa -
ty stów w Plat for mie do Do mu Pa ra fial -
ne go im. ks. Je rze go Po pie łusz ki
w Mar cin ko wi cach przy szedł kwiat sa -
mo rzą dow ców są dec kich, m.in. sta ro sta
Jan Go lon ka, Jó zef Broń ski i Jó zef Zyg -
munt z Za rzą du Po wia tu No wo są dec kie -
go, kil ku rad nych po wia to wych

i wy so kich urzęd ni ków sta ro stwa, wój -
to wie Ry tra, Ło so si ny Dol nej, Łąc ka
i Chełm ca. Spo tka nie pro wa dził wójt
gmi ny Gry bów, Piotr Krok, a Ja ro sła wo -
wi Go wi no wi to wa rzy szy ło dwóch mło -
dych kra kow skich dzia ła czy.

Na wstę pie gość z Kra ko wa okre ślił
się ja ko umiar ko wa ny entuzjasta dwu let -
nich rzą dów PO–PSL. Du żą od po wie -
dzial ność za brak sa tys fak cjo nu ją cych
re zul ta tów, m.in. re for my fi nan sów pań -
stwa, skut ku ją cych ol brzy mim de fi cy tem
bu dże to wym, po no si, je go zda niem,
kon flikt na li nii pre zy dent – pre mier.

Pod tym wzglę dem la ta 2010 i 2011, kie -
dy od bę dą się naj pierw wy bo ry pre zy -
denc kie, a po tem par la men tar ne, bę dą
prze ło mo we dla pol skiej po li ty ki. Po raz
pierw szy po ja wia się szan sa, że wszyst -
kie ośrod ki wła dzy pań stwo wej znaj dą
się w rę kach jed nej for ma cji po li tycz nej
i skoń czy się czas trud nej ko abi ta cji, ha -
mu ją cej roz wój kra ju – dia gno zo wał sy -
tu ację po seł Go win. 

– Sta gna cja czy mo der ni za cja, a je że li
mo der ni za cja to w opar ciu o ja kie war -
to ści? – py tał Ja ro sław Go win i sam so -
bie od po wie dział: – Ma my wła sny za sób
tra dy cji, prze ko nań, wie rzeń, któ re mo gą
być fun da men tem mo der ni za cji kraju, nie
mu si my po wie lać cu dzych wzo -
rów. I na tym po lu Go win wi dzi mi sję
do speł nie nia dla dzia ła czy kon ser wa tyw -
no -lu do wych.

W le wo, w pra wo lub do PO 
Je go zda niem śro do wi sko kon ser wa -

tyw no -lu do we ma do wy bo ru za pi sa nie
się do PiS, bu do wę trze ciej par tii na pra -

Świą tecz na ofer ta po li ty ka z Kra ko wa 

Go win w Mar cin ko wi cach

Ofertę wstąpienia do Platformy Obywatelskiej
i wzmocnienie jej konserwatywnego skrzydła złożył tuż
przed wigilią w Marcinkowicach byłym działaczom
Stronnictwa Konserwatywno–Ludowego, skupionym
wokół Zygmunta Berdychowskiego, poseł Jarosław
Gowin z Krakowa. Propozycji towarzyszyła ostra krytyka
działalności PO w regionie sądeckim.

Ja ro sław Go win przy je chał na za pro -
sze nie Zyg mun ta Ber dy chow skie go

Na spo tka nie z przy wód cą kon ser wa ty stów w Plat for mie przy szedł kwiat
sa mo rzą dow ców są dec kich FOT. HSZ

POLITYKA
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wi cy w ro dza ju par tii Pol ska Plus al bo
wstą pie nie do PO. Rek tor Wy ższej Szko -
ły Eu ro pej skiej im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra
w Kra ko wie, ty tu ło wa ny w Mar cin ko wi -
cach „pro fe so rem”, uwa ża, że kon ser wa -
ty ści nie ma ją cze go szu kać w par tii
Ja ro sła wa Ka czyń skie go, gdyż PiS roz -
sa dza ją kon flik ty we wnętrz ne, no wa for -
ma cja cen tro -pra wi co wa mo że li czyć
tyl ko na kil ku pro cen to we po par cie
w wy bo rach, a re al ne szan se na re ali za -
cję swo ich idei kon ser wa ty ści ma ją je -
dy nie w PO, pod wa run kiem, że bę dzie
ich tam na ty le du żo, aby prze wa żyć
wpły wy li be ra łów. Go win za po wie dział
„głę bo ką re kon struk cję” PO w Ma ło pol -
sce, w tym rów nież w po wie cie no wo -
są dec kim. 

– Tu jest na tu ral ny elek to rat kon ser wa -
tyw ny i Plat for ma mu si się otwo rzyć na te
śro do wi ska, tak jak to się już sta ło na Pod -
ha lu, w Wie licz ce i w Kra ko wie, je że li
chce my po wa żnie my śleć o ry wa li za cji
z PiS -em na tym te re nie – mó wił po seł.

Uznał, że są dec kie struk tu ry PO za -
mar ły w ma ra zmie i bez czyn no ści. „Par -
tia ko te ryj na”, „fol wark jed ne go
czło wie ka” – tak Ja ro sław Go win na -
zwał są dec ką PO. 

Dla kon tra stu kra kow ski po seł dwu -
krot nie pod kre ślał za le ty Zyg mun ta Ber -

dy chow skie go, praw dzi we go ty ta na pra -
cy u pod staw, i nie dwu znacz nie da wał
do zro zu mie nia, że to twór ca Fo rum
Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju, po -
wi nien sta nąć na cze le no wo są dec kiej
PO. Go win dwu krot nie pod kre ślał, że
zło żył wi zy tę w Mar cin ko wi cach
za wie dzą i apro ba tą kie row nic twa par -
tii, gdyż do tąd był na Są dec czyź nie
„per so na non gra ta”.

Gość mó wił po nad to, że trwa pro ces
czysz cze nia PO z lu dzi nie uczci wych,
a afe rę ha zar do wą uwa ża za rze czy wi stą
afe rę, a nie „tak zwa ną afe rę”. 

W dys ku sji sa mo rzą dow cy są dec cy
o za pa try wa niach kon ser wa tyw nych
(a in nych tu nie ma) mó wi li, że nie -
szczę ściem PO jest to, iż jej twa rzą są
lu dzie „po kro ju Pa li ko ta i Nie sio łow -
skie go”, i py ta li, kie dy Plat for ma speł -
ni swo ją obiet ni cę wpro wa dze nia
jed no man da to wych okrę gów wy bor -
czych. Ska rżo no się, że tak PiS, jak
i PO za mknę ły się na no wych, am bit -
nych lu dzi, pra gną cych się „re ali zo -
wać” w po li ty ce. Ale też chwa lo no
Plat for mę za po sta wie nie Sta ni sła wa
Kra ci ka, wie lo let nie go bur mi strza Nie -
po ło mic, na sta no wi sko wo je wo dy kra -
kow skiej i wska za nie go, ja ko
kan dy da ta PO na pre zy den ta Kra ko wa

w wy bo rach sa mo rzą do wych. To, zda -
niem sta ro sty Go lon ki, do brze wró ży
pe ry fe ryj nym po wia tom Ma ło pol ski. 

Berdychowski nie dojechał 
– Do bry pre zy dent Kra ko wa po wi -

nien być przy wód cą ca łej Ma ło pol ski,
bo to jest je den or ga nizm – po sta wił
krop kę nad „i” Ja ro sław Go win. Jak
przy sta ło na praw dzi we go kon ser wa ty -
stę opo wie dział się prze ciw ko pa ry te to -
wi płci w po li ty ce. – To ob ra ża ko bie ty
– stwier dził.

Choć Ja ro sław Go win przy je chał
do Mar cin ko wic na za pro sze nie Zyg mun -
ta Ber dy chow skie go, co też kil ka krot nie
pod kre ślił, to osta tecz nie pre zes Fun da cji
Są dec kiej nie po ja wił się na spo tka niu.

Po spo tka niu gość udał się na ple ba -
nię do ks. pra ła ta Jó ze fa Ba bi cza, gdzie
już na kry wa no do sto łu. Po smacz nej
ko la cji w to wa rzy stwie pra ła ta i kil ku
sa mo rzą dow ców, Ja ro sław Go win wpi -
sał się do księ gi pa miąt ko wej pa ra fii
mar cin ko wic kiej. 

– Po seł pod kre ślił w swo im wpi sie go -
ścin ność La chów Są dec kich – zdra dza
An drzej Pisz czek, czło wiek Ber dy chow -
skie go w Mar cin ko wi cach.

(HSZ)

Mo im zda niem

Po spek ta ku lar nej klę sce ma ło pol skiej PO
w eu ro wy bo rach, kie row nic two par tii wpro -
wa dzi ło za rząd ko mi sa rycz ny w re gio nie. Po -
seł An drzej Czer wiń ski, do tych cza so wy szef
PO w Ma ło pol sce, zo stał zde gra do wa ny
do po zy cji peł no moc ni ka ko mi sa rza na po -
wiat no wo są dec ki i ościen ne, od po wie dzial -
ne go za wy bo ry sa mo rzą do we. Na sza re la cja
ze spo tka nia sa mo rzą dow ców z Ja ro sła wem
Ga wi nem w Mar cin ko wi cach za miesz czo -
na na por ta lu „Są de cza ni na” wy wo ła ła du że
po ru sze nie w są dec kiej PO. 
Jed nym z jej owo ców by ła kon fe ren cja pra -
so wa w biu rze po sła An drze ja Czer wiń skie go
z udzia łem m.in. mar szał ka Lesz ka Zegz dy,
sta ro sty Ja na Go lon ki i po sła Wi tol da Ko cha -
na na te mat ni by wy ko rzy sta nia w re gio nie
środ ków unij nych, ale po my śla na ja ko de -
mon stra cja si ły i jed no ści...

HEN RYK SZEW CZYK

W dys ku sji sa mo rzą dow cy są dec cy ze sta żem w SK-L mó wi li, że nie szczę -
ściem PO jest to, iż jej twa rzą są lu dzie „po kro ju Nie sio łow skie go i Pa li ko ta”
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Przy je chał Pan do Mar cin ko wic
z bar dzo ja sno przed sta wio ną
ofer tą współ pra cy, skie ro wa ną
do sa mo rzą dow ców są dec kich...

My ślę, że w ma ło pol skiej Plat for mie
jest peł na świa do mość te go, że mu si my
się otwo rzyć na no we śro do wi ska. To
do ty czy wszyst kich re gio nów Ma ło pol -
ski, w tym ta kże zie mi są dec kiej. Aku -
rat na Są dec czyź nie jest bar dzo prę żnie
dzia ła ją ce i skła da ją ce się z wie lu wy -
bit nych sa mo rzą dow ców śro do wi sko
daw ne go Stron nic twa Kon ser wa tyw no–
Lu do we go. Są dzę, że to śro do wi sko jest
na tu ral nym sprzy mie rzeń cem Plat for my
i mam na dzie ję, że wie le z tych osób
zde cy du je się włą czyć w dzia łal ność na -
szej par tii. 
Jak to tech nicz nie ma wy glą dać,
czy ci lu dzie ma ją po wo łać no we
ko ła PO, w opo zy cji do po sła An -
drze ja Czer wiń skie go, do tych cza -
so we go li de ra PO
na Są dec czyź nie?

Wiem, że po wsta ją no we ko ła PO
na zie mi są dec kiej, i są dzę, że pan po seł
An drzej Czer wiń ski przyj mie ta kie
wzmoc nie nie z ra do ścią, gdyż on jest
od po wie dzial ny za wy ni ki Plat for my
na tym te re nie w naj bli ższych wy bo rach
sa mo rzą do wych. Tu taj istot na jest też
oso ba Zyg mun ta Ber dy chow skie go, po -
za tym An drzej Czer wiń ski nie jest je -
dy nym wa żnym po li ty kiem Plat for my
na zie mi są dec kiej. Jest ta kże na przy -
kład mar sza łek Le szek Zegz da. Z te go,
co wiem, to wła śnie nie któ rzy z sa mo -
rzą dow ców, niena le żą cy do tej po ry
do Plat for my, pro wa dzą roz mo wy z pa -
nem mar szał kiem. 
Lu dzie za pi su ją się do par tii, aby
re ali zo wać swo je idee i po my sły
na urzą dze nie Pol ski. Czy śro do wi -
sko kon ser wa tyw no–lu do we ma
szan sę zre ali zo wać swój pro gram
w Plat for mie sko ro Pan, li der
skrzy dła kon ser wa tyw ne go, nie
mo że się prze bić ze swo im pro jek -
tem usta wy in vi tro. Prze gry wa
Pan w Plat for mie z li be ra ła mi? 

Nie prze gry wam, tyl ko trwa im pas, bo
ich pro jekt też jest wstrzy ma ny, na to -
miast, jak po rów nu ję par tie, dzia ła jące
dzi siaj po pra wej stro nie sce ny po li tycz -
nej, to nie ma dla mnie cie nia wąt pli wo -

ści, że śro do wi ska kon ser wa tyw no–lu -
do we w naj więk szym stop niu mo gą re -
ali zo wać swo je prze ko na nia, ale też
i swo je in te re sy, w ob rę bie Plat for my
Oby wa tel skiej. Uwa żam za mrzon kę
pró by two rze nia trze ciej par tii cen tro pra -

wi co wej, w sy tu acji, gdy jed na ma 40-
pro cen to we po par cie, a dru ga 30-pro c.
Nie ma szans, że by w Pol sce przy ję ła się
no wa trze cia par tia cen tro pra wi co wa, bo
po pro stu nie ma już dla niej miej sca.
Sys tem par tyj ny sta bi li zu je się. Mo im

Bez cienia
wątpliwości 

ROZMOWA z posłem Jarosławem Gowinem
z Krakowa, członkiem zarządu krajowego

Platformy Obywatelskiej

Jarosław Gowin FOT. HSZ

POLITYKA
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zda niem, to tak zwa ne kon ser wa tyw ne
skrzy dło Plat for my jest na tu ral nym śro -
do wi skiem dla daw nych dzia ła czy SK-L.
Ale ja ka jest szan sa, że daw ni dzia -
ła cze SK-L prze bi ją się ze swo imi
po my sła mi w Plat for mie? 

Nic nie jest da ne od po cząt ku, jak bę -
dzie wię cej w Plat for mie lu dzi po dob nie
my ślą cych, to bę dzie my mieć więk szą
mo żli wość prze for so wa nia swo ich pro jek -
tów. Trze ba pró bo wać, bu do wać tę si łę
i więk szość w Plat for mie; li czę na to, że
te oso by mnie we sprą we wnątrz par tii. 

Wie rzy Pan w de mo kra cję we -
wnątrz par tyj ną w Plat for mie, bo ci
lu dzie są bar dzo zra że ni po sła wet -
nych pra wy bo rach w są dec kiej PO
w 2001 ro ku, kie dy w Par ku Strze lec -
kim w No wym Są czu „zgi nę ła” urna
z gło sa mi, gdy się oka za ło, że An -
drzej Czer wiń ski prze gry wa tę pró bę
z Zyg mun tem Ber dy chow skim?

Od tam te go cza su sy tu acja się bar dzo
zmie ni ła. A my ślę, że zmie ni się jesz cze
bar dziej po wy bo rach pre zy denc kich, bo
do tej po ry Plat for ma mia ła nie kwe stio -
no wa ne go li de ra, któ ry, wszyst ko na to
wska zu je, bę dzie no wym pre zy den tem
Pol ski. To ozna cza, że no we kie row nic -
two Plat for my bę dzie du żo bar dziej ko -
le gial ne, a tym sa mym i pro ce du ry
de mo kra tycz ne bę dą co raz wa żniej sze. 
Prze ko na nia by łych dzia ła czy SK-L
obej mu ją rów nież po glą dy na bez -
pie czeń stwo pań stwa, po zy cję Pol -
ski w świe cie, pol ską ra cję sta nu,
czy Pan uwa ża, że pre zy den tu ra
Le cha Ka czyń skie go by ła pod tym
wzglę dem zła?

Ja na przy kład bar dzo po pie ra łem wi -
zy tę pa na pre zy den ta Le cha Ka czyń -
skie go w Gru zji i uwa żam, że zbu do wał
so bie du ży, oso bi sty au to ry tet wła śnie
u na szych wschod nich są sia dów. Go rzej
to wy glą da je śli cho dzi o je go po zy cję
na za cho dzie Eu ro py. Tam czę sto przed -
sta wia ny jest w spo sób ka ry ka tu ral ny
i nie spra wie dli wy, na to miast uwa żam,
że to pew ne od mien ne roz kła da nie ak -
cen tów przez pre zy den ta i przez pre mie -
ra, to mo że być do bre uzu peł nie nie
i w wie lu sprawach to by ło do bre uzu -
peł nie nie. Pre zy dent na przy kład w kwe -
stiach ro syj skich był du żo bar dziej
sta now czy, pre mier du żo bar dziej ela -
stycz ny. Pre mier kon cen tro wał się na bu -
do wa niu po zy cji Pol ski w Unii
Eu ro pej skiej, pre zy dent na bu do wa niu
po zy cji Pol ski wśród państw post ko mu -
ni stycz nych. Pod tym wzglę dem oce -
niam pre zy den tu rę Le cha Ka czyń skie go
wy so ko.
Ist nie je nie bez pie czeń stwo, że
pre zy dent Do nald Tusk bę dzie
pro wa dził po li ty kę za gra nicz ną
na ko la nach...

Nie wi dzę ta kie go nie bez pie czeń stwa,
ab so lut nie, uwa żam, że to są nie spra wie -
dli we za rzu ty. Moim zdaniem Do nald
Tusk bę dzie pro wa dził po li ty kę na pew -
no du żo bar dziej ela stycz ną niż Lech Ka -
czyń ski, on jest tym ty pem po li ty ka, co
po ka zał cho cia żby w spra wie pa kie tu
kli ma tycz no–ener ge tycz ne go. Są dzę, że
z bar dzo du żym pro fe sjo na li zmem
i z bar dzo du żą sta now czo ścią pre zy dent
Do nald Tusk bę dzie bro nił na are nie
mię dzy na ro do wej pol skiej ra cji sta nu.
Czy po seł An drzej Czer wiń ski wie -
dział o Pa na wi zy cie w Mar cin ko -
wi cach? 

Przy je cha łem tu taj na za pro sze nie pa -
na Zyg mun ta Ber dy chow skie go, to by ła
mo ja pry wat na wi zy ta. 
Po wie dział Pan na spo tka niu z sa -
mo rzą dow ca mi, że kon sul to wał
z kie row nic twem PO swo ją wi zy tę
na Są dec czyź nie, trze ba to by ło aż
z cen tra lą uzgad niać? 

Nie, po pro stu in for mo wa łem, że
mam kon takt z pa nem Zyg mun tem Ber -
dy chow skim, to jest bar dzo wa żna po -
stać ta kże z per spek ty wy po li ty ki
ogól no pol skiej. Z prze wod ni czą cym

klu bu par la men tar ne go PO po słem
Grze go rzem Sche ty ną wie le ra zy roz -
ma wia li śmy o sy tu acji Plat for my Oby -
wa tel skiej w Ma ło pol sce, w tym
zwłasz cza w okrę gu są dec kim, i ja go
wie le ra zy in for mo wa łem, że w mo jej
oce nie po trzeb ne jest otwar cia się na no -
we śro do wi ska. Ta kim po win no być śro -
do wi sko by łych dzia ła czy Stron nic twa
Kon ser wa tyw no–Lu do we go, sku pio -
nych wo kół Zyg mun ta Ber dy chow skie -
go. Po seł Sche ty na przy jął ten pro jekt
z apro ba tą. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Ja ro sław Go win

Ur. 4 grud nia 1961 w Kra ko wie. Ukoń czył
hi sto rię fi lo zo fii na UJ. Był sty pen dy stą
Cam brid ge. Uzy skał sto pień na uko wy dok -
to ra. Jest au to rem wie lu ksią żek, w tym
opra co wa nia na te mat Ko ścio ła ka to lic kie go
w Pol sce po trans for ma cji ustro jo wej pt. Ko -
ściół w cza sach wol no ści 1989–1999, ana li -
zy spo rów ks. Jó ze fa Ti sch ne ra o Ko ściół pt.
Re li gia i ludz kie bie dy. Na pi sał kil ka set ar ty -
ku łów fi lo zo ficz nych, po li to lo gicz nych, re -
cen zji i wspo mnień. W la tach 90. zaj mo wał
się pro ble ma mi Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol -
sce oraz pon ty fi ka tem Ja na Paw ła II. Był re -
dak to rem na czel nym mie sięcz ni ka „Znak”.
Na le żał do po my sło daw ców Dni Ti sch ne -
row skich w Kra ko wie. Współ pra cu je z Fun -
da cją św. Mi ko ła ja, dzia ła ją cą na rzecz
two rze nia ho spi cjów i do mów sa mot nych
ma tek, oraz ze sto wa rzy sze niem „U Sie ma -
chy” w ra mach pro gra mu prze ciw dzia ła nia
prze stęp czo ści wśród mło dzie ży. Or ga ni zu je
w Kra ko wie ar chi wum ży cia i my śli Ja -
na Paw ła II. Współ twór ca i rek tor Wy ższej
Szko ły Eu ro pej skiej im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra
w Kra ko wie. W 2005 r. zo stał wy bra ny
do Se na tu z ra mie nia PO w okrę gu kra kow -
skim. W 2007 r. uzy skał man dat po sel ski
z li sty PO, zdo by wa jąc 160 465 gło sów. Za -
sia da w za rzą dzie kra jo wym Plat for my Oby -
wa tel skiej, jest ta kże peł no moc ni kiem
ko mi sa rza w ma ło pol skiej PO, od po wie -
dzial nym za wy bo ry sa mo rzą do we w okrę -
gu pod kra kow skim. Ucho dzi za li de ra
skrzy dła kon ser wa tyw ne go w PO.
Prze wod ni czy ze spo ło wi ds. bio ety ki
przy Kan ce la rii Pre mie ra RP. 

Wiem, że powstają nowe
koła PO na ziemi sądeckiej,
i sądzę, że pan poseł Andrzej
Czerwiński przyjmie takie
wzmocnienie z radością,
gdyż on jest
odpowiedzialny za wyniki
Platformy na tym terenie
w najbliższych wyborach
samorządowych. 
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P rze py ta li śmy wło da rzy są dec -
kich miast i gmin, co do bre go
szy ku ją dla swo ich miesz kań -
ców w no wym ro ku. I po pły nę -

ła la wi na obiet nic i przy rze czeń. Je że li
ca ła, przed sta wio na po ni żej, nie peł -
na jesz cze li sta in we sty cji (dru gi od ci nek
opu bli ku je my w lu to wym „Są de cza ni -
nie), zo sta nie zre ali zo wa na, to za rok
obu dzi my się na in nej Są dec czyź nie.
Po pro stu, do ko na się skok cy wi li za cyj -
ny na nie spo ty ka ną do tąd ska lę, jak to
ujął wójt gmi ny Gry bów Piotr Krok. 

Po trak tu je my te za po wie dzi z pew nym
dy stan sem, wszak ma my rok wy bor czy
i więk szość z szum nie za po wia da nych
przed się wzięć bę dzie otwie ra nych we
wrze śniu i w paź dzier ni ku. A na tu ral nie,
no życz ki do prze cię cia wstę gi bę dzie trzy -
mał w rę ce pre zy dent, bur mistrz, wójt. 

NO WY SĄCZ

Re kor do wy bu dżet
Pre zy dent No we go Są cza, Ry szard

No wak, przed sta wił Ra dzie Mia sta pro -
jekt bu dże tu na 2010 r. Do cho dy i wy -
dat ki ma ją się zbi lan so wać kwo tą
ok. 361 mln zł (z uwzględ nie niem 28–
mi lio no we go kre dy tu na po kry cie pla -
no wa ne go de fi cy tu). To re kor do wa
su ma, z któ rej ok. 20 proc. tra fi na in we -
sty cje. Część za dań bę dzie współ fi nan -
so wa na przez pro gra my unij ne.

– Stąd pla nu je my w przy szło rocz nym
bu dże cie nie zbęd ny wkład wła sny mia sta
przy wie lu przed się wzię ciach. Uno wo cze -
śni my uli ce: Kró lo wej Ja dwi gi, Bar ską,
Pa de rew skie go, Ja na Paw ła II, Grot t ge ra,
sze reg mniej szych jak Hal ną, Ma łą Po rę -
bę, Tur skie go, Wa rzyw ną. Zro bi my prze -
bi cia od Na wo jow skiej do Ku so ciń skie go

oraz od My śliw skiej do Tar now skiej. Po -
wa żny mi za da nia mi są mo der ni za cje
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i kry tej pły -
wal ni. Po wsta ną kom plek sy bo isk
przy szko le w Fal ko wej i w „Elek try ku”

oraz ha la spor to wa przy ul. Szkol nej. Z in -
nych przed się wzięć: bę dzie wresz cie dar -
mo wy in ter net miej ski (cze ka my

na roz strzy gnię cie pro te stu wnie sio ne go
wo bec wy ni ków prze tar gu do Urzę du Za -
mó wień Pu blicz nych), to kwe stia kil ku
mie się cy, Spo dzie wam się rów nież fi na li -
za cji trans ak cji z in we sto rem, któ ry sta ra
się o za kup te re nu po tzw. ru skiej tan de cie,
w grę wcho dzi wie lo mi lio no we za si le nie
bu dże tu mia sta – wy li cza przy szło rocz ne
za da nia pre zy dent Ry szard No wak.

Naj po wa żniej szą, po za in we sty cyj ną
po zy cję w bu dże cie sta no wią wy dat ki
na oświa tę – 146 mln zł i po moc spo -
łecz ną – 60 mln zł. Wspo ma ga ne też bę -
dą – choć nie są za da nia mi wła sny mi
mia sta – bu do wy ko mend po li cji i stra -
ży po żar nej.

Wpły wy mia sta po cho dzić bę dą z do -
cho dów wła snych (po dat ki po zo sta ną
w więk szo ści na do tych cza so wym po -
zio mie), do ta cji ce lo wych i sub wen cji,
a ta kże ze sprze da ży mie nia ko mu nal ne -
go. Łącz nie ma ją być więk sze o 1,5
proc. w po rów na niu do prze wi dy wa ne -
go wy ko na nia za 2009 rok.

Lista sądeckich inwestycji w 2010 roku przyprawia o zawrót głowy 

Obietnice noworoczne
samorządowców

Będzie wreszcie darmowy
internet w mieście, to
kwestia kilku miesięcy.
Spodziewamy się również
finalizacji transakcji
z inwestorem
zainteresowanym zakupem
tzw. ruskiej tandety
– obiecuje prezydent
Ryszard Nowak.

Ry szard No wak FOT. LEŚ Ma rian Cy coń FOT. PG

GOSPODARKA
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STA RY SĄCZ

Od parku wodnego
do przystani
rowerowej

Jest pro jekt bu dże tu mia sta i gmi ny
na 2010 r. Do cho dy ma ją wy nieść po -
nad 52,7 mln zł, wy dat ki – 76,8 mln zł.
Prze szło 24 mln za kła da ne go de fi cy tu
(wy ni ka ją ce go z du żej ilo ści kosz tow -
nych in we sty cji) sa mo rząd po kry je z po -
ży czek, kre dy tów, nad wy żki z ubie głych
lat i wła snych wol nych środ ków.

Wśród naj istot niej szych in we sty cji bur -
mistrz Ma rian Cy coń wy mie nia do koń -
cze nie mo der ni za cji Cen trum Kul tu ry
i Sztu ki im. Ady Sa ri (fi nał w ma ju lub
w czerw cu, łącz ny koszt – po nad 9 mln zł).

Naj wa żniej szym za da niem bę dzie
bu do wa ka na li za cji w ra mach pro gra mu
No we go Są cza, Sta re go Są cza, Na wo jo -
wej i Ka mion ki Wiel kiej (środ ki z Fun -
du szu Spój no ści). W sta ro są dec kiej
gmi nie po wsta nie 61 km ko lek to rów,
m.in. od ul. Elek tro do wej w No wym Są -
czu, po przez przej ście przez Po prad,
do os. Sło necz ne go, Cy ga no wic, Bar cic
Dol nych i Gór nych. Z in nych źró deł ma -
ją po cho dzić zło tów ki na ka na li za cje
i wo do cią gi w Przy siet ni cy. W tej pięk -
nie roz bu do wu ją cej się wio sce nie ma
na ra zie te go ty pu urzą dzeń. Ście ki tra -
fia ją al bo do do łów za ni ko wych al bo
do… po to ku Przy siet nic kie go.

Pla no wa na jest też bu do wa przy sta ni
ro we ro wej w Bar ci cach (we współ pra cy
ze sło wac kim Sa bi no wem) i Par ku
Wod ne go na sta wach (ra zem z Le wo -
czą). Te pro jek ty bę dą wspar te z pro gra -
mu Eu ro pej skiej Współ pra cy
Trans gra nicz nej (daw niej In ter reg).

Roz pocz nie się rów nież ge ne ral ny re -
mont ośrod ka zdro wia w Bar ci cach
(dach). Wy mie nio na zo sta nie sto lar ka
okien na w „ma gi stra cie”. Mo der ni za cje
pla no wa ne są w szko łach, m.in. w Ga -
bo niu, Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Sta -
rym Są czu i w Mosz cze ni cy Wy żnej. Są
środ ki na za bez pie cze nie osu wisk w Po -
po wi cach, Sta rym Są czu (Miej ska Gó -
ra), Mosz cze ni cy Wy żnej i Bar ci cach
(osie dle Wdża ry).

Po wsta ną też no we świe tli ce w My -
śl cu i Ga bo niu. Bo iska wie lo funk cyj ne
pla no wa ne są w Skru dzi nie, Cy ga no wi -
cach (ko ło Śro do wi sko we go Do mu Sa -
mo po mo cy), w Przy siet ni cy, „Or lik
– Plus” w SP nr 1 i w Mosz cze ni cy. Spo -
ro ro bót zo sta nie wy ko na nych na dro -
gach (m.in. za 2,3 mln zł z pro gra mu
„sche ty nó wek”). Dzię ki środ kom z Unii
Eu ro pej skiej no wą ara nża cję uzy ska
źró deł ko św. Kin gi (po nad 900 tys. zł).

– W pro jek cie bu dże tu jest jesz cze
wie le po zy cji in we sty cyj nych, sta wia my
na roz wój – tłu ma czy Ma rian Cy coń.
– Spo ro przed się wzięć ma my już roz po -
czę tych, więc je kon ty nu uje my. 24 mln zł
de fi cy tu w pro jek cie bu dże tu wy ni ka
wła śnie z te go. Nie ma oba wy, że bę dzie -
my mie li wiel kie za dłu że nie. Ono w tej
chwi li wy no si 1 mln zł, to jest za le d -
wie 3,5 proc. pla nu fi nan so we go, czy li
bar dzo nie wie le.

Do daj my, że w wy dat kach na 2010 r.
na ad mi ni stra cję za pla no wa no 5,1 mln
zł, na oświa tę – 23,6 mln zł, na po moc
spo łecz ną – 10 mln zł, go spo dar kę ko -
mu nal ną i ochro nę śro do wi ska – 13,3
mln zł, kul tu rę i ochro nę dzie dzic twa na -
ro do we go – 5,2 mln zł, kul tu rę fi zycz ną
i sport – 2,8 mln zł. 

RY TRO

Ka na li za cja i wo da 
– W 2010 ro ku pla nu je my wy ko na nie

ka na li za cji sa ni tar nej w Ry trze i Roz to -
ce Ry ter skiej za ok. 4 mi lio ny zło tych
– mó wi wójt Wła dy sław Wnę trzak.
– In we sty cja obej mu ją ca bu do wę 8 km

ko lek to ra plus prze pom pow nie zo sta nie
sfi nan so wa na w po ło wie z bu dże tu gmi -
ny i Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go. 

W no wym ro ku roz pocz nie się naj -
pew niej bu do wa peł no wy mia ro wej sa li
gim na stycz nej (z try bu na mi) przy Gim -
na zjum w Ry trze. Jej koszt sza co wa ny
jest na 10 mln zł. Do urzę du mar szał -
kow skie go wpły nął wnio sek sa mo rzą -
dow ców ry ter skich o do ta cję
w wy so ko ści 3 mln zł, z „do bry mi pro -
gno za mi”. Po nad to zo sta nie wy sła ny
wnio sek o do fi nan so wa nie ha li do To ta -
li za to ra Spor to we go. Bu do wa sa li od bę -
dzie się w cy klu dwu let nim. 

W 2010 r. go to wy bę dzie pro jekt roz -
bu do wy ist nie ją cych wo do cią gów, za -
da nie bar dzo wa żne dla ca łej gmi ny.
Cho dzi w su mie o 3 od wier ty i po -
nad 30 km wo do cią gu. Do ku men ta cja
bę dzie kosz to wać ok. 400 tys. zł. Gdy
wła dze gmi ny uzy ska ją po zwo le nie
na bu do wę, to wy stą pią o środ ki unij ne
na do fi nan so wa nie in we sty cji. Od wier -
ty smacz nej, zdro wej wo dy są już go to -
we, stud nie głę bi no we za plom bo wa ne
i go to we do eks plo ata cji. W okre sach
su chych, pro ble my z wo dą wy stę pu ją
w przy siół kach Su chej Stru gi, Roz to ki
Ry ter skiej, Ob ła zów Ry ter skich. 

Wio sną go to wa też bę dzie do ku men -
ta cja z po zwo le niem na prze bu do wę
cen trum Ry tra, któ ra obej mie bu do wę
no wej sie dzi by Urzę du Gmi ny, do mu
kul tu ry, ośrod ka zdro wia, ap te ki, i część

Wśród najistotniejszych
inwestycji burmistrz
Starego Sącza Marian
Cycoń wymienia
dokończenie modernizacji
Centrum Kultury im. Ady
Sary. Finał w maju lub
czerwcu, łączny koszt
– ponad 9 mln zł.

Wła dy sław Wnę trzak FOT. MIGA
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ko mer cyj ną kom plek su pod han del
i usłu gi, o po wierzch ni 1000 m2. Sa mo -
rząd jest za in te re so wa ny w tym wzglę -
dzie współ pra cą z dłu go let nim
dzie rżaw cą. 

Ry tro li czy ta kże na „sche ty nów ki”.
W pla nach jest prze bu do wa dro gi po wia -
to wej w cen trum Ry tra na od cin ku 3 km,
od prze jaz du ko le jo we go do le śni czów -
ki za „Per łą Po łu dnia”. Pra ce obej mą bu -
do wę chod ni ków i ge ne ral ną
prze bu do wę skrzy żo wa nia przy Szko le
Pod sta wo wej. Sta ro stwo ma na dzie ję
otrzy mać na ten cel 5 mln zł do ta cji. 

CHEŁ MIEC

Kanalizacja,
wodociągi, sale
gimnastyczne 

Przy 16 gło sach „za”, 1 – „prze ciw”
i 2 „wstrzy mu ją cych się” rad ni gmi ny
Cheł miec uchwa li li bu dżet na 2010 r.,
pierw si w po wie cie no wo są dec kim.
Po stro nie do cho dów naj więk szej gmi -
ny wiej skiej w Pol sce za pi sa no kwo -
tę 73 437 tys. zł, a wy dat ków – 71 124
tys. zł. Na spła tę kre dy tów i po ży czek
za cią gnię tych w po przed nich la tach
prze zna czo no 2,3 mln zł, a na in we sty -
cje aż 17 mln zł! Naj więk sze przy szło -
rocz ne za mie rze nia in we sty cyj ne wój ta
Ber nar da Sta wiar skie go to ka na li za cja

Wie lo głów, Dą bro wy, Ubia du, Wie lo -
po la i Ni sko wej; roz bu do wa wo do cią gu
w Kra snem Po toc kiem, Wo li Mar cin ko -
wic kiej i Chom ra ni cach oraz do koń cze -
nie bu do wy sal gim na stycz nych
w Mar cin ko wi cach, Li bran to wej, Trze -
trze wi nie, Świ niar sku i Piąt ko wej.
A jak by te go by ło ma ło, to jesz cze mo -
der ni za cja świe tlic wiej skich w Wie lo -
po lu, Ku ro wie i Ku no wie oraz bu do wa
bo iska spor to we go w Trze trze wi nie.
Zda niem wój ta, jest to ze wszech miar
ofen syw ny, roz wo jo wy bu dżet na mia rę
dru giej de ka dy XXI wie ku, zda niem
mal kon ten tów – ry zy kow ny, z ty ka ją cą
bom bą ze ga ro wą, w po sta cie nie -
uwzględ nie nia w rocz nym pla nie do cho -
dów i wy dat ków fak tur do za pła ce nia
dla wy ko naw ców hal spor to wych. 

KRY NI CA-ZDRÓJ

Cię żkie pie nią dze
w„Mo ty lu”

– Ta kich pie nię dzy jesz cze nie mie li -
śmy na in we sty cje – trium fo wał bur -
mistrz Emil Bo dzio ny na kon fe ren cji nt.
pro gra mu wod no–ście ko we go gmi ny
Kry ni ca–Zdrój, któ ry w lwiej czę ści zo -
sta nie sfi nan so wa ny ze środ ków unij -
nych. War tość pro jek tu wy no si 65 mln
zł. 68 proc. wy dat ków (44 mln zł) po kry -
je Unia Eu ro pej ska (Fun dusz Spój no ści). 

Za sto łem pre zy dial nym w sa li kon -
fe ren cyj nej ho te lu „Mo tyl” sie dzie li
Krzysz tof Bo lek, pre zes Woj. Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Kra ko wie, Jan Opi ło, dy rek -
tor Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska Sta -
ro stwa Po wia to we go w No wym Są czu,
i Ja nusz Ada mek, pre zes Są dec kich Wo -
do cią gów sp. z o.o.

Kry nic ki pro gram wod no–ście ko wy
roz pi sa no na 15 za dań, z któ rych część
jest już zre ali zo wa na, al bo w trak cie re -
ali za cji. Wy bu do wa na i zmo der ni zo wa -
na zo sta nie sieć ka na li za cji sa ni tar nej
o łącz nej dłu go ści ok. 44,6 km
oraz 33,5 km sie ci wo do cią go wej. Po -
wsta ną 3 zbior ni ki wo do cią go we i 7
prze pom pow ni, po nad to uję cie wo dy ze
sta cją uzdat nia nia o wy daj no ści 15,8
m3/h, zbior nik wy rów naw czy oraz

oczysz czal nia ście ków o prze pu sto wo -
ści 230 m3 na do bę dla Po lan i Be re stu. 

Ok. 80 proc. na kła dów fi nan so wych
zwią za nych z re ali za cją pro jek tu wy dat -
ko wa nych zo sta nie na te re nie Kry ni cy–
Zdroju, po zo sta łe 20 proc. w te re nie
wiej skim gmi ny. Pla no wa ny ter min re -
ali za cji ca łe go pro gra mu to li sto -
pad 2012 r. W efek cie kry ni cza nie
i ku ra cju sze otrzy ma ją smacz ną, zdro wą
wo dę pit ną, któ rej nie po win no za brak -
nąć, a gmi na zo sta nie ska na li zo wa -
na w 95 proc. Ca ło ścią urzą dzeń
na ziem nych i pod ziem nych bę dzie za rzą -
dzał nie daw no po wo ła ny Za kład Wo do -

cią gów i Ka na li za cji w Kry ni cy-Zdro ju,
ja ko jed nost ka bu dże to wa sa mo rzą du. To
gwa ran tu je wpływ Ra dy Gmi ny na ce nę
wo dy i ka na łu. 

Krynicki program wodno-
ściekowy rozpisano na 15
zadań, z których część jest
już zrealizowana, albo
w trakcie realizacji.
Wybudowana
i zmodernizowana zostanie
sieć kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 44,6 km
oraz 33,5 km sieci
wodociągowej. 

Ber nar d Sta wiar ski FOT. ARCH. UG

Emil Bo dzio ny FOT. LEŚ

GOSPODARKA
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Kon trakt zo stał pod pi sa ny w WFO -
ŚiGW w paź dzier ni ku ub. r., gro ma dze -
nia do ku men ta cji, po zwo leń, ze zwo leń,
po ko na nie wszyst kich prze szkód trwa ło
pięć lat. 

– Ale się opła ci ło, przy zna na do ta cja
to nie omal rocz ny bu dżet Kry ni cy – mó -
wił bur mistrz Bo dzio ny. 

Krzysz tof Bo lek nie szczę dził po -
chwał wła dzom gmi ny. Dla wo je wódz -
kie go fun du szu jest to też pod pew ny mi
wzglę da mi pio nier skie przed się wzię cie. 

Wśród pu blicz no ści zgro ma dzo nej
w „Mo ty lu” nie do strze gli śmy rad ne go
po wia to we go Krzysz to fa Cy co nia, któ -
ry od 3 lat na ad mi ni stro wa nym przez
sie bie por ta lu (www.kry ni cza nie.pl) pra -
co wi cie, dzień w dzień oska rża bur mi -
strza Kry ni cy-Zdro ju o nie rób stwo
i nie sku tecz ność w się ga niu po środ ki
ze wnętrz ne. Cy coń w in ter ne cie od li cza
też czas, któ ry po zo stał do koń ca ka den -
cji Emi la Bo dzio ne go. Pro blem w tym,
że ten „dzwon” bi je ta kże dla Cy co nia.
Gdy pi sa li śmy te sło wa do koń ca ka den -
cji rad ne go po wia to we go spod Gó ry
Par ko wej po zo sta ło 301 dni 20 go -
dzin 14 mi nut i 45 se kund. 

ŁA BO WA
Ra zem 
ze Sło wa ka mi 

Wójt Ma rek Jan czak ma na swo im
kon cie nie tyl ko po ra żki – kon tro wer -

syj ny pro jekt bu do wy spa lar ni przez
ka na dyj ską fir mę, któ ry mo że go
kosz to wać utra tę funk cji – ale i suk ce -
sy. Gmi nie Ła bo wej ja ko jed nej z nie -
wie lu uda ło się zdo być du że unij ne
fun du sze in fra struk tu ral ne w ra mach
pol sko–sło wac kie go pro gra mu trans -
gra nicz ne go. Wnio sek na in we sty cję
zo stał przy go to wa ny ra zem ze sło wac -
ką miej sco wo ścią Ja ra bi na. Do ty czył
ka na li za cji Ka mian nej za pół to ra mi -
lio na eu ro, czy li po nad 6 mln zł. To
za da nie, to ko lej ny etap ka na li zo wa nia
gmi ny. W ze szłym ro ku zo sta ła od da -
na do użyt ku pierw sza część ko lek to -
ra dla Ła bo wej wraz z oczysz czal nią
ście ków. Ta in we sty cja kosz to wa ła 5
mln zł. W pla nach na 2010 r. jest ka -
na li za cja po zo sta łej czę ści Ła bo wej,
Ła bow ca i Fe le czy na. Cho dzi o ro bo -
ty, ale ta kże przy go to wa nie i zło że nie
wnio sku do fun du szy unij nych. Koszt
tej in we sty cji sza co wa ny jest na ok. 7
mln zł. 

Z tzw. mięk kich pro jek tów unij nych
gmi na Ła bo wa zdo by ła pół mi lio na zło -
tych z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go na do dat ko we za ję cia dla
gim na zja li stów oraz spo tka nia w za kre -
sie do radz twa za wo do we go. 

– To szcze gól nie wa żne wła śnie
na eta pie gim na zjum, gdy mło dzi lu dzie
wy bie ra ją kie ru nek dal sze go kształ ce nia
i swo je przy szłe za wo dy. Sta ra my się im
po móc w wy bo rze fa chu, by nie by li póź -
niej do brze przy go to wa ny mi bez ro bot -

ny mi, a fa chow ca mi po szu ki wa ny mi
na ryn ku pra cy – mó wi se kre tarz gmi ny
Ła bo wa, Krzysz tof Se tlak. 

GMI NA GRY BÓW

Wiel ki skok
do przo du 

Naj istot niej sze in we sty cje 2010 r.
dru giej pod wzglę dem wiel ko ści gmi -
ny w po wie cie no wo są dec kim (po -
nad 23 tys. miesz kań ców) to
kon ty nu acja bu do wy oczysz czal ni ście -
ków w Stró żach. Koszt in we sty cji wy -
no si 8 mln zł i w ca ło ści zo sta nie
po kry ty z bu dże tu gmi ny. Wio sną roz -
pocz nie się bu do wa ka na li za cji. Głów -
ny ko lek tor bę dzie li czył 21 km,
a war tość ro bót sza cu je się na po nad 21
mln zł. Go spo da rze gmi ny ma ją na -
dzie ję uzy skać na ten pro jekt do fi nan -
so wa nie z Fun du szu Spój no ści. Do tąd

w gmi nie nie by ło na wet me tra ka na li -
za cji, nie li cząc prze sta rza łych urzą -
dzeń przy sta cji PKP w Stró żach. 

Z in nych za mie rzeń in we sty cyj nych,
to do koń cze nie bu do wy do mu po mo cy
spo łecz nej w Bia łej Ni żnej, bu do wa
ośrod ka zdro wia we Flo ryn ce. Wa żne
są wo do cią gi, po nie waż gmi na Gry -
bów cier pi na de fi cyt wo dy. Na ukoń -
cze niu jest bu do wa wo do cią gu
w Sioł ko wej, w fa zie pro jek to wa nia
jest wo do ciąg w Sta rej Wsi. Do ka żdej
z tych in we sty cji bę dą skła da ne wnio -
ski do fun du szy unij nych. I na bie żą co
pro wa dzo ne pra ce przy po pra wie in -
fra struk tu ry dro go wej. 

– To bę dzie rok o naj więk szym ru chu
in we sty cyj nym – za pew nia wójt Piotr

– To będzie rok
o największym ruchu
inwestycyjnym, dokona się
niesamowity skok, chyba
w historii takiego nie było
– zapewnia wójt gminy
Grybów Piotr Krok.

Ma rek Jan czak FOT. HSZ Piotr Krok FOT. LEŚ
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Krok. – Do ko na się nie sa mo wi ty skok,
chy ba w hi sto rii ta kie go ro ku nie by ło,
mam na dzie ję, że to wszyst ko uda się
zre ali zo wać.

ŁO SO SI NA DOL NA

Zgodnie
z harmonogramem,
a nie kalendarzem
wyborczym

Prio ry te tem 2010 r. jest bu do wa wo -
do cią gów dla ca łej gmi ny. Uję cia wo -
dy są go to we, w na stęp nej ko lej no ści
zo sta nie wy ko na na ma gi stra la głów na,
zbior ni ki wy rów naw cze, sta cja uzdat -
nia nia wo dy. Jest to po tę żna in we sty -
cja za 11 mln zł. Jest na dzie ja, że wo da
w kra nach po pły nie je sie nią. Sa mo rzą -
dow cy za bie ga ją o środ ki unij ne na ten
pro jekt, na ra zie ro bo ty są fi nan so wa -
ne z bu dże tu gmi ny. Smacz na, zdro wa
wo da po pły nie do czte rech wio sek. 

In na sztan da ro wa in we sty cja to kon -
ty nu acja bu do wy bu dyn ku wie lo funk -
cyj ne go w sto li cy gmi ny, w któ rym
bę dzie się mie ścić Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry, bi blio te ka pu blicz na, a ta kże
straż po żar na. Za koń cze nie prac w sta -
nie su ro wym pla no wa ne jest na wio snę
lub la to, w za le żno ści od zi my.

Je sie nią 2010 r. roz pocz nie się roz bu -
do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Tę go bo -
rzy, od mo stu ku row skie go aż po Just,
za koń cze nie pla no wa ne w 2011.
W przy go to wa niu są dwa pro jek ty
na roz bu do wę ka na li za cji w Tę go bo rzy
w kie run ku Chom ra nic i Za wad ki oraz
w stro nę Bil ska i Rąb ko wej. 

– Na ra zie opra co wu je my do ku men -
ta cje, mam na dzie ję, że jak bę dzie my
mie li po zwo le nie na bu do wę, to zdo bę -
dzie my na ten cel środ ki unij ne lub
z Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej – uści śla wójt Sta ni -
sław Go lon ka. 

Do tej li sty na le ży do łą czyć prze bu -
do wę dróg w cen trum Ło so si ny Dol nej
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Prze -
bu do wy Dróg Lo kal nych za bli sko 2
mln zł, tzw. „sche ty nów ki”. 

– Za zna czam, że prze cię cia wstęg na -
stą pią zgod nie z har mo no gra mem ro bót,
a nie z ka len da rzem wy bor czym. My re -
ali zu je my in we sty cje przez czte ry la ta
rów no cze śnie, a nie spe cjal nie w ro ku
wy bor czym – uśmie cha się wójt. 

ŁĄC KO

Mły nar czyk 
nie po pusz cza

W dniu, kie dy prze py ty wa li śmy wój ta
Fran cisz ka Mły nar czy ka, le gi ty mu ją ce go
się naj dłu ższym sta żem wój tow skim

na Są dec czyź nie (dzie rży ster wła dzy
w gmi nie od 1983 r.!), od był się prze targ
na bu do wę par ku re kre acyj ne go przy za -
jeź dzie au to bu so wym w Łąc ku. Star to wa -
ło 7 firm. Bu do wa par ku bę dzie
fi nan so wa na z fun du szy unij nych. 

Gdy ten nu mer „Są de cza ni na” do trze
do Czy tel ni ków, bę dzie już po wy zna -
czo nym na 4 stycz nia prze tar gu na roz -
bu do wę am fi te atru, etap trze ci
– wi dow nię. 

– Je śli otrzy mam, czy na wet nie otrzy -
mam pie nią dze z Ma ło pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go, to
bę dę bu do wał ka na li za cję we wsi Kicz -
nia – mó wi zde ter mi no wa ny wójt Mły -
nar czyk. 

Wójt za mie rza bu do wać ra zem ze sta -
ro stą no wo są dec kim ha lę wi do wi sko -
wo–spor to wą na „Tar go wi cy”,
przed się wzię cie za 12 mln zł. 

W tym ro ku pla no wa na jest też roz -
bu do wa oczysz czal ni ście ków w Ja zow -
sku. Jej do tych cza so wa prze pu sto wość
na do bę – 60 ku bi ków już nie wy star cza,
po prze bu do wie oczysz czal nia bę dzie
w sta nie przy jąć do 200 m3 ście ków
na do bę, co po win no wy star czyć dla
wszyst kich wsi. Ko lej ne te go rocz ne za -
da nie in we sty cyj ne to opra co wa nie do -
ku men ta cji na bu do wę ka na li za cji
Za brze ży. 

– Mam na dzie je, że ru szę w 2010 ro -
ku z bu do wą gim na zjum w Łąc ku, ale to
jest uwa run ko wa ne tym, czy sprze dam
do brze dział kę szkol ną i to by ły by z grub -
sza te naj wa żniej sze in we sty cje, wie rzę
rów nież, że „za ła pie my” się do pro gra -
mu „Or li ka” w Łąc ku i „Or li ka plus”
w Ja zow sku – sta wia krop kę nad „i” se -
nior spo śród są dec kich wój tów. 

(LEŚ), (PG), (HSZ), (LL)

Wójt Łącka zamierza
budować razem ze starostą
nowosądeckim halę
widowiskowo-sportową
na „Targowicy”,
przedsięwzięcie 
za 12 mln zł.

Sta ni sław Go lon ka FOT. LEŚ

Franciszek Młynarczyk FOT. LEŚ

GOSPODARKA
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J e go ro dzi ce by li rol ni ka mi, ale
w du szy ma łe go Paw ła za wsze
coś gra ło ar ty stycz nie. Jak zna lazł
ka wa łek szy by, to za raz na niej

za czy nał ma lo wać, a ka żdy skra wek pa -
pie ru po kry wał ry sun ka mi kra jo bra zów
i po sta ci. Nie ste ty, te je go pierw sze pra -
ce za gi nę ły, po wy rzu ca ne na śmie ci. 

Kto to zresz tą wi dział, że by wiej skie
dziec ko kształ ci ło się na ar ty stę, to też
po sła no go do Tech ni kum Bu dow la ne -
go w No wym Są czu. I przez la ta nor -
mal nie pra co wał na bu do wach, ta kże
w Niem czech z Bu di me xem wzno sił
obiek ty w Ko lo nii, Stut t gar cie, Dűssel -
dor fie. Do chra pał się funk cji maj stra
bry ga dzi sty, nad zo ro wał mu ra rzy i cie -
śli, kie ro wał od cin ka mi prac.

Szpie go stwo prze my sło we
Ty ra jąc na ob czyź nie, pod czas urlo -

po wych po by tów w Pol sce sły szał o ob -
jaz do wym te atrze la lek ze Sta re go Są cza
i coś w nim po wo li kieł ko wa ło. Ale
po po wro cie do kra ju naj pierw trze ba
by ło za spo ko ić po trze by pod sta wo -
we. I ma jąc 23 la ta, pod jął się bu do wy
wła sne go do mu na dział ce w Przy siet ni -
cy po da ro wa nej przez te ścia. Nie chwa -
ląc się, mó wi, że u nie go na bu do wie
za ro bi li tyl ko elek tryk z hy drau li kiem,
bo resz tę wy ko nał wła sny mi rę ka mi.
Sta wia nie do mo stwa trwa ło 3 la ta i mo -
żna się by ło wpro wa dzać z ro dzi ną.

Ale za sia ne ziar no co raz bar dziej
wscho dzi ło. Prze sta ły mu już wy star -
czać za da nia do mo we, ja kie za dzie ci
człon ków ro dzi ny i zna jo mych od ra biał
na lek cje wy cho wa nia pla stycz ne go
w ich szko łach. Tym bar dziej, że na stał
okres bez ro bo cia i trze ba by ło zna leźć
ja kiś po mysł na sie bie oraz utrzy ma nie
ro dzi ny. Je go ku zyn pra co wał w ob jaz -

do wym te atrze la lek i opo wia dał, jak
funk cjo nu je ta kie przed się wzię cie. Tu -
da jo wi spodo ba ło się, że jeź dzi się
po szko łach, wy stę pu je, że mo żna pi sać
baj ki i ma lo wać de ko ra cje. I wy ko rzy -
stał ten kla sycz ny przy pa dek szpie go -

stwa prze my sło we go do wła snych ce lów
– po sta no wił za ło żyć te atr ma rio ne tek.

Z ta kim po my słem udał się do Urzę -
du Pra cy w No wym Są czu. Tam jed nak
po pa trzo no na nie go po dejrz li wie. No
bo jak to: bu dow la niec ze wsi i te atr?
La lek? Nie wie le bra ko wa ło, że by mu
od mó wio no, ale ktoś po pi sał się bez kre -
sną wy obraź nią. Po la tach, gdy Tu daj
roz li czał się z po życz ki, pa ni z Urzę du
Pra cy przy zna ła, że po peł ni ła by wiel ki
błąd, gdy by pro jekt te atru po grze ba ła.

Przy zna no mu 20 tys. zł po życz ki
(po tem 8 tys. umo rzo no) i za te pie nią -
dze w 2002 r. w Przy siet ni cy po wstał
Te atr La lek Pi no kio. Tu daj za kła dał go

LUDZIE Z GŁOWĄ. W przypadku Pawła Tudaja powołanie okazało się
silniejsze od przyziemnej logiki i bajka pokonała prozę egzystencji. Jego

marzenia się spełniły i w rodzinnej Przysietnicy stworzył Teatr Lalek Pinokio.

Bez kre sna wy obraź nia

Pa weł Tu daj z za ło gą FOT. IRP

Tyrając na obczyźnie,
podczas urlopowych
pobytów w Polsce słyszał
o objazdowym teatrze
lalek ze Starego Sącza i coś
w nim powoli kiełkowało.

GOSPODARKA
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z udzia łem żo ny Mał go rza ty, któ ra pra -
cu je ja ko na czel nik w PKP w No wym
Są czu. Nie zbęd na oka za ła się też po moc
przy ja ciół. Pierw szą baj kę „Nie zwy kły
przy ja ciel” na pi sał sam, ale lal ki z ma -
sy pla stycz nej ro bi li ra zem z wiej skim
ar ty stą Tad kiem Ob rzu tem z Bar cic, zaś

ko stiu my uszy ła Bar ba ra Sta fiń ska, któ -
ra te raz pra cu je w Pi no kiu.

Kon struk cja ak cji „Nie zwy kłe go
przy ja cie la” opie ra ła się na idei Pi no kia:
chło piec ucie ka i po dro dze prze ży wa
przy go dy. Ale, w od ró żnie niu od kla -
sycz nej baj ki, nie był to chło piec wy stru -
ga ny z drew na, lecz do świad czo ny przez
los sie ro ta Ma ciek. Ory gi nal nym wkła -

dem Tu da ja w zna ny sche mat by ło do -
da nie… by ka, z któ rym Ma ciek się za -
przy jaź nia i ra zem wę dru ją. Tę pierw szą
baj kę, tak jak i na stęp ne, wy re ży se ro wał
Ja nusz Mi cha lik z No we go Są cza i on
też za dbał o na gra nie gło sów ak to rów.
Bo pod czas wy stę pu treść baj ki jest od -
twa rza na, a za da niem człon ków ze spo -
łu jest ta kie ani mo wa nie la lek, aże by
ru chy mniej wię cej zga dza ły się ze sło -
wa mi.

Pła czą i nie pła cą
Te raz na le ża ło za dbać o wi dzów. Je -

sie nią 2002 r. Tu daj udał się więc na ob -
jazd oko licz nych szkół. Pierw sza
za pro si ła go ma ła Szko ła Pod sta wo wa
w Ol szan ce. Ra zem z ku zyn ką Wie sła -
wą Tu daj (obec nie kon ty nu uje ka rie rę
w Lon dy nie) wy stą pi li więc na ko ry ta -
rzu dla ok. 30 dzie ci od ze rów ki
do IV kla sy. Dru gi wy stęp da li w Czar -
nym Po to ku ko ło Łąc ka. Na przed sta -
wie nie tra fi ły tam też dzie ci na wóz kach
in wa lidz kich.

– Za czę ły prze ży wać – opo wia da Pa -
weł Tu daj – i pła kać, aż mi też łzy po cie -
kły. Do dziś ciar ki mnie prze cho dzą na to
wspo mnie nie… Zo ba czy łem, że to do bre,
że war to się te mu po świę cić. I do dzi siaj
wy zna ję za sa dę, że na przed sta wie niach
te atru Pi no kio dzie ci nie peł no spraw ne,
upo śle dzo ne – nie pła cą. Bo nor mal nie
to pła cą szko ły lub ro dzi ce dzie ci. Kie dyś
w Gor li cach nie wszyst kie dzie ci przy szły
na nasz wy stęp. Py tam, dla cze go nie
oglą da ją. Od po wia da ją, że ro dzi ce nie
da li im pie nią żków. Po zwo li łem im wejść
za dar mo. 

Z cza sem przed się wzię cie za czę ło się
roz ra stać. Do przyj mo wa nia za mó wień,
or ga ni za cji i ko or dy na cji wy stę pów
trze ba by ło za trud nić spe cjal ną oso bę.
Po trzeb ne sta ło się biu ro, więc Tu daj
wy pro wa dził sa mo chód na dwór i za -
adap to wał ga raż. Obec nie kie row nicz ką
biu ra jest Ha li na Świ gut. Ilość wy stę -
pów wzra sta ła i po więk szał się per so nel.
Re kru ta cja wy glą da tak, że do Pi no kia
tra fia ją też oso by bez ro bot ne, kie ro wa -
ne przez Urząd Pra cy. 

– Ko niecz na jest mi ła apa ry cja – mó -
wi Tu daj. – Mu szę się też prze ko nać, czy
kan dy dat lub kan dy dat ka lu bi pra cę
z dzieć mi. Po tem da ję lal ki do rę ki

i od ra zu wi dzę, czy ktoś się na da je.
A gdy go we zmę, to po trze ba 2-3 dni
prób, aby się na uczył jed nej sztu ki. Ani -
ma tor lal ki nie po trze bu je wku wać tek -
stu, bo jest na gra nie, ale mu si opa no wać
ru chy, że by nie spóź niać się do słów.

Ka żdy z sied miu ze spo łów ob jaz do -
wych ma do dys po zy cji ob szer ny fir mo -
wy sa mo chód kom bi, do któ re go mie ści
się ca ły sprzęt: lal ki, tła, któ re ma lu je
Tu daj z po mo cą Ta de usza Ob rzu ta, urzą -
dze nia od twa rza ją ce i na gła śnia ją ce.
Oczy wi ście w trak cie tych pe re gry na cji
przy tra fi ło się wie le przy gód. A to pod -
czas wy stę pu de ko ra cje prze wró ci ły się
i przy gnio tły ani ma to rów, ale dzie ci po -
my śla ły, że tak mia ło być, a to bra kło
prą du al bo za cię ło się na gra nie i wy ko -
naw cy mu sie li koń czyć przed sta wie nie
wła sny mi gło sa mi i sło wa mi, a z ko lei
in nym ra zem tru pa za je cha ła nie do tej
miej sco wo ści, co trze ba, bo oka za ło się,
że pod Rze szo wem ist nie ją dwie o iden -
tycz nej na zwie. 

Obec nie Pi no kio ope ru je już nie tyl -
ko na Są dec czyź nie, ale w ca łej Ma ło -
pol sce, się ga też do Wiel ko pol ski

Pa weł Tu daj z Pi no kiem FOT. IRP

Pierwsza zaprosiła go mała
Szkoła Podstawowa
w Olszance. Razem
z kuzynką Wiesławą Tudaj
wystąpili więc na korytarzu
dla ok. 30 dzieci od zerówki
do IV klasy.

Ha li na Świ gut – kie row nicz ka biu ra
Te atru La lek Pi no kio FOT. IRP

GOSPODARKA
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i Ma zow sza, a la tem bur mistrz Kry ni cy
Mor skiej za pra sza go na wy stę py
na mo lo. Po wy stę pach prze wa żnie na -
stę pu ją roz mo wy z dzieć mi, któ re mo gą
też po oglą dać lal ki. 

A te – por ce la no we – przez 3 la ta wy -
ko ny wa ła Pra cow nia Ar ty stycz na Ka sia
w Pilź nie. Po tem jej usłu gi oka za ły się
za dro gie i te raz lal ki two rzo ne są we
wła snym za kre sie. Do pro jek tów Tu da -
ja szy je je kraw co wa Mag da le na Ka łu -
ziń ska. W jej ką ci ku aku rat pię trzą się
sto sy stro jów św. Mi ko ła ja, bo wła śnie
nad szedł na nie go se zon. Lu dzie z Pi no -
kia ob słu gu ją wie le ta kich im prez. Za -

kon ni ce ży czą so bie, że by Mi ko łaj przy -
by wał nie w zwy kłym czer wo no -bia łym
płasz czu, lecz w bo ga to zdo bio nym zło -
tą la mów ką, bo to prze cież był wiel mo -
żny bi skup, a nie ja kiś pro sty dzia dek
Mróz. 

Widz – nasz pan!
W re per tu arze Pi no kia jest 11 ba jek.

Wśród nich Za kró la Pia sta Pol ska wy -
ra sta wg Kor ne la Ma ku szyń skie go (że -
by nie by ło wąt pli wo ści – pra wa
au tor skie zo sta ły wy ku pio ne). A ta kże
O chłop cu z drew na na pod sta wie ory -
gi nal ne go Pi no kia, od któ re go wy wo -
dzi się na zwa Te atru La lek
z Przy siet ni cy. Co se zon do cho dzi ła
jed na lub dwie no we. 

Po wy stę pach py ta się dzie ci, ja kie
baj ki chcą oglą dać i je że li mó wią np.,
że o cza row ni cy, to nie ma wyj ścia:
prze cież widz, to nasz pan! Je śli na -
uczy cie le na le ga ją, że przy da ło by się
coś o czy sto ści, to też za po trze bo wa nie
jest speł nia ne. Więk szość ba jek słu ży
zresz tą pro fi lak ty ce, m.in. an ty al ko ho -
lo wej, bo gmi ny ma ją środ ki na zwal -

cza nie te go na ło gu, w tym pie nią dze,
któ re mo żna wy dać na przed sta wie nie,
ma ją ce prze strzec przed szko la ków
przed zgub nym wpły wem nad uży wa nia
wód ki.

– Kie dyś w Po po wi cach – opo wia da
Tu daj – zja wi ło się ma ło chęt nych
do obej rze nia spek ta klu. Py tam, o co
cho dzi. I mó wią mi, że ro dzi ce się wzbra -
nia ją przed wy sła niem dzie ci, bo nie wie -
dzą, czy przed sta wie nie jest po ży tecz ne.
No to za pro si łem ro dzi ców, że by się prze -
ko na li. I po tem nie by ło kło po tów z fre -
kwen cją dzie ci. Bo wszyst kie na sze baj ki
ma ją słusz ne prze sła nia, za wsze zwy cię -
ża w nich do bro. Nie są czy stą roz ryw ką,
lecz pro pa gu ją war to ści.

Oprócz wy jaz do wych spek ta kli Te atr
La lek Pi no kio w swo jej sie dzi bie
w Przy siet ni cy or ga ni zu je warsz ta ty te -
atral no -pla stycz ne dla dzie ci. Dla przed -
szko la ków urzą dza ne są za ję cia
z ma lo wa nia al bo ope ro wa nia świa tło -
cie niem, a dla uczniów z młod szych klas
szkół pod sta wo wych – kon kur sy ry sun -
ko we lub two rze nie la lek z ma sy pla -
stycz nej czy gał gan ków. 

Oczy wi ście ten nie naj go rzej pro spe -
ru ją cy in te res ma się roz wi jać. Po nie -
waż ca ły do stęp ny te ren w Przy siet ni cy
jest już za go spo da ro wa ny, Tu daj zo stał
wła ści cie lem dział ki w Ga bo niu, gdzie
chce urzą dzić ośro dek z ga le rią, ma ga -
zy nem re kwi zy tów, sto łów ką i miej sca -
mi noc le go wy mi. Wzdy cha też
do fun du szy unij nych i za po wia da, że
bę dzie chciał z nich tro chę uszczk nąć
na wła sny po ży tek.

Sztu ka – sztu ką, ale ja ko bu dow la niec
do sko na le wie, że wszyst ko po win no
tkwić na po rząd nym fun da men cie. I dla -
te go oprócz Te atru La lek jest wła ści cie -
lem fir my, któ ra na pod sta wie umów
z Cer sa ni tem i Opocz nem bu du je eks -
po zy cje ła zie nek w skle pach.

Pa weł Tu daj po łknął bak cy la te atru
lal ko we go do te go stop nia, że aby pod -
nieść swo je kwa li fi ka cje, za pi sał się
na stu dia w Pań stwo wej Wy ższej Szko -
le Za wo do wej w No wym Są czu. A po -
nie waż na kie run ku pla sty ka
z in for ma ty ką nie by ło try bu za ocz ne go,
na II ro ku PWSZ mo żna spo tkać 42-let -
nie go stu den ta z bro dą.

IRE NE USZ PAW LIKKraw co wa Mag da le na Ka łu ziń ska z uszy ty mi przez sie bie lal ka mi FOT. IRP

Oprócz wyjazdowych
spektakli Teatr Lalek
Pinokio w swojej siedzibie
w Przysietnicy organizuje
warsztaty teatralno-
-plastyczne dla dzieci.
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W su mie w ca łej Ma ło pol sce
roz dzie lo no aż 249 mln
zł. 26 li sto pa da br. Za rząd
Wo je wódz twa wy brał re -

wi ta li za cyj ne pro jek ty, któ re otrzy ma ły
wspar cie w ra mach Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
(MRPO) fi nan so wa ne go z bu dże tu Unii
Eu ro pej skiej.

STA RY SĄCZ

Pra wie jak w Lo ur des
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Wod -

ne go i Ochro ny Śro do wi ska EKO -
WOD SA z No we go Są cza wy gra ło
prze targ na wy ko na nie no wej ara nża cji
źró dła św. Kin gi w po bli żu klasz to ru kla -
ry sek. Ta in we sty cja ofi cjal nie no si ty tuł:
„Roz wój sfe ry zwią za nej z wy da rze nia mi
kul tu ral ny mi: źró deł ko św. Kin gi – urzą -
dze nie prze strze ni pie szej” (war tość 957
tys. zł – 669 tys. zł z Unii Eu ro pej skiej).

Pra ce ma ją być wy ko na ne do ma -
ja 2010 r. Do ku men ta cję prze bu do wy
źró dła św. Kin gi przy go to wał zna ny są -

dec ki ar chi tekt Woj ciech But scher.
Na te mat te go za kąt ka w mie ście krą żą
od stu le ci ró żne le gen dy. Prze ka zy lu do -
we mó wią, że księ żna opo dal klasz to ru
wbi ła w zie mię la skę, z któ rej wy ro sła
do rod na li pa. Pod tym drze wem wy ko -
pa no stu dzien kę. Sta ro są de cza nie (i nie
tyl ko oni) wie rzą, że wo da ma cu dow ną
ozdro wień czą moc. Rze czy wi ście, wie -
lu piel grzy mów gro ma dzi się ta kże
w dzi siej szych cza sach przy ka plicz ce.
Po dob nie jak przy gro cie w Lo ur des
w Pi re ne jach. 

– Pro jek to wa na in we sty cja łą czy
prze bu do wę cią gu pie sze go pro wa dzą -
ce go z dwóch stron, z gó ry od stro ny
klasz to ru i z do łu od ul. Ban dur skie go
do ka pli cy, z no wą ara nża cją źró deł -
ka, zmia ną je go wy glą du i oto cze nia
– tłu ma czy Woj ciech But scher.
– Za pla no wa li śmy sze reg prac, m.in.
wznie sie nie no we go mu ru opo ro we go
u pod sta wy skar py, prze bu do wę cią gu
pie sze go z sys te mem pla ców i po de -
stów, re ali za cje ma łej ar chi tek tu ry,
czy li m.in. mur ków, sie dzisk, ła wek,
co ko łów, mi sy i ta bli cy in skryp cyj nej.

Muszyna, Nowy Sącz, Stary Sącz, Piwniczna-Zdrój, Grybów 
oraz Mszana Dolna i Gorlice – te miasta w naszym regionie 
otrzymają znaczące dotacje unijne na programy rewitalizacji.

Miliony na rewitalizację

nWła dze mia sta i gmi ny uzdro wi sko wej Mu szy na opra co wa ły pro jekt
pt. „Przy go to wa nie stre fy ak tyw no ści go spo dar czej Za po pra dzie – re -
wi ta li za cja daw nej dziel ni cy uzdro wi sko wej Mu szy ny”. Łącz ny koszt
– po nad 7,6 mln zł, do fi nan so wa nie wy nie sie ok. 4,9 mln zł.
n Sa mo rząd No we go Są cza przed sta wił pro po zy cję pt. „Prze bu do wa
i mo der ni za cja hi sto rycz nych pla có wek oświa to wych na Sta rym Mie -
ście w No wym Są czu ja ko spój na ofer ta edu ka cyj na dla dzie ci i mło -
dzie ży” (war tość po nad 13,2 mln zł, do ta cja – 8,9 mln zł).
n Sta ry Sącz bę dzie re ali zo wał przed się wzię cie pn. „Roz wój sfe ry zwią -
za nej z wy da rze nia mi kul tu ral ny mi: źró deł ko św. Kin gi – urzą dze nie
prze strze ni pie szej” (957 tys. zł – 669 tys. zł).
n Go spo da rze Piw nicz nej-Zdroju mo gą li czyć na po moc przy pro gra -

mie „Re wa lo ry za cja ob sza ru zdro jo wo–uzdro wi sko we go Pwi nicz nej–
Zdro ju – za go spo da ro wa nie bul wa rów nad Po pra dem w oto cze niu Pi -
jal ni Wód Mi ne ral nych” (7,6 mln – 5,3 mln zł).
n Gry bo wia nie chcą wy bu do wać przed szko le sa mo rzą do we i urzą dzić
te ren wo kół bu dyn ku (2,7 mln – 2 mln zł).
n Gor li ce świę tu ją wiel ki suk ces. Pro jekt pt. „Re wi ta li za cja Sta rów ki,
prze bu do wa ulic i pla ców w ob rę bie Sta rów ki” wart po nad 20,7 mln zł
otrzy ma wspar cie 13,5 mln zł.
n Ta kże miesz kań cy Msza ny Dol nej mo gą otwie rać szam pa ny. „Re wi ta -
li za cja cen trum Msza ny Dol nej wraz z przy wró ce niem funk cji Ryn ku”
bę dzie kosz to wać 17,2 mln zł (po moc – 12,1 mln zł).

n

Wy kaz pro jek tów, któ re zy ska ły po par cie władz wo je wódz kich i ko mi sji eks per tów:

Ka pli ca zo sta ła wy bu do wa na w 1779 r.
sta ra niem ksie ni Ka ta rzy ny Psur skiej
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Bę dzie no wa in sta la cja uję cia wo dy,
sys tem ka na li za cji desz czo wej. Za -
mon to wa ne zo sta nie oświe tle nie te re -
nu i ogro dze nie.

Jak za pew nia au tor, pro jekt zo stał
spo rzą dzo ny w opar ciu o ana li zę hi sto -
rii i tra dy cji te go za kąt ka, któ ry jest
miej scem kul to wym od śre dnio wie cza
(pierw sze wzmian ki o ka pli cy
przy źró dle po cho dzą z XVII wie ku, ta

dzi siej sza zo sta ła wy bu do wa na w ro -
ku 1779 sta ra niem ksie ni Ka ta rzy ny
Psur skiej).

Zda niem bur mi strza Ma ria na Cy co -
nia to przed się wzię cie do sko na le wpi -
su je się w pro gram re wi ta li za cji
mia stecz ka i je go hi sto rycz nych czę ści.
Pla nu je się prze nie sie nie źró deł ka nie -
co wy żej i wbu do wa nie go w zbo cze.

– Pro jek to wa ny owal ny plac przy le -
ga ją cy do skar py sta no wi z jed nej stro -
ny wy god ne po sze rze nie cią gu pie sze go,
z dru giej zaś – wień czy ciąg po de stów
wzno szą cych się stop nio wo od ul. Ban -
dur skie go – do da je Woj ciech But scher.
– Dla pa trzą cych od tej stro ny, uję cie

źró dła sta no wi za mknię cie kie run ku wi -
do ko we go i zwor nik ca łej kom po zy cji.

Ar chi tekt uwa ża, że in we sty cja bę -
dzie re ali zo wa na w trud nym pod wzglę -
dem ukształ to wa nia te re nie. Ca łe
wznie sie nie zo sta nie urzą dzo ne spe cjal -
nie kom po no wa ną zie le nią, ni ską, pło -
żą cą się, i krze wa mi kwit ną cy mi.
Na pa miąt kę tej prze bu do wy po sa dzo -
na zo sta nie li pa.

MUS ZY NA

Ku rort Za po pra dzie
Naj pierw by ła bu do wa pięk ne go am -

fi te atru, któ ry tęt ni ży ciem, wiel ki mi
kon cer ta mi, fe sty na mi i im pre za mi cha -
ry ta tyw ny mi. Od kil ku ty go dni trwa ją
pra ce przy wzno sze niu kom plek su od -
kry tych ba se nów, w któ rych la tem 2010
r. bę dzie my się ką pać. W przy szłym ro -
ku re ali zo wa na bę dzie ko lej na wiel ka in -
we sty cja w tej czę ści Mu szy ny.
Wszyst kie one są nie od łącz nie zwią za ne
z śp. bur mi strzem Wal de ma rem Ser wiń -
skim, któ ry zgi nął w wy pad ku dro go -

wym w lip cu ub.r. To dzie ło kon ty nu ują
je go naj bli ższy współ pra cow nik wi ce -
bur mistrz Wło dzi mierz To kar czyk i no -
wy bur mistrz Jan Gol ba.

– Za ło że niem pro jek tu jest kom plek -
so wa mo der ni za cja „Za po pra dzia”
i nada nie mu jed no znacz ne go cha rak te -
ru tu ry stycz no–uzdro wi sko wo–re kre -
acyj ne go, że by słu żył za rów no
miesz kań com mia sta, jak i ku ra cju szom
oraz tu ry stom – pod kre śla Bo że na Szew -
czyk z UMi GU.

Ma on ta kże sta no wić zwień cze nie
sze re gu dzia łań pro wa dzo nych przez sa -
mo rząd Mu szy ny już wy ko na nych lub
pro wa dzo nych obec nie, któ rych ce lem
by ło wpro wa dze nie na ten te ren „funk -
cji”: kul tu ral no–ar ty stycz nych (am fi te -
atr), spo łecz nych (plac za baw) oraz
re kre acyj no–re ha bi li ta cyj nych (ze spół
ba se nów z niec ka mi do pły wa nia lecz -
ni czy mi – wy peł nio ny mi wo dą mi ne ral -
ną, sztucz nie mro żo ne lo do wi sko).

W ra mach pro gra mu re wi ta li za cji
pla nu je się mo der ni za cję wlo to wej dro -
gi pro wa dzą cej do tej dziel ni cy, kom -
plek so wą od no wę zie le ni przy pi jal ni
„An to ni”. Dzię ki wy bu do wa niu sze ro -
kie go trak tu pie sze go, któ ry zo sta nie
pod kre ślo ny atrak cyj ny mi na sa dze nia mi
krze wów oraz ma łą ar chi tek tu rą, po -
wsta nie głów na pro me na da spa ce ro wa.
Do te go trze ba do dać re mont trak tu spa -
ce ro we go na pra wym brze gu Po pra du
na ko ro nie wa łu prze ciw po wo dzio we go.
Dzię ki te mu mu szy nia nie otrzy ma ją ele -
ganc ki szlak na od cin ku: to ry ko le jo we
– most na Po pra dzie – dwo rzec ko le jo -
wy. Po dob ne za bie gi pla no wa ne są
na le wym brze gu Po pra du. Urzą dzo -
na zo sta nie po rząd na dro ga pro wa dzą ca
do sa na to riów. 

Po wsta ną też ście żki na te re nie „Za -
gaj ni ka Za po pra dzie” oraz na ko ro nie
wa łu wzdłuż al. Zdro jo wej. Zmo der ni -
zo wa ny zo sta nie od ci nek ul. Mści wu -
jew skie go pro wa dzą cy od al. Zdro jo wej
do sa na to rium „Mu szy na” i „Ko ro na”
(chod nik, oświe tle nie, ma ła ar chi tek tu -
ra, no wa zie leń). Zo sta nie też urzą dzo -
ny trakt „pie szo-jezd ny” po mię dzy
wa łem a stre fą uzdro wi sko wą (plus tra -
sa ro we ro wa i par king). Do pro wa dzo -
na zo sta nie wo da mi ne ral na z od wier tu
„An to ni” do bu do wa ne go obec nie kom -

W amfiteatrze Zapopradzie wystąpiły najsłynniejsze polskie zespoły, m.in.
Perfect i Budka Suflera FOT. ARCHIWUM UMIGU
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plek su ba se nów, co po zwo li uatrak cyj -
nić ich ofer tę ta kże o ką pie le o cha rak -
te rze lecz ni czo–re ha bi li ta cyj nym.
Do te go trze ba do dać sztucz nie mro żo -
ne od kry te lo do wi sko, któ re już jest. Po -
nad to wszę dzie za mon to wa ne zo sta ną
no we la tar nie, do pro wa dzo ne od po -
wied nie li nie ener ge tycz ne.

Pla ny bar dzo am bit ne, ale cał ko wi cie
re al ne, zwłasz cza, że gmi na otrzy ma du -
że do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej.

PIOTR GRYŹLAK

PIW NICZ NA-ZDRÓJ

Am fi te atr przy pla ży
Przy stań fli sac ka i pla ża nad Po pra -

dem, am fi te atr z musz lą kon cer to wą,
otwar ta krę giel nia a ta kże zmo der ni zo -
wa ny plac za baw dla dzie ci – to tyl ko
nie któ re atrak cje, ja kie wpi szą się nie -
ba wem w pa no ra mę Piw nicz nej–Zdro -
ju. Te i in ne no win ki, zmie nia ją ce
zu peł nie wi ze ru nek czę ści uzdro wi ska
bę dzie mo żna zo ba czyć już wkrót ce
po obu stro nach rze ki.

Za spra wą m.in. unij ne go do fi nan so -
wa nia, ma ło dziś atrak cyj na, ale nie zwy -
kle uro kli wa część mia sta,
po ło żo na po le wej i pra wej stro nie Po -
pra du, zmie ni się nie do po zna nia. Me -
ta mor fo zę przej dzie część uzdro wi ska
na tzw. Za wo dziu. Są to te re ny
przy dwóch pi jal niach wód mi ne ral nych
– du żej i ma łej (tzw. „ba zy li ce”) wraz

z ota cza ją cy mi je par ka mi wzdłuż ul.
Ko ściusz ki. Po wsta ną tam: am fi te atr
na sto miejsc wraz z musz lą kon cer to wą
(kom pleks znaj dzie się w na tu ral nym
spad ku te re nu), plac w for mie sza chow -
ni cy z ka mien ny mi fi gu ra mi (mo żna bę -
dzie tam or ga ni zo wać dru ży no we
tur nie je w sza chy i grać w pił kę) oraz
ogro dzo ny plac za baw dla dzie ci
przy pi jal ni głów nej. Z my ślą o naj młod -
szych za in sta lo wa ne zo sta ną urzą dze nia
do za ba wy np. basz ta, huś taw ki–wa żki,
zje żdżal nia, pi ra mi da. No wy wy gląd
otrzy ma ją też te re ny par ko we. Mia sto
pla nu je no we na sa dze nia drzew i ro ślin.
Ma ją po wstać m.in. zie lo ne la bi ryn ty,
ście żki, pro me na dy spa ce ro we. Ca łość
uzu peł ni sty lo wa, ma ła ar chi tek tu ra,
a więc ław ki, ko sze na śmie ci, po ja wi się
też no we oświe tle nie oraz na wierzch nie
gra ni to we i be to no we.

Pro jek tan ci i ar chi tek ci kra jo bra zu
wzię li rów nież pod lu pę te re ny po prze -
ciw nej stro nie Po pra du (mię dzy sta cją
ko le jo wą, a cmen ta rzem ży dow skim,
wzdłuż ul. Tar go wej i Ka zi mie rza Wiel -
kie go), gdzie znaj du ją się obec nie obiek -
ty spor to we i re kre acyj ne. No wy
wi ze ru nek ma zy skać oto cze nie, jak
i sam Ska te Park, je den z nie licz nych
w po wie cie, z któ re go bar dzo chęt nie
ko rzy sta nie tyl ko miej sco wa mło dzież.
Zmo der ni zo wa ny ska te park bę dzie
mieć try bu ny i no we urzą dze nia. Zo sta -
nie on oto czo ny ni skim, ka mien nym
mu rem, któ ry zi mą sta no wić bę dzie

ban dę dla lo do wi ska. Wła dze uzdro wi -
ska chcą, by te ren ska te par ku peł nił o tej
po rze ro ku rów nież ta ką funk cję. 

Na tym jed nak nie ko niec zmian. Po -
bli ski plac za baw dla dzie ci bę dzie też
zmo der ni zo wa ny, a nie opo dal po wsta ną
trzy, be to no we to ry do krę gli, wie lo -
funk cyj ne bo isko spor to we ze sztucz ną
na wierzch nią (tar ta nem). Mia sto pla nu -
je też bu do wę po tej stro nie ma łej przy -
sta ni fli sac kiej i ka ja ko wej przy mo ście
łu ko wym, któ ry przej dzie grun tow ny re -
mont.

Pro jek tan ci nie za po mnie li o po lu bi -
wa ko wym na 17 miejsc i trzech dla wo -
zów cam pin go wych oraz pla ży
nad rze ką. Ca łość uzu peł ni ście żka spa -

ce ro wa, bę dą ca czę ścią szla ku ro we ro -
we go, za ta cza ją ce go pę tlę (o dłu go ści.
ok. 5 km). Re wi ta li za cją ma być ob ję te
po nad 5,6 ha piw ni czań skich bul wa rów.

– Wi zja, któ rą chce my zre ali zo wać
jest bar dzo am bit na, ale war to – je stem
o tym prze ko na ny – pod jąć się tak kar -
ko łom ne go za da nia – uwa ża Edward
Bo ga czyk, bur mistrz Piw nicz nej–Zdro -
ju. – Na sze uzdro wi sko nie jest na sta -
wio ne na ko mer cję. Na cisk kła dzie my
ra czej na to, by przy je żdża ją cy do nas
ku ra cju sze i tu ry ści nie tyl ko wy po czę li,
ale by pod ra to wa li zdro wie. Dla te go też
za le ży nam na tym, by gosz cząc w Piw -
nicz nej mie li przede wszyst kim jak naj -
wię cej kon tak tu z przy ro dą.
„Od mło dzo ne” te re ny po obu stro nach
Po pra du spra wią, że Piw nicz na bę dzie
jesz cze bar dziej atrak cyj na. 

Wdra ża nie pro jek tu roz pocz nie się
wio sną i po trwa naj praw do po dob niej
dwa la ta. Za da nie zo sta nie po wie rzo ne
fir mie lub fir mom wy ło nio nym w prze -
tar gu. Re wi ta li za cja czę ści uzdro wi ska
jest bez wąt pie nia jed ną z więk szych in -

Za sprawą m.in. unijnego
dofinansowania mało dziś
atrakcyjna, ale niezwykle
urokliwa część miasta,
położona po lewej i prawej
stronie Popradu, zmieni się
nie do poznania. 

Wizualizacja – Pracownia Projektowa Sławomira Podrazy z Nowego Sącza
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we sty cji miej skich, re ali zo wa nych
w ostat nich la tach w Piw nicz nej.

– Chciał bym, aby oba brze gi Po pra -
du tęt ni ły ży ciem, by tam wła śnie od ma -
ja aż do paź dzier ni ka od by wa ła się
więk szość im prez kul tu ral nych – do da je
Bo ga czyk. – Mam tu na my śli ró żne go
ro dza ju wy stę py, kon cer ty, ple ne ry,
przed się wzię cia re kre acyj ne i spor to we.

IGA MI CHA LEC

GRY BÓW

Z„ba ra ku” w XXI w.
Pierw sze go wrze śnia b.r. w Gry bo wie

od da ne zo sta nie do użyt ku no we Przed -
szko le Sa mo rzą do we. Na re ali za cję te go
za da nia mia sto uzy ska ło bli sko 2 mln zł
unij ne go do fi nan so wa nia. Bu do wa trwa
już po nad rok. Bu dy nek znaj du je się
w sta nie su ro wym, za mknię tym, ale już
za kil ka mie się cy wy peł ni się przed szko -
la ka mi. Dzie ci, jak i opie ku ją ca się ni mi
ka dra pe da go gicz na cze ka ją na ten mo -
ment z nie cier pli wo ścią.

No wo cze sny obiekt po wsta je za le d -
wie kil ka me trów od sta re go przed szko -
la, któ re, przy ul. Lesz czy no wej
funk cjo nu je od 1982 r. Mia sto zde cy do -
wa ło się na roz po czę cie in we sty cji, bo
nie opła ca ło się in we sto wać pie nię dzy
w re mont sta rej pla ców ki. Po za nie wiel -
ki mi na pra wa mi, ro bio ny mi na bie żą co,

nie by ła ona grun tow nie mo der ni zo wa -
na od po nad dwu dzie stu lat. Dzi siaj,
choć pra cow ni cy sta ra ją się za pew nić
prze by wa ją cym w niej ma lu chom jak
naj lep sze wa run ki, nie ste ty nie przy sta -
je ona już do obiek tów na mia -
rę XXI wie ku. Za pa dła, więc de cy zja
o sprze da ży tej nie ru cho mo ści i prze -
zna cze niu kwo ty uzy ska nej z trans ak cji
na bu do wę no we go przed szko la.

Eki py bu dow la ne wy ko naw cy – tar -
now skiej fir my Im bud we szły w te ren
w sierp niu 2008 r. Do tych czas pra ce po -
chło nę ły już 1,2 mln. zł, wśród któ rych są
fun du sze ze sprze da ży lecz ni cy. War tość
ca łe go za da nia opie wa na 2,8 mln zł.

– Nie mo że my do cze kać się prze pro -
wadz ki – po wie dzia ła „Są de cza ni no wi”
Be ata Sus, dy rek tor ka Przed szko la Sa -
mo rzą do we go w Gry bo wie. – Prze nie -
sie my się bo wiem do bu dyn ku
na mia rę XXI wie ku, któ ry za pew ni kom -
fort dzie ciom i stwo rzy od po wied nie wa -
run ki na ucza nia. Nasz sta ry bu dy nek
z ze wnątrz przy po mi na ba rak, ale
w środ ku, wspól nie z ro dzi ca mi sta ra my
się, by sa le by ły ko lo ro we i na sze ma lu -
chy czu ły się w nich do brze. Rze czy wi -
stość jed nak skrze czy. Pa mię tam ta ki
okres, gdy prze cie kał dach. Trze ba by ło
wów czas pod sta wiać wa nien ki i garn ki.

Obec nie do przed szko la uczęsz cza 75
gry bo wian w wie ku od 3 do 6 lat.
Od dwóch lat sze ścio lat ki z tzw. od dzia -
łu ze ro we go ma ją za ję cia w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1. 

No we przed szko le jest bu dyn kiem
par te ro wym, nie pod piw ni czo nym.
Obec nie sta wia ne są w nim ścian ki dzia -
ło we. Po od da niu do użyt ku znaj dą się
w nim m. in.: trzy sa le za baw, szat nia dla
dzie ci, za ple cze, pod grze wal nia po sił -
ków, po kój na uczy ciel ski, po kój dy rek -
to ra i po kój dla ob słu gi. Na miej scu
wy bu rzo ne go sta re go bu dyn ku po wsta -
nie w la tach 2011–2012, co prze wi du je
zresz tą pro jekt: dro ga we wnętrz na,
chod ni ki, miej sca do par ko wa nia dla sa -
mo cho dów, no i oczy wi ście du ży plac
za baw dla dzie ci i te ren do re kre acji.

Po nad to obiekt (613 m2 po wierzch ni
użyt ko wej) zo sta nie przy sto so wa ny
do po trzeb osób nie peł no spraw nych, co
umo żli wi utwo rze nie od dzia łu in te gra -
cyj ne go. W bu dyn ku znaj dzie się rów -

nież po miesz cze nie, w któ rym, np.
w week en dy, czy w go dzi nach po po łu -
dnio wych bę dą od by wać się za ję cia ak -
ty wi zu ją ce dla osób po szu ku ją cych
pra cy i nie tyl ko. 

– Pla nu je my otwo rzyć od dział in te -
gra cyj ny, do któ re go uczęsz czać bę dą
dzie ci z ró żnym stop niem nie peł no spraw -
no ści – do da je Be ata Sus. – Zo ba czy my,
ja kie bę dzie za po trze bo wa nie. Za pi sy
roz po czy na my w mar cu. Od dział li czyć
bę dzie 20 dzie ci. W związ ku z tym bę dzie -
my mu sie li rów nież przy jąć na uczy cie la
ze spe cja li stycz nym wy kształ ce niem i ko -
goś do po mo cy. Je śli cho dzi na to miast
o po mysł udo stęp nie nia po miesz cze nia
na za ję cia ak ty wi za cyj ne dla ko biet, bę -
dzie my współ pra co wać w tym wzglę dzie

War to wie dzieć

In we sty cje bę dą re ali zo wa ne w 37 mia stach
Ma ło pol ski. Jak pod kre śla czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Ma rek So wa, wła dze re gio nu
sta ra ły się szcze gól nie pro mo wać part ner -
stwa spo łecz ne. Stąd na do fi nan so wa nie,
oprócz gmin, mo gły li czyć ta kże or ga ni za cje
po za rzą do we oraz wspól no ty miesz ka nio we.
Kon kurs ogło szo no w stycz niu br. Zda niem
wi ce mar szał ka Ro ma na Cie pie li był to je den
z naj trud niej szych na bo rów. Bur mi strzo wie
przy go to wa li pro gra my re wi ta li za cyj ne,
a na stęp nie przez kil ka mie się cy eks per ci
oce nia li ich po my sły. 45 ma ło pol skich miast
zo sta ło za pro szo nych do zło że nia kon kret -
nych pro jek tów. Ka żda gmi na mo gła zło żyć
mak sy mal nie 3 pro jek ty. Do re ali za cji wy -
bra no 41 pro jek tów na łącz ną kwo tę po -
nad 249 mln zł.
– Dwa la ta te mu za ło ży li śmy, że do koń -
ca 2009 ro ku bę dzie my mie li za kon trak to wa -
nie na po zio mie 40 proc. i prze kro czy my 2 mld
zł. Dzi siaj uda ło nam się osią gnąć te wskaź ni -
ki, a war tość pro jek tów wy bra nych do re ali za -
cji to kwo ta 2 mld 124 mln zł. – ko men tu je
Ma rek So wa. – To nie ko niec dzie le nia unij -
nych środ ków w Ma ło pol sce. Do koń ca ro ku
pla no wa ne są jesz cze kon kur sy na do fi nan so -
wa nie pro jek tów ma ją cych na ce lu roz wój
stref go spo dar czych. W tym tem pie ma my za -
miar wy da wać środ ki unij ne przy naj mniej
do koń ca 2011 ro ku.

Bu do wa sta re go przed szko la w
Grybowie w 1981 r.
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z Urzę dem Pra cy, któ ry ta kie pro gra my
re ali zu je i je ko or dy nu je. 

Być mo że w przy szło ści uda ło by się
jesz cze no wy obiekt roz bu do wać. War -
to też wspo mnieć, że przed szko le
w Gry bo wie po sia da cer ty fi kat Przed -
szko la Opty mi stycz ne go (zdo by ty
w stycz niu 2009 r.) i cer ty fi kat Przed -
szko la Pro mu ją ce go Zdro wie. 

Dru gi pro jekt re wi ta li za cyj ny, zło żo ny
przez Gry bów doMa ło pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go pn. „Kom -
plek so wa re no wa cja Ryn ku”, zna lazł się
na wy so kim miej scu na li ście re zer wo wej.

IGA MI CHA LEC

NO WY SĄCZ

Od mła dza nie sta rów ki
Pro jekt re wi ta li za cji no wo są dec kiej

sta rów ki zy skał wy so ką oce nę me ry to -
rycz ną (5. miej sce spo śród 64 wnio sków)
eks per tów Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go i otrzy mał
wspar cie z fun du szy unij nych (9 mln zł).
W za kres za da nia wcho dzi kom plek so wa
mo der ni za cja Szko ły Pod sta wo wej nr 2,
Gim na zjum nr 11 oraz Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 1 oraz bu do wa
dwóch no wo cze snych bo isk wie lo funk -
cyj nych na te re nie Mię dzysz kol ne go
Ośrod ka Spor tu. Cał ko wi ta war tość pro -
jek tu wy no si po nad 13 mln zł. 

Wła dze mia sta twier dzą, że to do pie -
ro pierw szy etap od mła dza nia Sta re go
Mia sta. W stycz niu 2009 r. Ra da Mia sta
No we go Są cza jed no gło śnie przy ję ła lo -
kal ny pro gram re wi ta li za cji ob sza ru sta -
rów ki, któ re go re ali za cja
prze wi dzia na jest do 2013 r. W po przed -
nich la tach przed sta wia ne wła dzom sa -
mo rzą do wym pro gra my re wi ta li za cyj ne
nie mia ły szczę ścia. By ły po pro stu sła -
be (je den z nich przy go to wał stu dent
w opar ciu o szy ko wa ną pra cę ma gi ster -
ską!), nie do pra co wa ne lub po szu ki wa ni
spe cja li ści po za po zna niu się z wy ma -
ga nia mi zle ce nio daw cy od stę po wa li
od skła da nia ofert. Ge ne ral nie bra ko wa -
ło wi zji uatrak cyj nie nia Sta re go Mia sta,
stwo rze nia me cha ni zmów za chę ca ją -
cych do czę ste go od wie dza nia śród mie -
ścia, bar dziej czy tel ne go sys te mu ru chu
ko mu ni ka cyj ne go. Si łą rze czy, po słu gi -

wa no się tzw. uprosz czo nym pro gra -
mem re wi ta li za cji, któ ry obej mo wał je -
dy nie obiek ty ku ba tu ro we w ob rę bie
Sta re go Mia sta, po sze rzo ne go o bez po -
śred nie są siedz two cią gu ko mu ni ka cyj -
ne go: alei Wol no ści i Ba to re go.
W ra mach te go pro gra mu prze pro wa -
dzo no m.in. ada pta cję żłob ka na Plan -
tach na sie dzi bę No wo są dec kiej Ma łej
Ga le rii, od re mon to wa no Miej ski Ośro -
dek Kul tu ry i ka mie ni cę przy ul.
Szwedz kiej 2 (z Biu rem Wy staw Ar ty -
stycz nych), bu dy nek szko ły pod sta wo -
wej nr 2, Plac 3 Ma ja i ul. Ja giel loń ską.
Wy mie nio no też i zmo der ni zo wa no
oświe tle nie ulicz ne (240 punk tów
świetl nych).

No wy pro gram, opra co wa ny przez
Fir mę Do rad czą Mo ni ki Ma ziar ki z Tar -
no wa przy kon sul ta cji z pre ze sem Sto -
wa rzy sze nia Fo rum Re wi ta li za cji
Alek san dry Czy żew skiej i prof. Krzysz -
to fem Skal skim, prze wi du je wy ko na -
nie 33 pro jek tów prze strzen nych,
go spo dar czych i spo łecz nych o łącz nej
war to ści 133 mln zł. Do ku ment te go ty -
pu jest nie zbęd ny przy sta ra niach sa mo -
rzą dów o uzy ska nie wspar cia
fi nan so we go z fun du szy UE (ści ślej:
Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu

Ope ra cyj ne go) na od no wie nie zde gra -
do wa nych spo łecz nie i eko no micz nie
dziel nic miej skich. 

Na pla no wa nym do re wi ta li za cji te re -
nie (15,6 ha) znaj du je się 40 ulic i 29
obiek tów za byt ko wych, na trwa łe wpi -
sa nych w pej zaż mia sta. Wśród za dań,
oprócz wy mie nio nych po wy żej i prze -
wi dzia nych już do re ali za cji w 2010 r.,
znaj du je się m.in. utwo rze nie w kom -
plek sie pa ra fii św. Mał go rza ty „Eu ro pej -
skie go Sa lo nu Me diów Dzie cię cych”,
za go spo da ro wa nie prze strze ni pu blicz -
nej na te re nie Pla cu Sło wac kie go tzw.
Ryn ku Ma śla ne go, re wa lo ry za cję Plant
(sza cun ko wy koszt 1 mln zł), re no wa cję
ra tu sza, prze bi cie (700 m) ul. Mic kie wi -
cza do Bul wa ru Na rwi ku, re mon ty ka -
mie nic wspól not miesz ka nio wych.

Re ali za cja pro gra mu re wi ta li za cji wy -
kra cza po za jed ną, czy na wet dwie ka -
den cje sa mo rzą du. Suk ces za le żeć bę dzie
od kre atyw no ści i de ter mi na cji wło da rzy
mia sta i ich zdol no ści do po zy ska nia
part ne rów do współ dzia ła nia i współ fi -
nan so wa nia. Ze wzglę du na wy so kie
kosz ty przed się wzięć re wi ta li za cyj nych
po żą da na jest współ pra ca sek to ra pu -
blicz ne go z sek to rem pry wat nym.

JE RZY LE ŚNIAK

Teren objęty rewitalizacją z lotu ptaka FOT. LEŚ
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A by nie dzie lić spo łe czeń stwa
Ła bo wej, or ga ny gmi ny od -
stę pu ją od po dej mo wa nia
dzia łań na rzecz bu do wy

elek trow ni pla zmo wej w Ła bo wej wraz
z in sta la cją do pro duk cji ener gii – ta ką
uchwa łę jed no gło śnie pod ję li rad ni Ła -
bo wej na przed świą tecz nej se sji Ra dy
Gmi ny na wnio sek wój ta Mar ka Jan cza -
ka. Za póź no.

Trzy dni póź niej ko mi tet pro te sta cyj -
ny prze ciw ko bu do wie spa lar ni śmie ci
przez ka na dyj skie go in we sto ra w Ła bo -
wej prze kształ cił się w ko mi tet re fe ren -
dal ny dla od wo ła nia wój ta i Ra dy
Gmi ny. Za czął się wy ścig z cza sem,
gdyż na 8 mie się cy przed wy bo ra mi sa -
mo rzą do wy mi ple bi scy tu się nie prze -

pro wa dza. Do wój ta i są dec kiej de le ga -
tu ry Kra jo we go Biu ra Wy bor cze go
wpły nę ło sto sow ne za wia do mie nie.
W ko mi te cie dzia ła m.in. han dlo wiec,
przed się bior ca, zna na le kar ka, ale na se -
sji, któ ra mia ła uśmie rzyć gniew miesz -
kań ców, co się nie uda ło, pierw sze
skrzyp ce grał soł tys Ła bo wej, Ju rek
Mruk. Prze ry wał wój to wi, gdy ten tłu -

ma czył, że in we sty cja ni gdy nie wy szła
z fa zy mgła wi co we go pro jek tu i wła dze
gmi ny nie po czy ni ły żad nych kro ków
w kie run ku jej re ali za cji. 

– Nie praw da, a zmia na stu dium za -
go spo da ro wa nia gmi ny! – krzy czał
Mruk, któ ry wbrew swe mu na zwi sku,
do milcz ków nie na le ży. Na se sji po ka -
zał świa dec twa ukoń cze nia dwóch stu -
diów po dy plo mo wych z za kre su
ochro ny śro do wi ska na Aka de mii Rol -
ni czej w Kra ko wie. 

– Ja się na tym znam! – oznaj mił bez
prze sad nej skrom no ści. 

***
Ju rek Mruk (Tak mam w ak cie uro -

dze nia, nie Je rzy, lecz Ju rek, po pra wiał
mnie) miesz ka z ro dzi ną w le śni czów -

W Ła bo wej kam pa nia wy bor cza roz po czę ła się przed Nowym Rokiem

Wójt na wul ka nie
– Odwrotu od referendum
nie ma, wójt miał dość
czasu na opamiętanie,
przestraszył się dopiero
telewizji.

Ju rek Mruk (z teczką) w trakcie sesji Rady Gminy FOT. HSZ
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ce, bo z wy kształ ce nia i za wo du jest le -
śni kiem, a do kład nie in ży nie rem nad zo -
ru w Nad le śnic twie Na wo jo wa. 

– Aby do je chać do la su prze je żdżam
przez wszyst kie wsie w gmi nie, wi dzę
wszyst kie pro ble my i roz ma wia łem
z wszyst ki mi ludź mi – mó wi. 

Po cho dzi z Li ma no wej, spro wa dził
się z żo ną do Ła bo wej za pra cą pod ko -
niec lat 70. ze szłe go stu le cia i już tu zo -
sta li. Miesz kań cy szyb ko się na nim
po zna li, trzy krot nie wy bie ra jąc le śni ka
na rad ne go, a w tej ka den cji na soł ty sa. 

– Od wro tu od re fe ren dum nie ma,
wójt miał dość cza su na opa mię ta nie,
prze stra szył się do pie ro te le wi zji – mó -
wi Mruk.

Pierw szy raz soł tys Ła bo wej usły szał
o spa lar ni śmie ci na czerw co wej se sji,
gdy Jan czak w za wo alo wa nej for mie
ujaw nił, że ta jem ni czy in we stor roz glą -
da się po gmi nie. 

Gdy Mruk usły szał, co by to mia ło
być i o ja kie pie nią dze cho dzi, to za py -
tał: „A gdzie kon sul ta cje spo łecz ne?” 

Od po wie dzi nie by ło, za to za czę ły
na pły wać nie po ko ją ce in for ma cje, że
pra cow ni cy urzę du po kry jo mu „zdo by -
wa ją” lu dzi z dział ka mi pod in we sty -
cję. I wte dy Mruk i je go lu dzie za czę li
się do po mi nać o szcze gó ły, to już był
wrze sień. Mruk przed sta wił na ko lej nej
se sji 150 pod pi sów prze ciw ko spa lar ni,
a po tem to po szło la wi no wo. Ko mi tet
utwo rzy li lu dzie za sie dze ni w Ła bo wej
i świe żo tu za miesz ka li. Nie by ło for -
mal ne go prze wod ni czą ce go.

Ma rian Paw lak to miej sco wy biz nes -
men, a Piotr Izwor ski jest dy rek to rem
du że go mar ke tu ze sprzę tem AGD
w No wym Są czu, to on za ło żył stro nę
in ter ne to wą „S.O.S. dla Ła bo wej”. 

Do pro te stu włą czy ła się by ła sze fo wa
Są dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go,
lek. med. Da nu ta Ca bak–Fiut, któ ra nie -
daw no wpro wa dzi ła się do no we go do -
mu w Ła bo wej, wy bu do wa ne go
na oj co wiź nie. Pa ni dok tor na ze bra niu
wiej skim da ła wy kład na te mat szko dli -
wo ści spa la nia śmie ci dla ży cia ludz kie -
go. Mruk włą czył się w pra cę ko mi te tu
pro te sta cyj ne go, gdy prze czy tał w ga ze -
cie wy po wiedź Mar ka Jan cza ka, że spo -
łecz ność Ła bo wej ze zro zu mie niem
przy ję ła po mysł bu do wy spa lar ni śmie ci,

któ rą wójt upar cie na zy wał elek trow nią
pla zmo wą. Ar ty kuł uka zał się w dzień
po wi zy cie w Ła bo wej eki py TVN -24,
fil mu ją cej wzbu rzo nych miesz kań ców.
Pan Ju rek wte dy na se rio za in te re so wał
się, czym ta in we sty cja pach nie. W in ter -
ne cie zna lazł ar ty ku ły, z któ rych
wynikało, że spa lar nia pla zmo wa to ma -
ły Czar no byl. Tech no lo gię wy my śli ła
NA SA na po trze by uty li za cji od pa dów
po woj nie w Wiet na mie. Po le ga ona
na spa la niu w bar dzo wy so kiej tem pe ra -
tu rze od pa dów (po nad 6 tys. stop ni Cel -
sju sza), któ re zmie nia ją się w szkli wo. 

Upar ty le śnik do tarł do eks per ty zy
prof. Mi cha ła Woź nia ka z Po li tech ni ki
Rze szow skiej, któ ra w ostat niej chwi li
ura to wa ła Rze szów od tej bom by ze ga -
ro wej. Na uko wiec wska zał na trzy za gro -
że nia. Tam, gdzie ta ka spa lar nia dzia ła,
wzra sta za cho ro wal ność na ra ka, spa lar -
nie pla zmo we lu bią wy bu chać, z te go
wzglę du w Ame ry ce bu do wa ne są na od -
lu dziu, a pod Pa ry żem spa lar nię za -
mknię to, a po trze cie – że by ta ka
in we sty cja się opła ci ła, to za pa li wo mu -
szą słu żyć bar dzo dro gie śmie ci, któ rych
nikt nie chce: de ter gen ty, ołów, od pa dy
z elek trow ni ato mo wej! Przy zwy kłych
od pa dach ko mu nal nych, w ce nie 240 eu -
ro za to nę, in we sty cja jest nie opła cal na.
A je śli do dać, że spa lar nia po trze bo wa ła -
by dzien nie 400 ton te go świń stwa, to sta -
je się ja sne, co się szy ko wa ło w Ła bo wej. 

A naj gor sze w tym wszyst kim, że to
on, Ju rek Mruk wy kre ował Mar ka Jan -
cza ka na wój ta, dla te go na ze bra niu
wiej skim 13 grud nia ub. ro ku soł tys Ła -
bo wej, po od da niu hoł du ofia rom sta nu
wo jen ne go, prze pro sił miesz kań ców
za swój nie roz wa żny krok w ro ku 2002.
Ra zem dzia ła li w ko mi te cie wy bor -
czym. Nikt nie chciał star to wać na wój -
ta i Jan czak się zgło sił. 

– Ba li śmy się, że go za da nie prze ro -
śnie i wy kra ka li śmy – wspo mi na soł tys.

Mó wi, że na wet gdy by nie by ło afe ry ze
spa lar nią, to i tak kry tycz nie oce niał -
by 7–let nie rzą dy Mar ka Jan cza ka. Li sta
za rzu tów pod ad re sem wój ta jest dłu ga,
po cząw szy od bra ku mo der ni za cji
ośrod ka zdro wia, przez nie sku tecz no ść
w ścią ga niu dla gmi ny środ ków unij -
nych, a skoń czyw szy na wi docz nym go -
łym okiem ne po tyzmie. 

– By łem ty le lat rad nym i, ma jąc
czwór kę dzie ci, ni gdy mi nie przy szło
do gło wy, aby któ reś pra co wa ło w urzę -
dzie gmi ny. Obec nie na gmin nie za trud -
nia się tam dzie ci rad nych, co
ubez wła sno wol nia rad nych w po dej mo -
wa niu de cy zji – uwa ża soł tys. 

– Co się z Mar kiem po ro bi ło, po rząd -
ny był czło wiek. Ten su fit jest wy ko na ny
przez nie go, on był ślu sa rzem, sto la -
rzem, zło ta rącz ka – ża li się na po że gna -
nie Ju rek Mruk. 

Od wrze śnia wójt i soł tys Ła bo wej
mó wią so bie na „pan”. 

***
– Jest gru pa lu dzie nie za do wo lo nych

z te go, co dzie je się w gmi nie, któ rzy nie
wy gry wa ją gmin nych prze tar gów, któ -
rych krew nych nie za trud ni łem w urzę -
dzie, któ rzy nie pła cą po dat ków
w ter mi nie, i ci lu dzie się zgro ma dzi li
i szu ka ją ró żnych pre tek stów, aby od wo -
łać ra dę i mnie – uwa ża Ma rek Jan czak.
Mó wi, że wśród je go prze ciw ni ków są
oso by, któ re uwa ża ją, że sko ro go kie -
dyś po par li w wy bo rach, to on ma w sto -
sun ku do nich ja kieś zo bo wią za nia,
tym cza sem dla nie go in te res gmi ny jest
naj wa żniej szy. 

Je śli wójt mó wi praw dę, to pro test
i re fe ren dum spa dły na nie go jak grom
z ja sne go nie ba. 

– Nikt ze mną nie roz ma wiał, od ra zu
utwo rzy li ko mi tet – twier dzi. Dla Jan cza -
ka spra wa za czę ła się, gdy Ra da Gmi ny
wy ra zi ła za in te re so wa nie in we sto ra mi,
rów nież w za kre sie uty li za cji od pa dów,
gdyż to po wa żny pro blem na Są dec -
czyź nie. 

– Bo wbrew te mu, co oni mó wią, że
na sza gmi na jest tu ry stycz na, to ja znam
tyl ko pa rę ro dzin, któ re za ra bia ją na tu -
ry stach – tłu ma czy wójt.

„Ka na dyj czy cy” przy szli do wój ta
z pro po zy cją za in we sto wa nia w gmi -
nie 130 mln eu ro! 

Wójt Janczak,
z wykształcenia inżynier
mechanik, jednym tchem
potrafi wymienić swoje
sukcesy.
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– Ja ki wójt wy rzu cił by za drzwi ta kich
in te re san tów?! – py ta wójt. Go ście (je -
den Po lak, dru gi au ten tycz ny Ka na dyj -
czyk) grzecz nie zre fe ro wa li po mysł
bu do wy w Ła bo wej su per no wo cze snej
i bez piecz nej dla śro do wi ska spa lar ni
pla zmo wej, prze ra bia ją cej ener gię ciepl -
ną, uzy ska ną ze spa le nia w bar dzo wy -
so kiej tem pe ra tu rze od pa dów
ko mu nal nych i zręb ków drew na,
na ener gię elek trycz ną. Mó wi li, że po -
dob ne spa lar nie dzia ła ją w Ka na dzie
i Sta nach Zjed no czo nych, a w Eu ro pie
we Fran cji.

„Ka na dyj czy ków” in te re so wa ło 5 ha
grun tu z do brym do jaz dem, bli sko li nii
wy so kie go na pię cia. Po nie waż sa mo rząd
nie dys po nu je od po wied ni mi te re na mi, to
wójt zor ga ni zo wał „in we sto rom” spo tka -
nie z gru pą miesz kań ców Ła bo wej. By li
to wła ści cie le dzia łek po ło żo nych tro chę
na ubo czu, ale bli sko dro gi kra jo wej i li -
nii wy so kie go na pię cia. Po ze bra niu „Ka -
na dyj czy cy” z upo wa żnie nia
za in te re so wa nych dzie rża wą miesz kań -
ców, zwró ci li się do ra dy o zmia nę stu -
dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Mie li zwo zić od pa dy w pro mie -
niu 20–30 km. 

– Cho dzi ło nie o 400, lecz 200 ton
śmie ci ko mu nal nych na do bę plus od pa -

dy z prze rób ki drew na, ja kich u nas nie
bra ku je – pro stu je Jan czak. – To rap -
tem 10 ti rów, a na do bę prze je żdża przez
Ła bo wą 300. 

Jan czak też do szko lił się na ten temat.
W in ter ne cie zna lazł in for ma cję, że spa -
lar nia pla zmo wa w od ró żnie niu od rusz -
to wej pra wie nie po zo sta wia od pa dów
po pro duk cyj nych, tyl ko tro chę po pio łu –
jak by la wę wul ka nicz ną – któ ry mo żna
wy ko rzy stać przy bu do wie dróg. Wójt
ocza mi wy obraź ni już wi dział schlud ną,
es te tycz ną si łow nię o mo cy 20 MG, w któ -
rej cze lu ściach zni ka ły by śmie ci, a wy pły -
wał by prąd. Po pro stu, był by to uda ny
ma riaż śmie cia rzy z ochro nia rza mi. Wy -
obra żał so bie, że in we stor da lu dziom pra -
cę, do ło ży się do obiek tów spor to wych,
po pro stu Ła bo wa roz kwit nie.

– Po my śla łem, niech spró bu ją
– wspo mi na Ma rek Jan czak. Dro ga
do uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę
przy te go ty pu in we sty cji jest dłu ga
i kosz to wa na, a przepisy bar dzo su ro we.
Tyl ko spo rzą dze nie ra por tu od dzia ły wa -
nia na śro do wi sku za bie ra spe cja li stom
rok. Wójt pla no wał kon sul ta cje spo łecz -
ne, ale wte dy już mle ko się roz la ło.
Na ca łą Pol skę po szedł krzyk, że w ser -
cu tu ry stycz nej gmi ny po wsta nie gi gan -
tycz na spa lar nia śmie ci, do któ rej bę dą

zwo żo ne od pa dy z ca łej Eu ro py i że zie -
lo ne świa tło dla te go sza lo ne go po my -
słu da ły wła dze gmi ny. Aż dwie sta cje
te le wi zyj ne za in te re so wa ły się te ma -
tem. Za czę to wie szać psy na wój cie,
cze piać się wszyst kie go, tym cza sem
Jan czak, z wy kształ ce nia in ży nier me -
cha nik, jed nym tchem po tra fi wy mie nić
swo je suk ce sy: oczysz czal nia ście ków
w Ła bo wej, po stę pu ją ca ka na li za cja
gmi ny, do sta wie nie skrzy dła do Szko ły
Pod sta wo wej w Ła bo wej, sa la gim na -
stycz na w No wej Wsi, re mi za w Ło siu,
re mon ty bu dyn ku UG, ośrod ka kul tu ry,
przy chod ni, dro gi. Sło wem, nie prze -
spał, uwa ża, tych 7 lat. 

Ka den cja wój ta i ra dy upły wa 12 li -
sto pa da br. i re fe ren dum naj pew niej się
od bę dzie.

– A gdy z po wo du ni skiej fre kwen cji
re fe ren dum oka że się nie wa żne, to czy to
bę dzie zna czy ło, że miesz kań cy mnie po -
pie ra ją? – za sta na wia się Ma rek Jan czak
i do da je: – Tu nie cho dzi o spa lar nię, lecz
o kam pa nię wy bor czą.

HEN RYK SZEWC ZYK

Warto wiedzieć

Gmi na Ła bo wa jest naj rza dziej za lud nio ną
gmi ną w po wie cie no wo są dec kim (42,9
miesz kań ców na km²), z naj więk szym are -
ałem la sów – 71 proc. pow.; li czy 5413
miesz kań ców, dzie li się na 13 so łectw: Bar -
no wiec, Cza czów, Ka mian na, Ko tów, Krzy -
żów ka, Ła bo wa, Ła bo wiec, Ło sie,
Ma cie jo wa, No wa Wieś, Roz to ka Wiel ka,
Skła dzi ste, Uhryń. Ła bo wa zo sta ła za ło żo -
na przed 1581 r. na pra wie wo ło skim przez
Bra nic kich. Do 1947 r. w oko licz nych wio -
skach prze wa ża li Łem ko wie, po któ rych po -
zo sta ły za byt ko we cer kiew ki, prze ro bio ne
na ko ścio ły. Geo gra ficz nie ob szar gmi ny Ła -
bo wa zaj mu je po gra ni cze wschod niej czę ści
Be ski du Są dec kie go i za chod nie te re ny Be -
ski du Ni skie go. Gó ry roz dzie la do li na Ka mie -
ni cy Na wo jow skiej. Dwie trze cie po wierzch ni
gmi ny na le ży do Po pradz kie go Par ku Kra jo -
bra zo we go i je go otu li ny. Są tu zna ko mi te
wa run ki do upra wia nia tu ry sty ki pie szej, ro -
we ro wej i nar ciar stwa. Ka mian na sły nie
z Do mu Pszcze la rza i api te ra pii, zi mą krę ci
się tam wy ciąg nar ciar ski.

Czarne chmury zawisły nad wójtem Markiem Janczakiem FOT. HSZ
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P o kil ku na sto let niej prze rwie,
od ro ku szkol ne go 2009/2010,
ma tu ra z ma te ma ty ki znów jest
obo wiąz ko wa. Za nim ucznio -

wie z klas ma tu ral nych 5 ma ja 2010 r.
za sią dą do praw dzi we go eg za mi nu
z ma te ma ty ki, pół ro ku wcze śniej, 3 li -
sto pa da 2009 r. mo gli spraw dzić swe
ma te ma tycz ne kom pe ten cje, pi sząc
prób ny eg za min ma tu ral ny.

Eg za min ten nie był obo wiąz ko wy. Dla
zda ją cych przy go to wa no ar ku sze za wie -
ra ją ce 34 za da nia, w tym 25 zdań za -
mknię tych i 9 otwar tych (6 krót kiej
od po wie dzi i 3 roz sze rzo nej od po wie dzi). 

14 grud nia 2009 r. Cen tral na Ko mi -
sja Eg za mi na cyj na i ko mi sje okrę go we
opu bli ko wa ły re zul ta ty uzy ska ne przez
uczniów szkół po nad gim na zjal nych,
a dy rek to rzy szkół bio rą cych udział
w eg za mi nie uzy ska li dro gą elek tro nicz -
ną szcze gó ło we wy ni ki ka żde go ucznia
w ka żdym za da niu. Przy ję cie ta kie go
roz wią za nia umo żli wia dy rek to rom
szkół i na uczy cie lom prze ana li zo wa nie
wy ni ku uzy ska ne go przez ka żde go z pi -
szą cych eg za min, gdyż ka żde mu z za -
dań przy pi sa no uzy ska ny przez da ne go
ucznia wskaź nik wy ko na nia za da nia.

W kra ju do prób nej ma tu ry z ma te -
ma ty ki przy stą pi ło 354 677 uczniów,
próg co naj mniej 30% mo żli wych
do uzy ska nia punk tów osią gnę ło, tym
sa mym zda jąc eg za min, 76% uczniów.
Po ra żkę po nio sło 24% pi szą cych. Wy -
nik wy ższy od kra jo we go uzy ska ły wo -
je wódz twa: wiel ko pol skie (79%),
ku jaw sko -po mor skie, ma ło pol skie, po -
mor skie, (78%). Śred nia mo żli wych
do uzy ska nia punk tów dla ca łej po pu la -
cji pi szą cych wy nio sła 23,71. Naj wy -
ższe śred nie od no to wa no
w wo je wódz twach: ma zo wiec kim

(24,71 punk tu), ma ło pol skim (24,29
punk tu), łódz kim (24,09 punk tu), po -
mor skim (24,08 punk tu), ku jaw sko -po -
mor skim (23,89 punk tu). Od se tek
suk ce sów wśród dziew cząt był wy ższy
niż osią gnię ty przez chłop ców – 77%
wo bec 74%, po dob nie śred nie mo żli -
wych do uzy ska nia punk tów – od po -
wied nio 23,89 i 23,48.

Prób ny eg za min za koń czył się suk ce -
sem dla: 88% uczniów li ce ów ogól no -
kształ cą cych (śred nia: 27,22 punk tu), 60%

uczniów tech ni ków (śred nia: 17,72 punk -
tu), 50% uczniów li ce ów pro fi lo wa nych
(śred nia: 15,81 punk tu). Nie co gor sze wy -
ni ki uzy ska li ucznio wie: li ce ów uzu peł -
nia ją cych (zda wal ność na po zio mie 24%,
śred nia: 11,96 punk tu), tech ni ków uzu peł -
nia ją cych (zda wal ność: 19%, śred -
nia: 11,41 punk tu). 

Lep sze wy ni ki osią ga li ucznio wie
szkół pu blicz nych (zda wal ność na po -
zio mie 76%, śred nia: 23,84 punk tu).
Ucznio wie szkół nie pu blicz nych uzy -
ska li śred nią mo żli wych do uzy ska nia
punk tów na po zio mie 19,53, a zda wal -
ność wy nio sła 57%.

Naj lep sze re zul ta ty osią gnę li uczą cy
się w mia stach li czą cych wię cej niż 100

W „Konopnickiej” w Nowym Sączu na 285 piszących egzaminu 
nie zaliczyła tylko jedna osoba. Próbna matura z matematyki wypadła

na Sądecczyźnie zupełnie przyzwoicie

Nie taki diabeł straszny

W kraju do próbnej 
matury z matematyki
przystąpiło 354 677
uczniów, próg co
najmniej 30% możliwych
do uzyskania punktów
osiągnęło, tym samym
zdając egzamin, 76%
uczniów.
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tys. miesz kań ców (od se tek suk ce -
sów: 80%, śred nia: 25,44 punk tu), dru -
gą po zy cję za ję ły mia sta li czą ce od 20
do 100 tys. miesz kań ców (od po wied -
nio 77% i 23,92 punk tu). W szko łach
miast o licz bie lud no ści ni ższej niż 20
tys. wy ni ki prób nej ma tu ry z ma te ma ty -
ki osią gnę ły war to ści: 72% i 22,00
punk ty, a w szko łach wiej skich od po -
wied nio: 63%, 19,37 punk tu.

W Ma ło pol sce
W wo je wódz twie ma ło pol skim

do prób ne go eg za mi nu ma tu ral ne go
z ma te ma ty ki przy stą pi ło 33 600
uczniów. Po dob nie jak w kra ju, eg za min
le piej na pi sa ły dziew czę ta. Wy nik co naj -
mniej 30% mo żli wych do uzy ska nia
punk tów osią gnę ło 78% uczniów, 22%
nie zda ło te go eg za mi nu. Śred ni wy nik
z eg za mi nu dla wo je wódz twa to 24,29
punk tu. Naj trud niej szy mi oka za ły się za -
da nia nr 28, 31 i 33. Wskaź nik roz wią zy -
wal no ści dla za da nia nr 31 (mo żna by ło
za nie uzy skać max. 2 pkt) wy niósł 1%,
a dla za da nia 33. (max. 4 punk ty) – 8%.

88% uczniów li ce ów ogól no kształ cą -
cych zda ło eg za min z ma te ma ty ki, osią -
ga jąc śred nią 27,97 punk tu. Uczą cy się
w tech ni kach uzy ska li śred nią 18,7
punk tu, przy zda wal no ści 64%. Ma tu -
rzy ści li ce ów pro fi lo wa nych osią gnę li
śred nią 17,22 punk tu. Zda wal ność
w szko łach te go ty pu wy no si ła 58%.
W tech ni kach uzu peł nia ją cych war to ści
te osią gnę ły pu łap od po wied nio: 10,42
punk tu, 13%, a li ce ach uzu peł nia ją -
cych: 11,22 punk tu i 20%. Naj le piej na -
pi sa li eg za min ucznio wie szkół
po nad gim na zjal nych po wia tu wa do wic -
kie go, za rów no je śli cho dzi o zda wal -
ność (88%), jak i śred nią mo żli wych
do uzy ska nia punk tów (26,86). Od se tek
suk ce sów na po zio mie 83% od no to wa -
no w po wia tach: bo cheń skim (śred -
nia: 26,06 punk tu), wie lic kim
(śred nia: 24,30 punk tu) i w Kra kowie
(śred nia: 26,41 punk tu). Do bry wy nik
osią gnę li nad to ucznio wie szkół po wia -
tu su skie go (zda wal ność: 82%, śred -
nia: 23,28 punk tu).

W są dec kich szko łach…
W po wie cie no wo są dec kim eg za min

pi sa ło 1233 uczniów szkół po nad gim na -

zjal nych. Od se tek suk ce sów dla tej gru -
py wy no si 60%, a to ozna cza, że 40%
uczniów klas ma tu ral nych nie zda ło
prób ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z ma -
te ma ty ki. Śred ni wy nik eg za mi nu dla
po wia tu wy no si 18,74 punk tu. 

Szko ły funk cjo nu ją ce w ob rę bie ad -
mi ni stra cyj nym po wia tu no wo są dec kie -
go są szko ła mi śro do wi sko wy mi,
osią ga ne przez uczą cą się w nich mło -
dzież re zul ta ty mo gą być w na tu ral ny
spo sób gor sze od wy ni ków uzy ski wa -
nych przez mło dzież z re no mo wa nych
szkół z No we go Są cza czy Kra ko wa.

W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal nych
w Kry ni cy -Zdro ju eg za min pi sa ło 61
uczniów Li ceum Ogól no kształ cą ce go
i 111 uczniów Tech ni kum. Zda wal ność
wy nio sła od po wied nio: 78,7% i 76,6%.
W przy pad ku tech ni kum by ła zna czą co
wy ższa niż śred nie wo je wódz ka i kra jo -
wa (64% i 60%). 

W Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Gry bo wie do eg za mi nu po de szło 132
uczniów, zda ło oko ło 94%, a śred nia
mo żli wych do uzy ska nia punk tów wy -
nio sła 30 i by ła wy ższa niż w la tach po -
przed nich. Dy rek tor szko ły, dr
Ka zi mierz So larz, jest za do wo lo ny. Dla
lep sze go przy go to wa nia uczniów wciąż
pra cu je szkol ny klub ma te ma tycz ny,
nad to re ali zo wa ny jest pro gram unij ny

„Mo że my wię cej”. Na to miast w Ze spo -
le Szkół Za wo do wych w Gry bo wie,
w struk tu rze któ re go funk cjo nu je Tech -
ni kum, na 110 pi szą cych, 57 % nie zda -
ło eg za mi nu. I w tej szko le re ali zo wa ny
jest pro jekt „Mo że my wię cej”, po za tym
w so bo ty or ga ni zo wa ne są kon sul ta cje
z ma te ma ty ki. 

Dy rek tor sta ro są dec kie go LO nie jest
za do wo lo ny z wy ni ku eg za mi nu. Na 66
pi szą cych nie zda ło ma tu ry prób nej 20
uczniów. Krzysz tof Szew czyk twier dzi,
że ucznio wie nie po trak to wa li po wa żnie
tej pró by, pod cho dzi li do eg za mi nu
„z mar szu”. Do da je: – Do tych czas
ucznio wie nie przy kła da li się do na uki
ma te ma ty ki, gdyż nie mu sie li jej zda wać
na ma tu rze. Wy nik eg za mi nu jest kon se -
kwen cją te go po dej ścia, a je go ko rze nie
się ga ją na ucza nia te go przed mio tu
w szko łach pod sta wo wych. Je go zda -
niem, prób na ma tu ra nie by ła trud na:
– Do brze przy go to wa ny gim na zja li sta
po ra dził by so bie z więk szo ścią za dań
bez pro ble mu. Py ta ny o swo je szan se
na zda nie te go eg za mi nu, twier dzi, że
nie miał by z ma tu ral ny mi za da nia mi
żad nych pro ble mów.

W szko łach No we go Są cza do eg za -
mi nu przy stą pi ło 2434 ma tu rzy stów
uzy sku jąc śred nią 25,34 punk tu i zda -
wal ność na po zio mie 81%. 
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Ucznio wie I Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Ja na Dłu go sza zda li eg za min
ze śred nią 35 mo żli wych do uzy ska nia
punk tów. Na 360 pi szą cych eg za min, 5
osób nie zda ło. Alek san der Ryb ski jest
ra czej usa tys fak cjo no wa ny, tym bar -
dziej, że w jed nej z klas o pro fi lu ma te -
ma tycz nym ucznio wie uzy ska li
śred nią 41 punk tów.

W II Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Ma rii Ko nop nic kiej na 285 pi szą cych eg -
za min tyl ko jed na oso ba nie od nio sła suk -
ce su. Śred nia szko ły to 34,85 punk tu.

W struk tu rze Ze spo łu Szkół Eko no -
micz nych im. Oska ra Lan ge go do eg za -
mi nu z ma te ma ty ki przy stą pi li
ucznio wie III Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go i Tech ni kum. W ogól nia ku zda wal -
ność wy nio sła 98,7%, a śred nia 28,5
punk tu, na to miast w tech ni kum pierw -
sza z war to ści to: 88%, a dru ga: 25,5
punk tu. Dy rek tor Gra cjan Foł ta uwa ża
te wy ni ki za nie złą pod sta wę do wy tę -
żo nej pra cy z ma tu rzy sta mi. 

Zda niem Mał go rza ty Mi gacz, na uczy -
cie la -eg za mi na to ra Ze spo łu Szkół nr 3
im. B. Bar bac kie go, po mię dzy stop niem
trud no ści za dań za mknię tych i otwar tych
ist nie je istot na ró żni ca. Część te sto wa,
spraw dza ją ca zu peł nie pod sta wo we po -
ję cia, zo sta ła przy go to wa na tak, by uczeń
mógł zdać eg za min. Za da nia otwar te sta -
no wią spraw dzian stop nia przy go to wa nia
uczniów. Ar kusz prób nej ma tu ry nie za -

wie rał za dań prak tycz nych. Wszyst kie
do ty czy ły two rów abs trak cyj nych, w ży -
ciu co dzien nym nie spo ty ka nych. M. Mi -
gacz, tak pod su mo wu je wy ni ki prób nej
ma tu ry: – Wpływ na wy ni ki eg za mi nu
mia ło wpro wa dze nie no we go ho li stycz -
ne go sys te mu oce nia nia za dań ma tu ral -
nych. Sys tem ten jest su row szy dla ucznia
niż sys tem czyn no ścio wy, któ ry do tej po -
ry funk cjo no wał. No tabe ne, no we za sa dy
oce nia nia i to wa rzy szą ce im przy kła dy,
zo sta ły opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne -
to wej CKE już przed ro kiem i ucznio wie
mie li mo żli wość za po zna nia się z ni mi.
Zgod nie z no wym sys te mem oce nia nia,
by otrzy mać je den punkt, uczeń mu si wy -
ko nać choć by naj mniej szy po stęp w dro -
dze do roz wią za nia za da nia. Ko lej ne
punk ty otrzy mu je za po ko na nie za sad ni -
czych trud no ści, czy li za przed sta wie nie
po praw nej me to dy lub mo de lu roz wią za -
nia za da nia. Uczeń tra ci je den punkt, je -
że li po peł ni błę dy ra chun ko we
przy po praw nym mo de lu. Mak sy mal ną
licz bę punk tów uzy sku je wów czas, gdy
bez błęd nie roz wią że za da nie. Ta kie uję -
cie jest dia me tral nie ró żne od sys te mu

czyn no ścio we go, gdzie po mył ka w po -
cząt ko wej fa zie roz wią zy wa nia za da nia,
przy za ło że niu, że uczeń kon se kwent nie
brnął da lej, skut ko wa ła utra tą punk tu
za ów błąd, ale uczeń mógł otrzy mać
punk ty za ko lej ne bez błęd nie wy ko na ne

czyn no ści. Tre no wa nie czyn no ścio wych
al go ryt mów, bez myśl ne wy ucza nie się
me tod i nie zro zu mie nie te go, co tak na -
praw dę ucznio wie ro bią, roz wią zu jąc da -
ny pro blem ma te ma tycz ny, to
nie wąt pli wie jed na z przy czyn ta kie go,
a nie in ne go, wy ni ku prób nej ma tu ry
z ma te ma ty ki. 

BO ŻE NA KRÓL

Po lu bić ma te ma ty kę 

Ma te ma ty ka jest spe cy ficz ną dzie dzi ną wie dzy, z któ rą ucznio wie ma ją mnó stwo pro ble mów,
czę sto przez ca ły cykl kształ ce nia. Dzie ci so bie z nią nie ra dzą. Co zna mien ne, nie rzad ko dzie ci
z po zio mem in te li gen cji po wy żej prze cięt nej. Trud no ści po ja wia ją się zwy kle już na sa mym po -
cząt ku edu ka cji. Jed nym z po wo dów te go sta nu rze czy jest nie wy star cza ją ca doj rza łość do ucze -
nia się te go przed mio tu, a nikt nie ba da, oce nia jąc doj rza łość szkol ną dziec ka, spe cy ficz nych
umie jęt no ści po trzeb nych do po ko ny wa nia ar ka nów ma te ma ty ki (np. umie jęt no ści li cze nia
przed mio tów i usta la nia wy ni ków do da wa nia i odej mo wa nia, co ob ra zu je od po wied ni po ziom
ro zu mo wa nia ope ra cyj ne go). 
Wcze sne nie po wo dze nia dziec ka w ucze niu się ma te ma ty ki uru cho mia ją me cha nizm, któ ry unie -
mo żli wia ra dze nie so bie z na uką te go przed mio tu. Nie umie jąc spro stać wy ma ga niom, dziec ko
tra ci pew ność sie bie, po głę bia się u nie go po czu cie nie kom pe ten cji, wsku tek cze go po wsta ją
blo ka dy w ucze niu się ma te ma ty ki, za ni ka mo ty wa cja we wnętrz na, a w jej miej sce po ja wia się
efekt wy uczo nej bez rad no ści po znaw czej, po le ga ją cy na nie chę ci do wszyst kie go, co wią że się
z tym przed mio tem. Czę sto ta ki nie szczę śnik zo sta je uzna ny za nie zdol ne go lub le ni we go. A tym
z uczniów, któ rzy nie ma ją pro ble mów z przy swa ja niem wie dzy z po zo sta łych przed mio tów,
przy pi na się łat kę „hu ma ni stów” i po zo sta wia sa mym so bie. Dzie ci am bit ne i su mien ne, ale
o mniej szej spraw no ści, mi mo że sta ra ją się do rów nać in nym, osią ga ją mi zer ne efek ty, gdyż wy -
so ka kon cen tra cja, przy pod wy ższo nym na pię ciu i ni skich mo żli wo ściach, ob ni ża do dat ko wo ich
sku tecz ność. Po nad to ta kie dziec ko, za swój nie ma ły prze cież w sto sun ku do mo żli wo ści wy si łek,
jest cią gle ka ra ne, nie otrzy mu je żad nych gra ty fi ka cji. Tak zo sta je wpra wio ny w ruch me cha nizm
błęd ne go ko ła. Tym cza sem zna jo mość ma te ma ty ki jest przy dat na w co dzien nym ży ciu. Dzię ki
niej uczy my się m.in.: ana li zo wa nia, syn te ty zo wa nia, wy cią ga nia wnio sków czy stra te gicz ne go
dzia ła nia i wie lu in nych, ma ją cych ogrom ne zna cze nie w ska li spo łe czeń stwa, kom pe ten cji.

W II Liceum
Ogólnokształcącym im.
Marii Konopnickiej na 285
piszących egzamin tylko
jedna osoba nie odniosła
sukcesu. Średnia szkoły
to 34,85 punktu.
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W za byt ko wym dom ku Dłu -
go szow skich w Lip ni cy
Wiel kiej od czte rech lat
funk cjo nu ją Warsz ta ty

Te ra pii Za ję cio wej. Od by wa się tu re ha -
bi li ta cja za wo do wa i spo łecz na osób
nie peł no spraw nych po przez za ję cia, któ -
re oni lu bią. Po my sło daw ca mi utwo rze -
nia pla ców ki w nisz cze ją cej czę ści
ośrod ka zdro wia by li: wi ce sta ro sta no -
wo są dec ki Mie czy sław Kieł ba sa, lip ni -
cza nin od uro dze nia, oraz se na tor
Sta ni sław Ko gut z nie da le kich Stróż.
Obaj wpły wo wi pa no wie uzna li, że po -
nie waż w gmi nie Ko rzen na miesz ka
wie le osób nie peł no spraw nych, ze wska -
za niem do re ha bi li ta cji w for mie te ra pii
za ję cio wej, to przy da ła by się ta ka pla -
ców ka. Nie ma łe pie nią dze na utrzy ma -

nie WTZ po cho dzą z bu dże tu gmi ny
i z Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta -
cji Osób Nie peł no spraw nych. Uczest -
nic two w warsz ta tach jest bez płat ne.

Uro czy ste go otwar cia ośrod ka do ko -
na no 12 grud nia 2005 ro ku. Ksiądz Al -
bin Sam bor ski po świę cił obiekt, wstę gę
prze ciął ów cze sny wójt Ko rzen nej, Jan
Bud nik. 

Po cząt ki nie by ły ła twe. – Lu dzie bar -
dzo nie uf nie do te go pod cho dzi li, ba li się
nas – wspo mi na kie row nik WTZ w Lip -
ni cy Wiel kiej, Ewa Bu lan da Al Ma shan.
– Py ta no: po co to? Uwa ża no, że to stra -
ta pie nię dzy i cza su. Naj pierw na warsz -
ta ty za czę li przy cho dzić ci, któ rzy już
wcze śniej mie li z tym stycz ność, jak
na przy kład pa ni Cie pie low ska z Bu kow -
ca. Po tem in ni się do nas prze ko na li.

Dziś at mos fe ra wo kół pla ców ki jest
już zu peł nie in na. Miesz kań cy Lip ni cy
Wiel kiej prze ko na li się, że uczest ni cy
warsz ta tów to nie żad ni chu li ga nie, ja -
kich na le ży się bać, lecz lu dzie cię żko
skrzyw dze ni przez los, dla któ rych ta ka
pla ców ka to szan sa na tro chę lep sze ży -
cie. Naj lep szy do wód, że jesz cze nikt nie
zo stał skre ślo ny z li sty uczest ni ków
za ra żą ce na ru sze nie po rząd ku i dys cy -
pli ny, o czym mo wa w re gu la mi nie
funk cjo no wa nia warsz ta tów.

– Zda rza ją się jed nak oso by, któ re sa -
me re zy gnu ją. Nie wy ra ża ją chę ci
na udział w dal szych za ję ciach – uści śla
pa ni kie row nik. Z za jęć ko rzy sta ją nie
tyl ko nie peł no spraw ni z gmi ny Ko rzen -
na. Jed na dziew czy na do je żdża z Sę dzi -
szo wa, a chło pak z Cie nia wy.
Pew na mło da pod opiecz na za te ra pię
wy zna czy ła so bie sa mo dziel ny do jazd
do ośrod ka. Jeź dzi dwo ma au to bu sa mi
i ka wa łek idzie pie cho tą. Oczy wi ście,
ośro dek za pew nia do jazd swo im pod -
opiecz nym (spe cjal ny bu sik przy wo zi
i od wo zi ich do do mu), jed nak ta aku rat
dziew czy na chce to ro bić sa mo dziel nie.

Uczest ni ka mi warsz ta tów są oso by
po wy żej szes na ste go ro ku ży cia (naj -
star sza pod opiecz na ma 52 la ta), po sia -

Dla lu dzi cię żko skrzyw dzo nych przez los
warsz ta ty te ra pii za ję cio wej to szan sa 

na tro chę lep sze ży cie

Ania wy do ro śla ła

Uczestnicy warsztatów FOT. ANNA MIKA
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da ją ce – wy da ne przez od po wied ni or -
gan – orze cze nie o stop niu nie peł no -
spraw no ści ze wska za nia mi do udzia łu
w za ję ciach WTZ. 

Tre ning eko no micz ny
Pod opiecz ni pa ni Ewy uczest ni czą

mię dzy in ny mi w tzw. tre nin gu eko no -
micz nym. Cho dzi o na ucze nie ich ob -
cho dze nia się z pie niędz mi.
Kie szon ko we, usta la na przez kie row ni -
ka i Ra dę Pro gra mo wą WTZ, wy no si 80
zł mie sięcz nie. Lu dzie, któ rzy, ze wzglę -
du na swo ją nie peł no spraw ność, ni gdy
nie pra co wa ły i ra czej nie bę dą pra co -
wać w przy szło ści, po zna ją war tość pie -
nią dza i uczą się pla no wać wy dat ki. Są
to pie nią dze prze zna czo ne nie dla ich ro -
dzin, lecz dla nich sa mych. Sa mo dziel -
nie ro bią za ku py, ku pu ją odzież czy
sło dy cze i za ka żdym ra zem przy no szą
pa ra go ny ze skle pów. Cza sem skła da ją
pie nią żki i wy da ją je na przy kład na bu -
ty czy kurt ki zi mo we. 

W lip nic kiej pla ców ce dzia ła sześć
pra cow ni, gdzie pro wa dzo ne są za ję cia
dla nie peł no spraw nych. Pra cow ni in for -
ma tycz nej sze fu je in struk tor Klau dia
Sza frań ska. W kra wiec kiej te ra peu ta
Ma ria Bu lan da. Pra cow nią go spo dar stwa
do mo we go kie ru je in struk tor Bar ba ra
Urba nek, zaś ogrod ni czo -go spo dar ską
in struk tor Mo ni ka Kan tor. Te ra peu ta
Mar cin Bła żu siak od po wie dzial ny jest
za pra cow nię sto lar ską, a in struk tor Jo -
an na Gru ca – za pra cow nię pla stycz ną.
Ty tuł in struk to ra przy słu gu je oso bom ze
śred nim wy kształ ce niem. Te ra peu ci le -
gi ty mu ją się dy plo mem wy ższej uczel -
ni. Pla ców ka w Lip ni cy Wiel kiej
za pew nia swo im wy cho wan kom rów -

W kra ju dzia ła ok. 500 warsz ta tów te ra pii za ję cio wej, na któ re uczęsz -
cza po nad 16 ty się cy nie peł no spraw nych osób. 65 proc. warsz ta tów
pro wa dzą or ga ni za cje po za rzą do we. W po wie cie no wo są dec kim znaj -
du je się 6 ta kich ośrod ków, a uczęsz cza ją do nich 193 oso by:
WTZ przy Urzę dzie Gmi ny w Gry bo wie – Sioł ko wa (36 uczest ni ków);
WTZ przy Za kła dzie Pra cy Chro nio nej „Kar pa ty” – Bia ła Ni żna (30); WTZ
przy Fun da cji Po mo cy Oso bom Nie peł no spraw nym – Stró że (42); WTZ
przy Sto wa rzy sze niu „Pro myk” w Po de gro dziu – Go stwi cy (26); WTZ
przy Sto wa rzy sze niu „Do li na Du naj ca” w Łąc ku – Czar ny Po tok (30);

WTZ przy Urzę dzie Gmi ny Ko rzen na – Lip ni ca Wiel ka (29).
Opie kę nad no wo są dec ki mi WTZ spra wu je Ja dwi ga Twar dow ska z Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w No wym Są czu.
Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej (WTZ) funk cjo nu ją na pod sta wie roz -
po rzą dze nia mi ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej. Za da nia, ja kie ma -
ją re ali zo wać, do ty czą re ha bi li ta cji spo łecz nej i za wo do wej,
ogól ne go roz wo ju i po pra wy kon dy cji lu dzi nie peł no spraw nych
na rzecz nie za le żne go, sa mo dziel ne go i ak tyw ne go ży cia na mia rę
ich mo żli wo ści.

Warto wiedzieć 
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nież te ra pię w po sta ci „re ha bi li ta cji spo -
łecz nej”, re ali zo wa nej po przez wszel kie -
go ro dza ju wyj ścia na ze wnątrz:
wy ciecz ki, ki no, gril le. 

– Współ pra cu je my z ucznia mi z lip -
nic kiej pod sta wów ki, z pa ra fią i Urzę -
dem Gmi ny w Ko rzen nej – wy li cza Ewa
Bu lan da Al-Ma shan. – Moi pod opiecz -
ni sta le ma ją kon takt z ludź mi zdro wy mi
i nikt im nie da je od czuć, że są gor si.
Na wszel kie go ro dza ju kon kur sach zdo -
by wa my na gro dy i pu cha ry, z cze go je -
ste śmy bar dzo dum ni. Czter na stu
na szych pod opiecz nych zo sta ło wy bra -
nych do Unij ne go Pro jek tu Sa mo dziel -
no ści i Nie za le żno ści.

Pta sie mlecz ko na po wi ta nie
Kie dy we szłam do dwor ku Dłu go -

szow skich, zo sta łam bar dzo mi ło przy -
ję ta. Wszy scy uczest ni cy warsz ta tów
by li nie zwy kle uprzej mi, a uśmiech nie
scho dził z ich ust. Je den chło pak po czę -
sto wał mnie pta sim mlecz kiem, in ny na -
to miast za czął roz mo wę na te mat zdjęć,
któ re ro bi łam. Wszy scy wy da wa li się
być za do wo le ni z po by tu w pla ców ce.
Wnę trze dwor ku jest do sto so wa ne
do po trzeb osób nie peł no spraw nych,
znaj du je się tu oprócz kuch ni, ja dal ni
i ła zien ki rów nież po miesz cze nie ze
sprzę tem re ha bi li ta cyj nym, a ta kże ga -
bi net pie lę gniar ki.

Warsz ta ty czyn ne są 5 dni w ty go dniu,
od po nie dział ku do piąt ku, w go dzi nach
od 7.30 do 15.30, ty go dnio wo 35 go dzin

przez 11 mie się cy. Na tu ral nie, ist nie je
mo żli wość wpro wa dza nia do dat ko wych
za jęć spor to wych, tu ry stycz nych.

Ko rzy sta ją z nich oso by z ze spo łem
Do wna, pa dacz ką, głu cho nie mi, lecz
rów nież ze scho rze nia mi sprę żo ny mi,
czy li z po łą cze niem upo śle dze nia umy -

sło we go, np. z po ra że niem koń czyn. Po -
zna łam imio na wszyst kich uczest ni ków
warsz ta tów lip nic kich: Ju sty na, dwóch
Dar ków, Se ba stian, Bo że na, dwóch Łu -
ka szów, dwóch Piotr ków, dwóch Grze -
siów, Mał go sia, Ka sia, dwóch Stasz ków,
trzy Anie, He le na, Ry szard, Mar cin,
Agniesz ka, Prze mek, Ja dzia, Mi chał,
An drzej, An dże li na, Mo ni ka i Ma ry sia. 

– Ja je stem na kuch ni, po ma gam
przy go to wa niu, bar dzo mi tu do brze
– opo wia da Ma ry sia, któ ra w ośrod ku
jest od po cząt ku je go ist nie nia. Pio trek,
z po dob nym sta żem, zaj mu je się ro bie -
niem ob raz ków wy dzie ra nek. – Wy dzie -
ran ki ro bię z ga ze ty – tłu ma czy chło pak.
In te re su ję się też sa mo cho da mi, elek tro -
ni ką i me cha ni ką. – Ogól nie jest tu w po -
rząd ku – do da je. 

Nie trze ba chy ba do da wać, że ro dzi -
ny pod opiecz nych ta kże są za do wo lo ne
z funk cjo no wa nia ośrod ka. Zo fia Sus
z Woj na ro wej mó wi, że od kąd jej cór ka
Ania uczęsz cza na za ję cia, to du żo ła -
twiej ra dzi so bie z roz mo wą z ob cy mi
ludź mi, mniej się boi. – Ania chęt nie jeź -
dzi na warsz ta ty, do brze się tam czu je
i ostat nio tro chę wy do ro śla ła – mó wi
ma ma. Uwa ża, że ktoś miał fan ta stycz ny
po mysł z utwo rze niem tej pla ców ki. Jan
Ci sow ski z Bu kow ca też jest rad, że je go
syn Se ba stian uczęsz cza na za ję cia
do Lip ni cy. – Se ba stian wcze śniej pra wie
w ogó le nie roz ma wiał. Te raz stał się
otwar ty i wię cej mó wi – opo wia da oj ciec. 

AN NA MI KA

– Moi podopieczni stale
mają kontakt z ludźmi
zdrowymi i nikt im nie daje
odczuć, że są gorsi.

Ewa Bu lan da Al-Ma shan
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M ó wi się, że No wy Sącz ma
szpi tal, Kry ni ca ma szpi -
tal, Gor li ce ma ją szpi tal
i Li ma no wa ma szpi tal,

a o tym, że w sa mym ser cu Gry bo wa
od po nad 60 lat dzia ła mo że nie szpi tal,
ale szpi ta lik dla osób prze wle kle i ob ło -
żnie cho rych, nie mó wi się wca le. Ten
przy by tek na zy wa się Za kła dem Opie -
kuń czo–Lecz ni czym im. ks. bi sku pa
Ka ro la Pę ka li Ca ri tas Die ce zji Tar now -
skiej. Mie ści się w dwu stu let nim dwo -
rze Ho schów, daw nych wła ści cie li dóbr
gry bow skich. Gdy re por ter „Są de cza ni -
na” tam zaj rzał, to aku rat pod bra mę
z ko lum na mi za je cha ła ka ret ka, jak
w nor mal nym szpi ta lu. Za chwi lę ko goś
wnie sio no do ka ret ki na no szach. Zwy -
kły, szpi tal ny ob ra zek. 

***
Po ostat niej woj nie by ło du żo bie dy

i ka lek. Lu dzie po tra ci li bli skich. Woj -
na wy rzu ci ła po za na wias ży cia ty sią ce
sa mot nych, bez rad nych nie tyl ko z po -
wo du wie ku lu dzi, któ ry mi nie miał się
kto za jąć. Tę smut ną wo jen ną spu ści znę
do strzegł bi skup Ka rol Pę ka la, po cho -
dzą cy z po bli skiej Sioł ko wej i po sta no -
wił za ło żyć w Gry bo wie ochron kę dla
ta kich nie szczę śni ków. Na po trze by za -
kła du za ku pił z fun du szy ko ściel nych
opusz czo ny pa łac w Ryn ku z opa da ją -
cym ta ra so wa to ogro dem na po łu dnio -
wej szkar pie miej skiej nad Bia łą. Kto to
był bi skup Pę ka la? – spy ta ktoś. To był
naj więk szy jał mu żnik ów cze snej Pol ski,
przed wo jen ny dy rek tor Ca ri tas na ca łą
Rzecz po spo li tą, czło wiek, któ ry pod -
czas oku pa cji nie miec kiej zor ga ni zo wał
w Tar no wie ak cję wy sy ła nia pa czek
do obo zów kon cen tra cyj nych na nie spo -
ty ka ną gdzie in dziej ska lę. Ka płan, któ -
ry za pew nił dach nad gło wą ty siąc om
uchodź ców, w tym war sza wia kom, wy -
rzu co nym na po łu dnie kra ju po upad ku
po wsta nia. A gdy umil kły dzia ła wo jen -
ne, to bi skup Pę ka la z ra mie nia epi sko -
pa tu po je chał do Ame ry ki i za ła twił dla
wy nędz nia łej Pol ski po moc UNRA.
Z Ame ry ki po pły nę ły do Pol ski ty sią ce
ton kon serw i mle ka w prosz ku, po je -
cha ły wa go ny ubrań, bu tów, na wet ko -
nie i kro wy. 

Po cząt ko wo bi skup Pę ka la my ślał
o za kła dzie dla ociem nia łych, ale szyb -
ko prze kształ cił się on w przy tu li sko
dla naj więk szych nie szczęść ludz kich,
ja kie no si ła zie mia gry bow ska. Hie rar -

cha spro wa dził do mia stecz ka nad Bia -
łą tar now ską sio stry słu żeb nicz ki sta ro -
wiej skie, spe cja list ki od pie lę gna cji
cho rych. I za kład peł nił swo ją chwa leb -
ną mi sję do 1950 r., kie dy to ko mu ni -
ści roz wią za li Ca ri tas i ode bra li
Ko ścio ło wi ochron ki, schro ni ska, noc -
le gow nie i ja dło daj nie. Za kład w Gry -
bo wie prze kształ co no w pań stwo wy
dom po mo cy spo łecz nej, lecz w środ -
ku nie wie le się zmie ni ło. Pen sjo na riu -
sze zo sta li ci sa mi, za kon nic ko mu ni ści
też nie prze go ni li, bo nie by ło je kim
za stą pić. I dzie ło bi sku pa Pę ka li w tro -
chę in nej po sta ci prze trwa ło do 1990 r.,
kie dy to znów po wiał wiatr hi sto rii. Bi -
skup tar now ski uzbro jo ny w no ta rial ny
akt wła sno ści pa ła cu przy Ryn ku gry -
bow skim szyb ko od zy skał za re kwi ro -
wa ną przez wła dzę lu do wą
nie ru cho mość. 

– I wów czas za ło żo no obec ny za kład
opie kuń czo–lecz ni czy – opo wia da ks.
Pa weł Bo brow ski, spra wu ją cy od 4 mie -
się cy funk cję dy rek to ra. Za kład jest wła -
sno ścią Ca ri tas, ale kon trak tu je swo ją
dzia łal ność z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia, dla te go pod le ga wszyst kim za -
rzą dze niom pre ze sa fun du szu. A po nie -
waż pol ska słu żba zdro wia jest w sta nie
chro nicz nej za pa ści, to kon trak ty są ta -
kie, ja kie są, i bez po mo cy Ca ri tas die -
ce zji tar now skiej ten nie pu blicz ny
za kład opie ki zdro wot nej nie prze trwał -
by cię żkich cza sów. 

– Świad czy my usłu gi re ha bi li ta cyj no–
pie lę gna cyj ne dla osób bar dzo cię żko
cho rych, bo za kład opie kuń czo–lecz ni czy
to jest spe cy ficz na dzia łal ność – tłu ma -
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Dzie ło bi sku pa Ka ro la Pę ka li nie prze rwa nie
słu ży cho rym i cier pią cym 

De fi cyt 
w sa mo opie ce

Ks. Pa weł Bo brow ski FOT. HSZ

SPOŁECZEŃSTWO



STYCZEŃ 2010 Sądeczanin 49

czy ksiądz dy rek tor – To nie jest dom
opie ki spo łecz nej, tyl ko jak by od dział
szpi ta la dla osób prze wle kle cho rych
o bar dzo cię żkich scho rze niach, wy ma -
ga ją cych ca ło do bo wej opie ki me dycz nej,
nie tyl ko opie kuń czej. 

W gry bow skim szpi ta li ku jest 80 łó -
żek, nie zda rzy ło się, aby któ reś sta ło
pu ste. Prze spa ce ro wa łem się po sa lach.
Na ko ry ta rzach ma syw ne, pa ła co we mu -
ry pod pie ra ją sta rzy, le d wie po ru sza ją -
cy się lu dzie. W łó żkach le żą z twa rzą
od wró co ną do ścia ny pa cjen ci po uda -
rach mó zgu. Są oso by nie przy tom ne,
z któ ry mi nie mo żna na wią zać kon tak -
tu, są oso by przy tom ne, ale któ re o wła -
snych si łach nie ru szą się z łó żka; są
oso by na wóz kach in wa lidz kich z uszko -
dzo nym krę go słu pem, sło wem – więk -
szo ści pa cjen tów trze ba po ma gać
przy pod sta wo wych czyn no ściach ży -
cio wych. W żar go nie me dycz nym o ta -
kich sta rusz kach mó wi się, że po sia da ją
du ży de fi cyt w sa mo opie ce i sa mo pie lę -
gna cji, ale nie wy ma ga ją ho spi ta li za cji. 

Nie daw no przy wie zio no tu są de czan -
kę w śred nim wie ku, ofia rę nie zwy kłe -
go wy pad ku dro go we go. Ja dąc ra no
do pra cy sa mo cho dem, za krztu si ła się
gu mą do żu cia tak nie for tun nie, że za -
czę ła się du sić i stra ci ła przy tom ność.
Do dziś jej nie od zy ska ła. Ser ce pra cu -
je, płu ca pra cu ją, pod trzy my wa ne są
pod sta wo we funk cje bio lo gicz ne or ga -
ni zmu, pod tym wzglę dem stan jest sta -

bil ny, na to miast pa cjent ka jest nie przy -
tom na, gdyż za dłu go tlen nie do cie rał
do mó zgu. 

– Nie wie my, co tam się dzie je w du -
szy, co się dzie je w świa do mo ści, czy ta
świa do mość jest, czy jej nie ma. Być mo -
że ta ko bie ta sły szy i wie, co się wo kół
niej dzie je – za sta na wia się dy rek tor
w su tan nie. Ta ki stan mo że trwać la ta -
mi, choć zda rza ją się cu da. W szpi ta li -
ku, opa trzo nym krzy żem Ca ri ta su jest
ka pli ca z Naj święt szym Sa kra men tem,
cho rzy ma ją co dzien nie mo żli wość
przy ję cia Ko mu nii Św. i re gu lar nej spo -
wie dzi. 

***
Jak na ta kie mia stecz ko jak Gry bów

(nie wie le po nad 6 tys. miesz kań ców), to
Ca ri tas jest po wa żnym pra co daw cą. Za -
kład za trud nia 69 osób per so ne lu: le ka -
rzy, pie lę gniar ki, sa lo we, opie kun ki
me dycz ne, re ha bi li tan tów. Na miej scu
jest kuch nia, pral nia, księ go wość. Ks.
Pa weł Bo brow ski ca ły czas pod kre śla,
że jest świe żo upie czo nym dy rek to rem,
a to dy rek to ro wa nie spa dło na nie go, jak
grom z ja sne go nie ba we wrze śniu ze -
szłe go ro ku. Za stą pił Wa len te go Fiu ta
z No we go Są cza, któ ry tkwił na po ste -
run ku przez 17 lat i do pie ro sta ra się
wszyst ko ogar nąć, a pro ble mów nie bra -
ku je. Naj wa żniej szy, to ko niecz ność
prze bu do wy wnętrz, do sto so wa nia dwu -
wie ko wej bu do wa li do współ cze snych
wy mo gów sta wia nych te go ro dza ju pla -

ców kom opie kuń czo–lecz ni czym, tym -
cza sem nie ma za bar dzo skąd czer pać
środ ków na re mont. Zgod nie z prze pi -
sa mi, cho ry, któ ry tu za miesz ku je, 70
proc. swo ich do cho dów, prze wa żnie to
skrom na ren ta, eme ry tu ra bądź gro szo -
wy za si łek so cjal ne go, prze ka zu je
na funk cjo no wa nie za kła du, po dob nie
jest w zwy kłych do mach po mo cy spo -
łecz nej. Na swo je po trze by pa cjent za -
cho wu je 30 proc. do cho dów. Je że li jest
w ta kim sta nie, że nie mo że dys po no wać
swo imi pie niędz mi, to wów czas ro bią to
za nie go krew ni, bądź opie kun praw ny.
Ale i tak lwia część środ ków na utrzy -
ma nie za kła du po cho dzi z kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia,
lecz to wszyst ko za ma ło na kosz tow ne
re mon ty. W zwy kłym do mu po mo cy
spo łecz nej koszt utrzy ma nia jed ne go
pen sjo na riu sza wy no si ok. 2 tys. zł,

Ca ri tas Die ce zji Tar now skiej 

Trud no so bie wy obra zić mi sję Ko ścio ła tar -
now skie go bez Ca ri tas. Wro sła ona w ży cie
die ce zji i słu ży urze czy wist nia niu po słu gi mi -
ło ści, ja ką Ko ściół pra gnie nieść ka żde mu
czło wie ko wi, a zwłasz cza te mu naj bar dziej
po trze bu ją ce mu.
Na zwa Ca ri tas jest do brze zna na miesz kań -
com na szej die ce zji, za rów no dzię ki wiel kim
przed się wzię ciom, ak cjom po mo cy, jak np.
Wi gi lij na Po moc Dzie ciom i licz nym ośrod -
kom, jak też po przez po moc świad czo ną
w pa ra fiach w sy tu acjach po je dyn czych
ludz kich czy ro dzin nych dra ma tów i nie -
szczęść.
Obec nie Ca ri tas Die ce zji Tar now skiej dys po -
nu je 5 wy spe cja li zo wa ny mi pla ców ka mi, 7
świe tli ca mi dla dzie ci i mło dzie ży; pro wa dzi
i wspie ra 13 kuch ni dla ubo gich. W bli sko 400
pa ra fiach ist nie ją od dzia ły Ca ri tas, w któ rych
pra cu je kil ka ty się cy wo lon ta riu szy.
Dy rek to rem Ca ri tas Die ce zji Tar now skiej jest
do brze zna ny są de cza nom (pra co wał w pa -
ra fii far nej) ks. Ry szard Pod sto ło wicz. 
25 li sto pa da 1990 r. na pod sta wie umo wy
z mi ni strem zdro wia i opie ki spo łecz nej Ca ri -
tas od zy ska ła Za kład Opie kuń czo -Lecz ni czy
w Gry bo wie, któ ry był wła sno ścią Związ ku
Ca ri tas.

Po cząt ko wo bi skup Pę ka la my ślał o za kła dzie dla ociem nia łych, ale szyb -
ko prze kształ cił placówkę w przy tu li sko dla naj więk szych nie szczęść ludz -
kich, ja kie no si ła zie mia gry bow ska FOT. HSZ
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w ta kim za kła dzie, jak gry bow ski jest
du żo wy ższy, zbli żo ny do szpi tal ne go. 

– Wszyst kie środ ki nie ste ty tra fia ją
do jed ne go wor ka – mó wi ks. Pa weł Bo -
brow ski. – To, co ma my z tych 70 proc.
rent i eme ry tur, i to, co kon trak tu je my
z NFZ, to z te go pła ci my pa cjen tom le -
ki, ba da nia ze wnętrz ne, gdy trze ba rent -
ge na, to mo gra fię czy ja kieś za bie gi,
na przy kład dia li zę. Z tych środ ków mu -
si my też utrzy mać ca ły dom, za pła cić
pen sje pra cow ni kom, za ku pić sprzęt me -
dycz ny i re ha bi li ta cyj ny, i z tych sa mych
środ ków rów nież mu szę pro wa dzić re -
mon ty.

Mi ni ster zdro wia dał wszyst kim te go
ro dza ju nie pu blicz nym za kła dom opie -
ki zdro wot nej czas do koń ca 2012 r.
na do sto so wa nie obiek tu do norm unij -
nych. Szpi ta lik gry bow ski dys po nu je
pro gra mem mo der ni za cyj nym, ale ro bo -
ty po stę pu ją wol no, nie tyl ko z bra ku
pie nię dzy. Nie mo żna na czas re mon tu
za mknąć jed ne go pię tra, od dzia łu mę -
skie go czy ko bie ce go, bo ta ki jest na tłok
cho rych. Ko lej ka ocze ku ją cych na wol -
ne łó żko ro śnie z ty go dnia na ty dzień.
Spo łe czeń stwo pol skie się sta rze je,
a mło dzi go nią za pie niędz mi, rów nież
za  gra ni cą. Zni ka mo del trzy po ko le nio -
wej ro dzi ny, gdzie wnu ki opie ku ją się

bab cią, bo kie dyś ich wnu ki się ni mi za -
opie ku ją. 

– Nie wy pro wa dzi my tych lu dzi, bo
do kąd? – mó wi ks. Pa weł. Za tem re -
mont bu dyn ku, wy mia na okien, drzwi,
za kła da nie umy wa lek, pro wa dzo ny jest
suk ce syw nie. Wy łą cza się z użyt ko wa -
nia je den po kój z 4–5 łó żka mi, do któ -
re go wcho dzą bu dow lań cy, a po tem
na stęp ny. 

– To was pew nie rad ni Gry bo wa
zwol ni li z po dat ku od nie ru cho mo ści?
– py tam. Ks. Pa weł jesz cze nie wie.
W trak cie wi zy ty re por te ra „Są de cza ni -
na” ode brał z 10 te le fo nów.

*** 
Ks. Pa weł Bo brow ski (r. 1967) jest

sta ro są de cza ni nem, opatrz ność tak kie -
ro wa ła, że od po cząt ku swo jej ka płań -
skiej po słu gi miał kon takt z cho ry mi.
Ja ko mło dziut ki ka płan pro wa dził oa zy
dla mło dzie ży nie peł no spraw nej ru cho -
wo w po bli skiej Kąc lo wej. W Dę bi cy
przez pe wien czas był ka pe la nem szpi -
tal nym, a i w Kry ni cy czę sto za cho dził
do lecz ni cy. Z pa ra fii Mat ki Bo żej Nie -
usta ją cej Po mo cy w Kry ni cy Dol nej bi -
skup prze niósł go na wi ka riu sza
i ka te che tę do Gry bo wa. Gdy po wstał
wa kat na sta no wi sku dy rek to ra szpi ta li -
ka, to do stał od bi sku pa Wik to ra Skwor -

ca i ks. Ry szar da Pod sto ło wi cza, dy rek -
to ra tar now skie go Ca ri tas, pro po zy cję
prze nie sie nia się z ple ba nii pa ra fii św.
Ka ta rzy ny pa rę kro ków da lej, do przy -
byt ku Ca ri ta su.

– Nie mo głem od mó wić – mó wi. 
A co się sta ło ze słu żeb nicz ka mi sta -

ro wiej ski mi, któ re spro wa dził do Gry -
bo wa wiel ki sioł ko wia nin bi skup Ka rol

Pę ka la, upa mięt nio ny ta bli cą na fron to -
nie dwo ru Ho schów? 

– Są sio strzycz ki, pra cu ją nie prze -
rwa nie, obec nie czte ry, jed na z nich jest
na wet prze ło żo ną pie lę gnia rek – sły szę
na od chod nym. 

HEN RYK SZEWC ZYK

Ur. się w 1902 r. w Sioł ko wej, w ro dzi nie chłop skiej.
Po szko le pod sta wo wej kon ty nu ował na ukę w I Gim -
na zjum im. J. Dłu go sza w No wym Są czu, a da lej
w Ma łym Se mi na rium im. K. Bro dziń skie go w Tar no -
wie. W 1924 r. wstą pił do Wy ższe go Se mi na rium Du -
chow ne go, 4 la ta póź niej przy jął świę ce nia ka płań skie
z rąk bpa L. Wa łę gi.
W 1928 r. udał się do Fran cji, gdzie pra co wał wśród
emi gran tów pol skich. Po po wro cie do die ce zji
w 1930 r. zo stał se kre ta rzem Ka to lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Mło dzie ży Mę skiej, a w 1933 r. se kre ta rzem Ak -
cji Ka to lic kiej. W 1937 r. po erek cji die ce zjal ne go
związ ku Ca ri tas peł nił funk cję je go dy rek to ra. Ca ri tas
stał się głów ną do me ną je go dzia ła nia i pa sją ży cia. 
Pod czas woj ny spie szył z po mo cą ma te rial ną więź niom obo zów kon -
cen tra cyj nych. Opie ko wał się rów nież wy sie dlo ny mi z te re nów wcie lo -
nych do Rze szy. Je go wiel ki ta lent or ga ni za cyj ny, a jesz cze bar dziej
je go wiel kie ser ce, zwró ci ły uwa gę hie rar chii ko ściel nej i zo stał dy rek -
to rem Kra jo wej Cen tra li „Ca ri tas”. 

Aby zak ty wi zo wać po moc ma te rial ną dla Pol ski
dwu krot nie (w 1946 r. i w 1957 r.) wy je żdżał do Sta -
nów Zjed no czo nych ja ko de le gat Epi sko pa tu Pol ski,
od był też pod róż do Fran cji i An glii.
W 1946 r. Pius XII pre ko ni zo wał go na bi sku pa ty tu -
lar ne go Trok ma dy i su fra ga na tar now skie go. Ja ko ha -
sło bi sku pie ob rał sło wa: Chri sto in pau pe ri bus.
W pierw szych la tach bi skup stwa dzia łał jesz cze
na po lu cha ry ta tyw nym w die ce zji i po za nią. Ze
wzglę du na stan zdro wia bpa J. Ste py od 1952 r. „za -
stę po wał” or dy na riu sza, a po je go śmier ci ja ko wi ka -
riusz ka pi tul ny spra wo wał rzą dy w die ce zji do 1962 r.,
kie dy to prze ka zał je w rę ce no we go or dy na riu sza,

bpa J. Able wi cza. Wziął udział w ob ra dach II So bo ru Wa ty kań skie go
i pod pi sał je go uchwa ły.
Zmarł na gle 14.08.1968 r. w So zo po lu k. Bur gas w Buł ga rii, do kąd
wy je chał na le cze nie. Do cze sne je go szcząt ki spo czę ły w kryp cie
ko ścio ła MB Fa tim skiej w Tar no wie.

Źró dło: Ar chi wum Die ce zji Tar now skiej

Karol Pękala

Nie można na czas remontu
zamknąć jednego piętra,
oddziału męskiego czy
kobiecego, bo taki jest
natłok chorych. Kolejka
oczekujących na wolne
łóżko rośnie z tygodnia
na tydzień. 

SPOŁECZEŃSTWO
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Z a sześć wy stęp ków Zo fia B.
za pro po no wa ła dla sie bie ka ry
od 4 do 8 mie się cy po zba wie -
nia wol no ści i łącz ną ka rę po -

zba wie nia wol no ści w wy mia rze ro ku
i 6 mie się cy. Wy ko na nie jej bę dzie jed -
nak wa run ko wo za wie szo ne na okres
prób ny 2 lat. Na stęp nie zgo dzi ła się
na grzyw nę w wy so ko ści 100 sta wek
dzien nych po 10 zł, co w su mie da -
je 1000 zł, po kry cie czę ści kosz tów są -
do wych, prze pa dek na rzecz Skar bu
Pań stwa do wo dów rze czo wych (sfał szo -

wa ne umo wy, oświad cze nia i pi sma)
oraz po 1220 zł na rzecz oska rży cie lek
po sił ko wych Ja dwi gi Ka siń skiej i Alek -
san dry Du dy.

Sę dzia Ma ria Rudz ka -Wę glow ska,
uza sad nia jąc słow nie ta ki, wy da ny bez
po stę po wa nia są do we go, wy rok, stwier -
dzi ła, że choć Zo fia B. na pierw szej roz -
pra wie nie przy zna ła się do wi ny, to
w trak cie póź niej szych wy ja śnień wła -
ści wie to uczy ni ła. A do bro wol nie pod -
da jąc się ka rze, przy zna ła się fak tycz nie.
Sąd wy ra ził zgo dę na ta ki fi nał, uzna jąc,
iż za pro po no wa ne przez oska rżo ną ka -
ry dla sie bie są ade kwat ne do czy nów,
ja kich Zo fia B. się do pu ści ła. Sę dzia
wy ra zi ła na wet pe wien ro dzaj zro zu mie -
nia dla dy le ma tów, przed ja ki mi sta nę ła
oska rżo na. Przed kie ro wa ną przez Zo fię
B. szko łą w Pie kieł ku sta nę ła bo wiem
ham le tycz na al ter na ty wa „być al bo nie
być”... Za nie cha nia i nie pra wi dło wo ści
w do peł nie niu for mal no ści by ły w ja -
kiejś mie rze efek tem po śpie chu. Trud no
też w dzia ła niach Zo fii B. do pa try wać
się wy ra cho wa nia. Fak ty są bez spor ne:
bie gły gra fo log wy ka zał, iż nie któ re do -
ku men ty zo sta ły przez oska rżo ną pod -
ro bio ne po przez sfał szo wa nie cu dzych
pod pi sów. Przy naj mniej w nie któ rych
przy pad kach do wie dzio no, że wła sno -
ręcz nie pod pi sa ła je Zo fia B. 

Nie pra wi dło wo ści wy stą pi ły ta kże
w księ go wo ści, ale w trak cie po stę po wa -
nia nie wy ka za no, że by oska rżo na dzia -
ła ła w ce lu osią gnię cia oso bi stej
ko rzy ści ma jąt ko wej.

Ja ko oko licz no ści ła go dzą ce sąd
wziął ta kże pod uwa gę fakt, iż Zo fia B.
nie by ła wcze śniej ka ra na ma do brą
opi nię. W cią gu 35 lat pra cy by ła wy -
so ko ce nio ną na uczy ciel ką i dy rek tor -
ką szko ły. 

Sę dzia okre śli ła wy miar kosz tów są -
do wych, ja kie ma za pła cić Zo fia B.
na 100 zł. Są tak ni skie z uwa gi na trud -
ną sy tu ację ma te rial ną oska rżo nej.
Uchy lo no ta kże środ ki za po bie gaw cze

Wy rok za Pie kieł ko
PI TA WAL SĄ DEC KI. Przed Są dem Re jo no wym w No wym
Są czu za koń czył się pro ces Zo fii B. za fał szer stwa do ko -
na ne w do ku men ta cji Ze spo łu Szkół w Pie kieł ku.
Na ostat niej roz pra wie (15 grud nia br.) oska rżo na sko rzy -
sta ła z mo żli wo ści do bro wol ne go pod da nia się ka rze i za -
pro po no wa ła wy rok, do ja kie go sąd przy chy lił się w ca łej
roz cią gło ści, za rów no co do for my, jak i wy mia ru.

Spotkanie samorządowe 2004 r. Zofia B. siedzi obok wójta Stanisława
Pachowicza FOT. ROLAND MIELNICKI

Jako okoliczności łagodzące
sąd wziął także pod uwagę
fakt, iż Zofia B. nie była
wcześniej karana oraz ma
bardzo dobrą opinię.
W ciągu 35 lat pracy 
była wysoko cenioną
nauczycielką i dyrektorką
szkoły. 

SPOŁECZEŃSTWO
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w po sta ci wy da ne go Zo fii B. za ka zu
opusz cza nia kra ju i „kwa ran tan ny” dla
jej pasz por tu. Po rę cze nie ma jąt ko we
w wy so ko ści 10 tys. zł zo sta nie zwró co -
ne wła ści ciel ce po uisz cze niu przez nią
grzyw ny, kosz tów są do wych i kwot za -
są dzo nych na rzecz oska rży cie lek po sił -
ko wych. Mo żli we bę dzie ta kże
po trą ce nie tych na le żno ści z su my po rę -
cze nia.Wy rok jest nie pra wo moc ny

Zo fia B., za py ta na przez nas, dla cze -
go wcze śniej, mi mo ape li sę dzi Rudz -
kiej -Wę glow skiej, nie przy sta wa ła
na do bro wol ne pod da nie się ka rze, od -
par ła: – Wcze śniej nie by łam na to go to -
wa. Cho ro wa łam, mia łam trzy
ope ra cje… I w koń cu po sta no wi łam
pod dać się dla świę te go spo ko ju. 

Ku sze nie oska rżo nej
Zo fia B. na pierw szej roz pra wie 30

czerw ca 2009 r. nie przy zna ła się do wi -
ny i od mó wi ła skła da nia wy ja śnień. Sę -
dzia Ma ria Rudz ka -Wę glow ska
za pro po no wa ła by łej dy rek tor ce Ze spo -
łu Szkół w Pie kieł ku do bro wol ne pod -
da nie się ka rze. Zo fia B. zgo dzi ła się
prze my śleć ofer tę, ale za pra gnę ła przed -
tem skon sul to wać się z ro dzi ną, czy ta
po mo gła by jej ewen tu al nie w po kry ciu
dłu gów cią żą cych na od dzia le Ka to lic -
kie go Sto wa rzy sze nia Wy cho waw ców
i Ze spo le Szkół w Pie kieł ku. 

Na ko lej nej roz pra wie Zo fia B. nie
zde cy do wa ła się na to wyj ście z sy tu acji,
do pie ro po dłu ższej ar gu men ta cji sę dzi
ła ska wie zgo dzi ła się jesz cze raz prze -
my śleć to roz wią za nie. Sę dzia prze ko -
ny wa ła, że w świe tle opi nii bie głe go
gra fo lo ga za rzu ty o pod ra bia nie pod pi -
sów w do ku men tach są nie pod wa żal ne.
Po dob nie jak nie pra wi dło wo ści w księ -
go wo ści. Mo żli we jest tyl ko uzna nie, że
dy rek tor ka nie po peł ni ła tych prze -
stępstw na wła sną ko rzyść, lecz w in te -
re sie uczniów i spo łecz no ści wiej skiej.
„Nikt nie chce z pa ni zro bić po two ra”
– zwró ci ła się sę dzia do oska rżo nej.
Prze wod ni czą ca skła du za ape lo wa ła
do Zo fii B., że choć sąd re spek tu je jej
„świę te pra wo wy bo ru”, to że by oska -
rżo na wzię ła też pod uwa gę, iż do prze -
słu cha nia prze wi dzia no 50 świad ków,
co znacz nie po więk szy koszt kon ty nu -
owa nia pro ce su.

Pod ro bio ne pod pi sy
Zo fia B. by ła oso bą czyn ną w wie lu

ro lach: za ło ży ciel ką i pre ze ską od dzia łu
ogól no pol skie go Ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia Wy cho waw ców w Tym bar ku
z sie dzi bą w Pie kieł ku, czy li po sia da ją -
cej oso bo wość praw ną or ga ni za cji, ja ka
od je sie ni 2000 r. pod ję ła się pro wa dze -
nia w tej ostat niej miej sco wo ści szkół
pu blicz nych: pod sta wo wej i gim na zjum,
dy rek tor ką obu tych szkół oraz w prak -
ty ce księ go wą tych in sty tu cji. 

Pro ku ra tor oska rżył ją o pod ro bie nie
pod pi sów na wnio skach o re je stra cję od -
dzia łu KSW w Pie kieł ku, po dob nie
na do ku men tach ban ko wych, bę dą cych
pod sta wą do prze la nia sub wen cji oświa -
to wej, umo żli wia ją cej pro wa dze nie
dzia łal no ści przez pla ców kę, a ta kże
w do ku men ta cji przed sta wio nej w Fun -
da cji im. Ba to re go. B. dy rek tor ka pod -
pi sy mia ła pod ra biać na pi smach
do ty czą cych skła du oso bo we go i władz
or ga nów sta tu to wych KSW, co spra wia,
że mo żna za sta na wiać się wła ści wie
nad le gal no ścią dzia ła nia nie tyl ko za -
rzą du, ale w ogó le ca łe go przed się wzię -
cia. Po nad to dy rek tor kę oska rżo no
o prze stęp stwo księ go we tzn. nie rze tel -
ne i nie zgod ne z pra wem pro wa dze nie
ksiąg ra chun ko wych.

Dla do bra szko ły
W są dzie od czy ta no jej ze zna nia ze

śledz twa. Zo fia B. przy się ga ła, że pod -
pi sów nie sfał szo wa ła. A wszyst kie
uchy bie nia w jej dzia łal no ści wy ni ka ły
naj pierw z ko niecz no ści po śpie chu

przy re je stra cji KSW, a po tem sta no wi -
ły efekt „przed kła da nia do bra szko ły
nad wszyst ko in ne”. Przy zna wa ła, że to

ona de cy do wa ła o wszyst kim, za rów no
w szko le, jak i KSW, a na uczy ciel kom
wcho dzą cym w skład władz KSW ka za -
ła tyl ko pod pi sy wać pa pie ry. Ow szem,
wie dzia ła, że prze pi sy ka żą, że by księ -
go wość pla ców ki oświa to wej by ła pro -
wa dzo na przez wy kwa li fi ko wa ną si łę,
ale ona nie za trud ni ła księ go wej z chwa -
leb nej oszczęd no ści. Mu sia ła więc księ -
go wość pro wa dzić sa ma. Nie po tra fi ła
wy ja śnić, dla cze go na wie lu kwi tach
znaj do wa ły się po twier dze nia za pła ty
za rów no prze le wem, jak i go tów ką. Za -
pew nia ła tyl ko, że „nad wy żek” z tych
po dwój nych roz li czeń nie ukra dła. 

Nie praw dą jest – twier dzi ła prze słu -
chi wa na Zo fia B. – iż za rząd KSW był
atra pą i prak tycz nie nie funk cjo no wał.
Bo prze cież o tym, iż le gal nie ist niał,
świad czą kon kret ne do ko na nia w for -
mie ta kiej, że Ze spół Szkół w Pie kieł ku
rze czy wi ście dzie ci kształ cił, a ktoś mu -
siał tym wszyst kim prze cież ad mi ni stro -
wać. Przy zna wa ła jed nak, że imien nych
pie czą tek in nych człon kiń za rzą du im

Zadanie prowadzenia szkół
przerosło Zofię B.
i Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców
w Piekiełku, ale ambitna
dyrektorka nie chciała
przyznać się do porażki
i brnęła dalej.

Sprawa z Piekiełka w pro gra mie
TVP „Spra wa dla re por te ra” Elżbie ty
Ja wo ro wicz FOT. ROLAND MIELNICKI
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nie prze ka za ła, lecz dys po no wa ła ni mi
sa ma.

W trak cie kon tro li prze pro wa dzo nych
w ZS w Pie kieł ku na tknię to się na jesz -
cze wie le in nych nie pra wi dło wo ści. Jed -
ną z po wa żniej szych by ło to, że choć
Zo fia B. ucho dzi ła za dy rek tor kę obu
szkół, to jed nak for mal nej umo wy na tę
pra cę nie pod pi sa ła. Zresz tą i tak by jej
nie mo gła pod pi sać, bo mu sia ła by to
uczy nić sa ma ze so bą: ja ko pre ze ska
KSW, czy li or ga nu za ło ży ciel skie go
z jed nej stro ny i ja ko dy rek tor ka -no mi -
nant ka z dru giej. Choć w in nych sy tu -
acjach to jej wca le nie prze szka dza ło:
po tra fi ła bo wiem so bie sa mej roz li czać
de le ga cje słu żbo we, na ja kie uda wa ła się
wła snym sa mo cho dem.

Kom bi na cja z kon ta mi
Ge ne za tej hi sto rii jest ta ka, że

przed 2000 r. w Pie kieł ku ist nia ła pod -
sta wów ka, ale po ja wi ła się kon cep cja

utwo rze nia gim na zjum, że by miej sco wa
mło dzież nie mu sia ła do je żdżać. Tym -
cza sem wła dze gmi ny Tym bark od mó -
wi ły pod ję cia się ro li or ga nu
za ło ży ciel skie go dla ta kiej szko ły i par -
ty cy po wa nia w kosz tach. Mo żli wość ta -
ką zo ba czy ła za to Zo fia B., któ ra
spra wo wa ła już sta no wi sko dy rek tor ki
Szko ły Pod sta wo wej w Pie kieł ku oraz

od 1997 r. prze wod ni czy ła Ka to lic kie -
mu Sto wa rzy sze niu Wy cho waw ców
w Tym bar ku. Po nie waż KSW cie szy ło
się re no mą do bre go go spo da rza szkół
pro wa dzo nych przez sie bie w Ma ło pol -
sce, po my sło wi przy kla snę li wszy scy
świę ci, od któ rych to za le ża ło: wła dze
gmi ny i ko ściel ne, na uczy cie le, a ta kże
ro dzi ce uczniów. Po la tach wójt Tym -
bar ku Sta ni sław Pa cho wicz wspo mi nał
na wet o pre sji miej sco we go księ dza… 

Przy chyl ną uchwa łą Ra dy Gmi ny
uprzej mie prze ka za no Ka to lic kie mu
Sto wa rzy sze niu Wy cho waw ców bu dy -
nek szko ły i kom pe ten cje do jej pro wa -
dze nia oraz zrzek nię to się sub wen cji
oświa to wej na rzecz te go sto wa rzy sze -
nia. Przy miot nik „ka to lic kie” w na zwie
sta no wił bo wiem dla de cy den tów nie za -
chwia ną gwa ran cję uczci wo ści. 

I nie opatrz nie od da no szko ły w pacht
Zo fii B. Przede wszyst kim prze ka za no
je od dzia ło wi KSW, któ ry wte dy jesz -

Wygląda na to, że Zofia B.
jest osobą dosyć
niezdecydowaną:
przyznaje się do winy,
a potem się wypiera,
składa zeznania i je
odwołuje, ucieka i wraca,
chce udzielać wyjaśnień,
po czym ich odmawia.

Nad uży cia zwią za ne z Ze spo łem Szkół w Pie kieł ku sta ły się na ty le gło śne, że dwu krot nie tra fi ły już na an te nę in ter wen cy
ra” Elżbie ty Ja wo ro wicz FOT. ROLAND MIELNICKI
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cze nie zo stał za re je stro wa ny. A póź niej
zro bi ło się za póź no – mo żna by ło już
tyl ko roz są dzać, czy re zul ta ty dzia łań
dy rek tor ki by ły kwe stią po śpie chu, sa -
mo wo li, nie kom pe ten cji czy też świa do -
me go wkro cze nia na ka ry god ną dro gę
kon flik tu z pra wem…

Zda je się, że za da nie pro wa dze nia
szkół prze ro sło Zo fię B. i Ka to lic kie
Sto wa rzy sze nie Wy cho waw ców w Pie -
kieł ku, ale am bit na dy rek tor ka nie
chcia ła przy znać się do po ra żki i brnę ła
da lej. Pro ce du ry oka za ły się tak wy ma -
ga ją ce, że dla uprosz cze nia sy tu acji wy -
bie ra ła dro gę na skró ty. Bra ko wa ło
pod pi su – bach, au to graf po ja wiał się
bez spe cjal nej mi trę gi i za cho du. 

Pro blem po le gał jed nak na tym, że
w grę wcho dzi ły du że pie nią dze. Fakt
pod ro bie nia pod pi sów człon kiń za rzą du
KSW wy szedł bo wiem na świa tło
dzien ne, gdy jed na z na uczy cie lek prze -
sta ła to le ro wać sa mo wo lę dy rek tor ki

i po sta no wi ła odejść z pra cy. Na od -
chod nym spraw dzi ła jesz cze w ZUS
stan swo je go kon ta eme ry tal ne go. I oka -
za ło się wte dy, że przez wie le mie się cy
nie od pro wa dza no w ca ło ści wy pra co -
wa nych przez na uczy cie li obo wiąz ko -
wych skła dek na ZUS. W cią gu 4 lat
ist nie nia ZS w Pie kieł ku (2000-2004)
su ma tyl ko tych za le gło ści uro sła do nie -
ba ga tel nej kwo ty ok. 600 tys. zł! 

Me cha nizm tych kom bi na cji był ta ki,
że gdy z ZS w Pie kieł ku prze sta ły wpły -
wać skład ki i ZUS z te go po wo du 26 ra -
zy wy eg ze kwo wał je po przez
ko mor ni cze za ję cie ra chun ku ban ko we -
go płat ni ka, dy rek tor ka wy my śli ła, że
za ło ży dru gie, nie do stęp ne dla ZUS
kon to. W ślad za tym wy sto so wa ła pi -
smo do Urzę du Gmi ny w Tym bar ku, że -
by sub wen cję dla szko ły dzie lo no
na dwa kon ta. Na pierw szym prze cho -
wy wa no pie nią dze prze zna czo ne na wy -
na gro dze nia pra cow ni ków, co w myśl
pra wa chro ni ło je przed re kwi zy cją,
a na utaj nio nym przed ZUS -em i in ny -
mi wie rzy cie la mi – po zo sta łe środ ki, po -
zwa la ją ce na co dzien ne funk cjo no wa nie
pla ców ki.

Zo fia B. zbie giem
Prak tycz nie więc ZS w Pie kieł ku,

któ re go ucznia mi by ło bli sko 200 dzie -
ci, stał się ban kru tem. Oprócz za le gło -
ści wo bec ZUS in spek to rzy Naj wy ższej
Izby Kon tro li stwier dzi li ta kże roz rzut -
ność w wy dat kach rze czo wych – by ły
dwu krot nie wy ższe niż prze cięt ne w in -
nych szko łach gmi ny Tym bark. W szkol -
ne pro gi wstą pił więc w Pie kieł ku
li kwi da tor… I co naj dziw niej sze, zdą żył
po dob no jesz cze wy pła cić Zo fii B. peł -
ną od pra wę! Po tem pro wa dze nie szko ły
prze jął in ny or gan – Sto wa rzy sze nie
Na Rzecz Roz wo ju Pie kieł ka i Oko lic.
A ga ze ty li cy to wa ły się w po da wa niu
co raz wy ższych strat, na ja kie na ra zi ła
szko łę dy rek tor ka. Ostat nio sta nę ło na 2
mln zł: dług wo bec ZUS plus in ne nie -
za pła co ne ra chun ki, plus od set ki, plus
od set ki od od se tek itd. 

W pierw szym od ru chu Zo fia B. zło -
ży ła w sta ro stwie li ma now skim oświad -
cze nie, że ca łą wi nę bie rze na sie bie.
Po tem jed nak się zre flek to wa ła i przy -
zna nie się do nie któ rych czy nów od wo -

ła ła, za pew nia jąc przy tym, iż o dłu gach
wo bec ZUS wie dzie li w szko le wszy scy
i niech te raz nie uda ją na iw nych. Ja kimś
cu dem nie za sto so wa no wo bec niej
środ ka za po bie gaw cze go w po sta ci tym -
cza so we go aresz to wa nia, za bez pie cza -
ją ce go przed pró ba mi ma ta cze nia.
Uwie rzo no jej na sło wo, gdy utrzy my -
wa ła, że pie nię dzy so bie nie przy własz -
czy ła. Jed nak pew ne go dnia rap tem
oka za ło się, że – przez ni ko go nie nie -
po ko jo na – wy lą do wa ła w USA. Nie ba -
wem do łą czył do niej mąż… Jak to się
sta ło, że mo gła opu ścić kraj, po mi mo to -
czą ce go się prze ciw ko niej po stę po wa -
nia w spra wie kar nej? Wy glą da ło na to,
że Zo fia B. świa do mie wy bra ła los zbie -
ga! W czerw cu 2006 r. wy da no za nią
kra jo wy list goń czy.

Bat man nie zwra ca 
Tym cza sem w jej spra wie to czył się

za ocz ny pro ces są do wy, na mo cy któ re -
go zo bo wią za no nie obec ną by łą dy rek -
tor kę do zwro tu pie nię dzy, co ra zem
z od set ka mi two rzy ło ja kąś astro no -
micz ną kwo tę nie do ogar nię cia. Pie nią -
dze mia ła zwró cić so li dar nie ra zem
z eme ryt ką Ja dwi gą Ka siń ską oraz in -
for ma tycz ką Alek san drą Du dą, czy li na -
uczy ciel ka mi -„kom pan ka mi” z za rzą du
KSW. Obie „wspól nicz ki” oświad czy ły
jed nak, że rzą dy Zo fii B. by ły ab so lut -
ne, że pa no szy ła się jak w pry wat nym
fol war ku, a one człon ki nia mi władz
KSW po zo sta wa ły nie świa do mie, bo nie
pa mię ta ją, że by kto kol wiek wy bie rał je
kie dy kol wiek na funk cje wi ce pre ze sa
i se kre ta rza od dzia łu. A ich pod pi sy
na ak cie prze ję cia szko ły od gmi ny zo -
sta ły z ca łą pew no ścią sfał szo wa -
ne. I rze czy wi ście, ten szcze gół ich
wer sji po twier dzi ła eks per ty za gra fo lo -
gicz na. Tym bar dziej, że już wcze śniej
wy kry to pod ro bie nie pod pi sów trzech
in nych na uczy cie lek na de kla ra cjach
człon kow skich KSW.

Wy ni ka z te go, że pod wzglę dem
praw nym za rząd ja ko or gan sta tu to wy
KSW fak tycz nie nie ist niał, bo nie zo stał
sku tecz nie po wo ła ny. Co za tym idzie
– wy kre ślo no go z re je strów są do wych.
A je śli uzna no go za nie by ły, to prze cież
nie mógł skła dać się z ko go kol wiek. Je -
że li nie by ło w nim ni ko go, to tak sa mo

yj ne go pro gra mu TVP „Spra wa dla re por te -



nikt nie po no si od po wie dzial no ści za je -
go dzia ła nia. Bo i ja kie mo gą być dzia -
ła nia za rzą du, sko ro ist niał tyl ko
fik cyj nie jak ja kiś Bat man al bo in ny Ka -
czor Do nald. Byt KSW w Pie kieł ku zo -
stał więc za kwe stio no wa ny, co ozna cza,
że za dłu gi nie mo że od po wia dać or ga -
ni za cja, któ ra w ogó le na wet nie zo sta ła
prze cież za ło żo na… Zresz tą ad wo kat
Zo fii B. przy jął przed są dem II in stan cji
ta ką wła śnie li nię obro ny, do wo dząc, że
w sy tu acji unie wa żnie nia ist nie nia od -
dzia łu KSW w Pie kieł ku, dłu ga mi nie
po win ny zo stać ob cią żo ne oso by pry -
wat ne, lecz szko ła. A wia do mo prze cież,
że ich nie spła ci. W osta tecz nym roz ra -
chun ku ure gu lu je my je co do gro sza jak
zwy kle my – po dat ni cy… 

Spra wa dla re por te ra
Po przez dwie in stan cje, ape la cję i ka -

sa cję spra wa obu pań tra fi ła z Są du Naj -
wy ższe go do po now ne go roz pa trze nia
przez Sąd Ape la cyj ny w Kra ko wie,
a do mo men tu no we go roz strzy gnię cia
eg ze ku cja rosz czeń ZUS -owskich z od -

set ka mi wo bec ilu zo rycz nych człon kiń
za rzą du KSW zo sta ła za wie szo na.
A w przy pad ku obu ko biet do ty czy to
kwo ty 396 tys. zł. Na mo cy de cy zji Są du
Naj wy ższe go za wie sze niu ule gła ta kże
spła ta ostat niej jed nej trze ciej wy so ko ści
dłu gu, ja ką za są dzo no od Zo fii B. 

Tym cza sem wio sną 2008 r. Zo fia B.
przy le cia ła z USA do Pol ski i sta wi ła się
w pro ku ra tu rze w No wym Są czu. Uczy -
ni ła to do pie ro wte dy, gdy pro ku ra tu ra
zło ży ła w są dzie wnio sek o wy da nie na -
ka zu jej tym cza so we go aresz to wa nia, co
za zwy czaj po prze dza wy sto so wa nie mię -
dzy na ro do we go li stu goń cze go, a na stęp -
nie na je go pod sta wie – roz po czę cie
pro ce du ry eks tra dy cyj nej. Po po wro cie
– wy cią ga jąc na ukę z po przed niej uciecz -
ki Zo fii B. – wy da no jej za kaz
opusz cza nia kra ju i za bra no pasz port. Nie
zo sta ła za trzy ma na dzię ki wpła ce niu po -
rę cze nia ma jąt ko we go w wy so ko ści 10
tys. zł. W po rów na niu z wiel ko ścią kwo -
ty, ja kiej do ty czy jej spra wa (600 tys. zł
plus od set ki), wy so kość po rę cze nia wy -
da wa ła się nie wy gó ro wa na, ale za pew ne

wzię to pod uwa gę fakt do bro wol ne go
zgło sze nia się po dej rza nej w ce lu udzie -
le nia wy ja śnień. Z tym, że przed są dem
wy ja śnień już od mó wi ła, o czym wspo -
mi na my na po cząt ku tej re la cji.

Wy glą da na to, że Zo fia B. jest oso bą
do syć nie zde cy do wa ną: przy zna je się
do wi ny, a po tem się wy pie ra, skła da ze -
zna nia i je od wo łu je, ucie ka i wra ca,
chce udzie lać wy ja śnień, po czym ich
od ma wia, skła nia się do do bro wol ne go
pod da nia się ka rze, by wkrót ce zmie nić
zda nie... Coś chy ba w niej pę kło, bo
w trak cie kie ro wa nia Ze spo łem Szkół
w Pie kieł ku zda wa ła się nie prze ży wać
ta kich wa hań na stro ju… Za cho wy wa ła
się wte dy ra czej jak sta lo wy czołg, któ -
ry bez zbęd nych wąt pli wo ści nie po -
wstrzy ma nie prze do ce lu. A tu te raz
ta ka od mia na… 

Nad uży cia zwią za ne z Ze spo łem
Szkół w Pie kieł ku sta ły się na ty le gło -
śne, że dwu krot nie tra fi ły już na an te nę
in ter wen cyj ne go pro gra mu TVP „Spra -
wa dla re por te ra” Elżbie ty Ja wo ro wicz.
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Pa ra fia św. Mał go rza ty w No wym
Są czu, „mat ka du cho wa” wszyst -
kich pa ra fii na Są dec czyź nie,
od kil ku ty go dni ma no we go pro -
bosz cza (po przed nik zo stał po wo -
ła ny na urząd bi sku pi w Tar no wie).
Z ja ki mi za tem od czu cia mi ob jął
Ksiądz to po nad sied mio wie ko we
dzie dzic two są dec kie go Ko ścio ła?

W pierw szej chwi li po czu łem się za -
sko czo ny wo lą ks. bp. Wik to ra Skwor ca,
bi sku pa tar now skie go. Zda wa łem so bie,
co praw da, spra wę, że w paź dzier ni -
ku 2010 ro ku, za koń czę pra cę ja ko dy -
rek tor Pa pie skich Dzieł Mi syj nych
w War sza wie i po wró cę do die ce zji tar -
now skiej, ale nie przy pusz cza łem, że tra -
fię aku rat tu, nad Du na jec i Ka mie ni cę.
Przy ją łem no mi na cję zgod nie z ka płań -
ską za sa dą „gdzie jest po słu szeń stwo,
tam bło go sła wień stwo”, ale też z ra do -
ścią, ma jąc dość spo rą wie dzę o tej pa -
ra fii, mie ście, re gio nie. Du żo sły sza łem
o „Mał go rza cie” od mo ich kra ja nów wy -
wo dzą cych się, jak ja, ze Szczu ro wej: ks.
pra ła ta Sta ni sła wa Pie prz ni ka (zmar łe go
w 2005 r. w wie ku 94 lat, dłu go let nie go
pro bosz cza w Trze trze wi nie) i ks. Sta ni -
sła wa Ny kla, pro bosz cza w Szczu ro wej
(zmar łe go w 1991 r. w wie ku 72 lat),
a ta kże od ks. Ja na Kieł ba sy i ks. Sta ni -
sła wa Wa cha, któ rzy by li wi ka riu sza mi
w No wym Są czu i spo ro mi, z wiel kim
sen ty men tem, o pa ra fii i mie ście opo wia -
da li. Po zna łem też w 1975 r. ks. inf. Wła -
dy sła wa Le sia ka, ów cze sne go
pro bosz cza w „Mał go rza cie”, a je go na -
stęp ca ks. pra łat Sta ni sław Li sow ski był
mo im se mi na ryj nym wy kła dow cą...
Z czym do tej po ry ko ja rzył się
Księ dzu No wy Sącz, Są dec czy zna?

Z naj więk szą przy go dą mło do ści. Ja -
ko li ce ali sta w 1971 r. przy je cha łem tu

znad rów ni ny nad wi ślań skiej na mo to -
rze, do tar łem aż do Kry ni cy. Na owe
cza sy by ła to wiel ka wy pra wa, a do -
strze żo ne wów czas uro ki zie mi są dec -
kiej tkwią we mnie do dziś. W 1979 r.
skie ro wa no mnie ja ko kle ry ka na prak -
ty kę dusz pa ster ską do pa ra fii św. Ka zi -

mie rza pod opie kuń cze skrzy dła mo je -
go ro da ka, ks. prał. Sta ni sła wa Cza cho -
ra (po cho dzi z le żą cych ko ło Szczu ro wej
– Nie dzie lisk). Po słu gi wa łem też w Są -
czu ja ko dia kon w okre sie wiel ko post -
nym. Wresz cie, 29 lat te mu, w 1980 r.
mo głem się cie szyć w No wym Są czu
Mszą św. pry mi cyj ną, w obec no ści nie -
ży ją cych już ro dzi ców, ro dzi ny i przy ja -
ciół. Po tem ja ko ka płan by wa łem tu
wie lo krot nie z oka zji np. nie dziel mi syj -
nych i od pu stów, gło sząc ka za nia. No wy
Sącz jest mi więc bar dzo bli ski, łą czy
mnie z tym mia stem wie le wspo mnień,
choć by to zwią za ne z wy ciecz ką ro we -
ro wą, gdy z młod szy mi sio strzeń ca mi
zja wi łem się w okre sie sierp nio we go
od pu stu na Pla cu Ko le giac kim, gdzie
go ści ny uży czył nam pro boszcz ks. Sta -
ni sław Li sow ski. Kto by przy pusz czał
wte dy, że ob ja dę świat, od Afry ki
po An dy, że by po wró cić tu w ro li pro -
bosz cza...
Się gnij my nie co wcze śniej. Po cho -
dzi Ksiądz ze Szczu ro wej, z zie mi
tar now skiej, z ko pal ni po wo łań.
Co ukształ to wa ło Księ dza i prze są -
dzi ło o wy bo rze dro gi ży cio wej?
Ro dzi na, śro do wi sko, lek tu ry, nie -
ty po we do świad cze nia, ja kiś au to -
ry tet? 

Gniaz dem ro do wym Pio trow skich jest
Lip ni ca Mu ro wa na. W 2006 r. zor ga ni -
zo wa li śmy zjazd li nii za po cząt ko wa nej
w 1795 r. przez Wa len te go Pio trow skie -
go i Ma rian nę Lip nic ką. Przy je cha ło 120
osób, ok. jed na trze cia sil nie już roz ga łę -
zio nej ro dzi ny. Szy ku je my z ku zy na mi
ko lej ne spo tka nie, już wie my, że fre -
kwen cja bę dzie więk sza. Co do po wo łań,
wy li czy li śmy w na szej ro dzi nie 24 ka pła -
nów i sióstr za kon nych. Dość po wie dzieć,
że mój oj ciec, też Jan, był bra tem, oj cem

Nowy proboszcz na nowy rok

W roli sternika i... cyklisty
ROZMOWA z księdzem doktorem Janem Piotrowskim, proboszczem

parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Ks. Jan Pio trow ski FOT. LEŚ
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i wuj kiem księ dza. To wiel ka ła ska i do -
wód na wspa nia ły kli mat w wy cho wa niu,
dar mo dli twy, za ufa nie do Pa na Bo ga
w po wie rza niu mu sy nów i có rek. No wy
etap w mo im ro dzie otwo rzył dzia dek Jan
Pio trow ski, któ ry po ożen ku z Mał go rza -
tą Woź niac ką, osiadł na po cząt -
ku XX wie ku w Szczu ro wej. Z tej li nii ja
się wy wo dzę, je stem czwar tym Ja nem
w czwar tym po ko le niu. Oso bą, któ ra
szcze gól nie mia ła du że znacz enie dla
wy bo ru mo jej dro gi ży cio wej, był ks. pra -
łat Sta ni sław Ny kiel, dłu go let ni pro -
boszcz mo jej ro dzin nej pa ra fii. 
Jak wy glą da ły pierw sze dni w ro li
pro bosz cza?

Kie ro wa ny sło wa mi Nor wi da, że „oj -
czy zna to zie mia i gro by”, po sze dłem
na cmen tarz księ ży pro bosz czów mo ich
po przed ni ków, aby się po mo dlić za spo -
kój ich dusz. Szcze gól ne go wzru sze nia
do zna łem, wi dząc wspa nia le od no wio -
ny gro bo wiec mo je go ro da ka, ks. Paw ła
Sul my (1873–1928), ka te che ty w są dec -
kich szko łach, któ ry za pi sał wspa nia łą
kar tę w hi sto rii tu tej szej oświa ty, na zy -
wa ne go pre kur so rem eku me ni zmu
(a przez Ży dów – „do brym pa nem księ -
dzem”, na je go lek cje re li gii przy cho dzi -
ły też uczen ni ce nie miec kie
i łem kow skie). W ko lej nym dniu zło ży -
łem wi zy ty u na szych sióstr za kon nych
i księ ży pro bosz czów są sied nich pa ra fii.
Bio gra fia Księ dza robi wra że nie,
wręcz budzi re spekt. Wy kształ ce -
nie, stu dia m.in. w Pa ry żu, dok to -
rat, pra ca na mi sjach w Afry ce
i Pe ru, od po wie dzial ne funk cje,
wy kła dy na uczel niach, zna jo mość
wie lu ję zy ków. Sło wem: wiel ki
świat. Jak to do świad cze nie ma być
wy ko rzy sta ne w No wym Są czu.

Do pie ro się przy glą dam ży ciu pa ra -
fial ne mu, ma jąc na uwa dze mak sy mę
sta ro żyt nych: roz trop ność jest kie row -
nicz ką wszyst kich cnót. Li czę np.
na przy chyl ność me diów. Od cza -
sów II So bo ru Wa ty kań skie go Ko ściół
przy wią zu je du żą wa gę do środ ków ma -
so wej ko mu ni ka cji. Tym bar dziej te raz,
w XXI wie ku, pra sa, ra dio i te le wi zja,
a ta kże nie zna ją cy gra nic in ter net, od -
gry wa ją ka pi tal ną ro lę w ewan ge li za cji.
Kon gre ga cja Ewan ge li za cji Na ro dów,
któ rej je stem człon kiem, na zy wa me dia

„no wym are opa giem”. Na świe cie są
miej sca, gdzie nie do cie ra ka płan, ale
do cie ra je go sło wo po przez ra dio (np.
Ra dio Ve ri tas na Da le kim Wscho dzie)
czy te le wi zję. W Kon gu mia łem pa ra fię
o dłu go ści 300 km i nie by ło szans, aby
od wie dzać re gu lar nie wszyst kich wier -
nych. Ten pro blem mo gła by roz wią zać
roz gło śnia na da ją ca msze św. i pro gra -
my nie tyl ko zresz tą re li gij ne, ale edu ka -
cyj ne, wy cho waw cze, spo łecz ne.
W swej dzia łal no ści mi syj nej, po dob nie
zresz tą jak ka żdy z 2150 mi sjo na rzy
pol skich roz sia nych po ca łym świe cie,
ze tkną łem się z po zy tyw ną ro lą me diów,
z du żą życz li wo ścią.
Ko ściół jest in sty tu cją o utrwa lo -
nych i po nad cza so wych struk tu -
rach, ale na cze le tych struk tur
sto ją kon kret ni lu dzie. Mó wi się,
że styl to czło wiek. Ja kie zmia ny
pla nu je Ksiądz w pa ra fii? Na ja kie
sfe ry ży cia pa ra fial ne go bę dzie
Ksiądz kładł szcze gól ny na cisk?
Czy mo że my spo dzie wać się no -
wo ści?

Żad nych re wo lu cji nie bę dzie. Opo -
wia dam się za twór czą kon ty nu acją
dzieł mo ich po przed ni ków. Pod czas
spo tka nia po że gnal ne go z pa ra fi na mi
w ka pli cy Prze mie nie nia Pań skie go ks.
bp An drzej Jeż, wska zu jąc na ob raz ło -
dzi, ży czył mi od wa żne go i wy trwa łe go
wio sło wa nia. I w ta kiej ro li ster ni ka
chciał bym się tu wi dzieć: ster ni ka mą -
dre go mą dro ścią księ ży–współ pra cow -
ni ków, pa ra fian, ani ma to rów wspól not.
Nad rzęd nym ce lem bę dzie przy bli że nie
Eu cha ry stii, Jej związ ków z czło wie -
kiem, ro dzi ną, wy cho wa niem, wszyst ko,
co wią że się z obec no ścią Je zu sa w co -
dzien nym ży ciu, co tak pięk nie wy ra ził
pa pież Be ne dykt XVI w po sy no dal nej
ad hor ta cji apo stol skiej „Sa cra men tum
Ca ri ta tis” (Sa kra ment Mi ło ści). Bli ska
mi też jest tro ska o cho rych, bied nych,
wy klu czo nych na mar gi nes spo łecz ny.
Wie rzę, że te raz w okre sie świą tecz no–
no wo rocz nym, je ste śmy wszy scy bar -
dziej po dat ni na oso bi stą prze mia nę,
tym bar dziej tu, na „są dec kiej Gó rze Ta -
bor”, u stóp Je zu sa Prze mie nio ne go,
ma jąc świe żo w pa mię ci ha sło ad wen to -
we i ca łe go ro ku dusz pa ster skie go:
„Bądź my świad ka mi Mi ło ści”.

Co z pla na mi bu do wy no we go ko -
ścio ła w osie dlu Bar skiem i We ster -
plat te?

By łem na pla cu przy szłej bu do wy,
gdzie ks. Zbi gniew Bier nat – od po wie -
dzial ny za to przed się wzię cie – za po znał
mnie z pla na mi in we sty cji. Mia łem
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Nie przypuszczałem, że
trafię akurat tu,
nad Dunajec i Kamienicę.
Przyjąłem nominację
zgodnie z kapłańską
zasadą „gdzie jest
posłuszeństwo, tam
błogosławieństwo”, ale też
z radością, mając dość
sporą wiedzę o tej parafii,
mieście, regionie. 

Ks. Jan Pio trow ski w pierwszy dzień na sąde
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szczę ście pra co wać na pa ra fiach
(w Miel cu pw. Du cha Świę te go, w Kon -
gu na po gra ni czu z Za irem, ta kże w Pe -
ru), gdzie po wsta wa ły no we świą ty nie.
To by ło by przed się wzię cie naj więk sze,
ob li czo ne na la ta, od pię ciu do ośmiu.
Za mysł bu do wy no we go ko ścio ła nie
był ob cy po przed nim pro bosz czom pa -
ra fii św. Mał go rza ty, sam sły sza łem
o nim ok. 30 lat te mu. Po śpiech
przy tym za da niu nie jest jed nak wska -
za ny, po trzeb na jest tu roz trop ność
i cier pli wość. Jest szan sa, że cię żar bu -
do wy wziął by na sie bie sze ro ki sto sun -
ko wo ze spół pa ra fii, a nie tyl ko pa ra fia
mat ka.
Ja kim Ksiądz za mie rza być przy -
wód cą, ad mi ni stra to rem? Czy w peł -
ni de mo kra tycz nym, czy też jed nak
bar dziej po le ga ją cym wy łącz nie
na swo im zda niu, po glą dzie?

Sta wiam na pra cę ze spo ło wą. Jest ta -
kie przy sło wie w ję zy ku mu nu ku tu ba:

„Je den pa lec nie my je twa rzy, po trzeb -
na jest ca ła dłoń”. Bar dzo mi się ta mą -
drość po do ba i sta ram się ją sto so wać
w ży ciu.
Wła da Ksiądz wie lo ma ję zy ka mi,
czy ma ku te mu ja kieś spe cjal ne
zdol no ści?

Trud no po wie dzieć. Za mło dych lat
by łem bar dzo chłon ny wszel kich no wo -
ści, w tym i lin gwi stycz nych. Zna jo mość
ję zy ków lu dów, wśród któ rych pra co wa -
łem, wy mu si ła po trze ba w pra cy mi syj -
nej. Rze czy wi ście mo wą mu nu ku tu ba
uży wa ną na po łu dniu Kon ga mó wi
w na szym kra ju za le d wie kil ku księ ży
mi sjo na rzy, m.in. ks. Jan Ku dłacz, gó ral
z Obi dzy, obec ny pro boszcz w Uszwi k.
Brze ska.
Co Ksiądz ro bi w wol nym cza sie? 

Chęt nie je żdżę na ro we rze, to ro dzin -
na tra dy cja, mój ta tuś jeź dził już w okre -
sie mię dzy wo jen nym. Ro wer to był
wte dy ra ry tas, zwłasz cza na Ni zi nie

Nad wi ślań skiej, gdzie jest „rów no, że aż
nud no”. W War sza wie czę sto ko rzy sta -
łem z ba se nu. Z fut bo lem ze rwa łem
na dru gim ro ku stu diów w se mi na rium,
gdy na ba wi łem się po wa żnej kon tu zji.
Słu cham mu zy ki po wa żnej i an dyj skiej.
Lu bię do brą lek tu rę z za kre su hi sto rii
i an tro po lo gii kul tu ry.
We współ cze snych dzie jach No we -
go Są cza nie bra ko wa ło iskrze nia
na li nii mię dzy „pa nem, wój tem,
a ple ba nem”. Jak Ksiądz wy obra ża
so bie re la cje z miej sco wą wła dzą?

Po win ny być opar te na au to no mii
tych pod mio tów. Po trze bu je my sie bie
wza jem nie, w spra wach ge ne ral nych
i drob nych. Nad rzęd na war tość to do bro
wspól ne. Ra my i kli mat współ dzia ła nia
two rzą kon kret ni lu dzie. Im wię cej życz -
li wo ści i zro zu mie nia, tym owoc niej sza
współ pra ca.
Życzy my za tem księ dzu zdro wia
i wsze la kich łask Bo żych na no wym
miej scu po słu gi dusz pa ster skiej.

Roz ma wiał JE RZY LE ŚNIAK

Ks. Jan Pio trow ski

Uro dził się 5 stycz nia 1953 r. w Szczu ro wej.
Po ukoń cze niu Wy ższe go Se mi na rium Du -
cho we go w Tar no wie świę ce nia ka płań skie
otrzy mał w ro ku 1980. Przez 6 lat (1985–
1991) pra co wał w Kon go Braz za vil le, dzi -
siej sza Re pu bli ka Kon ga. Stu dio wał
w pa ry skim In sty tu cie Ka to lic kim. Po uzy -
ska niu dok to ra tu w Aka de mii Teo lo gii Ka -
to lic kiej wy je chał do Pe ru, gdzie przez trzy
la ta (1997–2000) pra co wał w die ce zji Cho -
si ca. Od 2000 r. jest dy rek to rem kra jo wym
Pa pie skich Dzieł Mi syj nych, od 2001 r.
– kon sul to rem Ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski
ds. Mi sji, a od 2003 r. – człon kiem Kon gre -
ga cji Ewan ge li za cji Na ro dów w Wa ty ka nie.
Jest re dak to rem na czel nym cza so pism wy -
da wa nych przez Wy daw nic two Pa pie skich
Dzieł Mi syj nych Mis sio–Po lo nia: „Mi sje Dzi -
siaj”, „Świat Mi syj ny”, „Świa tło Na ro dów”.
Od kil ku lat wy kła da mi sjo lo gię na Uni wer -
sy te cie Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
w War sza wie. Wła da pię cio ma ję zy ka mi:
fran cu skim, an giel skim, wło skim, hisz pań -
skim oraz mu nu ku tu ba (ję zyk uży wa ny
na po łu dniu Kon ga).

eckim probostwie FOT. SŁAWOMIR SIKORA



Z zie mi są dec kiej wy szło
w świat wie lu lu mi na rzy pol -
skiej na uki. Mie li śmy i ma my
wie lu rek to rów z są dec kim

ro do wo dem. Wi dać tu tej szy kli mat słu -
ży lu dziom uta len to wa nym, am bit nym
i pra co wi tym. Li sta jest dłu ga, li czy ok.
sie dem dzie siąt zna ko mi to ści.

TA DEUSZ ALEK SAN DER 
Ur. 1938 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
zwią za ny
z Uni wer sy te -
tem Ja giel loń -
skim, abs.
Li ceum Pe da -
go gicz ne go
w No wym Są -
czu i Wy dzia łu
Fi lo zo ficz no-

Hi sto rycz ne go UJ (1962). Od 1988
kie ru je Za kła dem Pe da go gi ki Do ro -
słych UJ. Współ pra cu je ta kże z Wy -
ższą Szko łą Biz ne su
i Przed się bior czo ści w Ostrow cu
Świę to krzy skim. Współ za ło ży ciel
i wi ce pre zes Aka de mic kie go To wa -
rzy stwa An dra go gicz ne go. Au tor pod -
ręcz ni ków aka de mic kich
i oświa to wych. Spo śród po nad 150
pu bli ka cji na uko wych na plan pierw -
szy wy bi ja się pio nier skie opra co wa -
nie „Ży cie spo łecz ne i prze mia ny

kul tu ral ne No we go Są cza w la -
tach 1870–1990”. Czło nek ze spo łu re -
dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie go”.
Naj star szy z na uczy ciel skie go ro du
Alek san drów z pod są dec kiej Za wa dy.
Jak ka żdy z tej ro dzi ny upra wiał wy -
czy no wo sport, był m.in. mi strzem po -
wia tu w ko lar stwie. Je go chrze śniak,
Ar ka diusz (syn młod sze go bra ta Ry -
szar da), b. za wod nik pił kar skiej eks -
tra kla sy, bram ko strzel ny na past nik,
gra obec nie w I-li go wej San de cji.

AN DR ZEJ BA NACH
Ur. 1944 w No -
wym Są czu; dr
hab., prof. Uni -
wer sy te tu Ja -
giel loń skie go,
abs. Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ma -
rii
Skło dow skiej–
Cu rie w Sta rym
Są czu (1961)

i hi sto rii UJ (1967), dok to rat (1978),
ha bi li ta cja (1997), pra cow nik na uko wy
Za kła du Hi sto rii Oświa ty i Kul tu ry,
pro dzie kan (1999–2005) i dzie kan
(od 2005) Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UJ.
Spe cja li zu je się w dzie jach szkol nic twa
i edu ka cji mło dzie ży chłop skiej w Ma -
ło pol sce. Tuż po stu diach uczył krót ko
hi sto rii w li ceum sta ro są dec kim.

Udzie la się w Sto wa rzy sze niu Miesz -
kań ców II Do mu Stu denc kie go „Ża -
czek” w Kra ko wie.

BAR BA RA BART KO WICZ
Ur. 1937 w No -
wym Są czu, z d.
Zim ny; prof. dr
hab. inż. arch.,
abs. II Li ceum
Ogól no kształ cą -
ce go im. Ma rii
Ko nop nic kiej
w No wym Są -
czu (1954) i Po -
li tech ni ki
Kra kow skiej

(1960), dok to rat (1972), ha bi li ta cja
(1986), pro fe su ra (1999). Ca łe za wo do -
we ży cie zwią za ła z Po li tech ni ką Kra -
kow ską: pra co wa ła w Ka te drze
Urba ni sty ki oraz In sty tu cie Urba ni sty ki
i Pla no wa nia Prze strzen ne go. Od 1993
kie ro wa ła Za kła dem, a po tem Ka te drą
Pro jek to wa nia Miast i Ob sza rów Śród -
miej skich w In sty tu cie Pro jek to wa nia
Miast i Re gio nów Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry PK. Pro wa dzi ła stu dia pla ni stycz ne
do ty czą ce struk tu ry prze strzen nej miast
i ich re wa lo ry za cji, ochro ny i ra cjo nal -
nej go spo dar ki za so ba mi przy ro dy wo -
bec prze mian urba ni za cyj nych,
prze obra żeń i od no wy za byt ko wych
śród mieść wie lu miast Pol ski po łu dnio -
wej. Za in te re so wa nia po za za wo do we:
pod ró że, wę dro wa nie po nie zna nych
mia stach, ob co wa nie z przy ro dą oraz
pie lę gno wa nie ro ślin w ogro dzie. 

AN TO NI BA STA
Ur. 1946 w Ta ba szo wej; prof. dr hab.
med., abs. I Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu
(1964) i kra kow skiej Aka de mii Me -
dycz nej (1972), gi ne ko log–po ło żnik,
spe cja li zu ją cy się w on ko lo gii gi ne ko -
lo gicz nej i le cze niu chi rur gicz nym.
Dok to rat (1979), ha bi li ta cja (1992).
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Od Aleksandra do Mączyńskiego (CZĘŚĆ I)

Po czet pro fe so rów są dec kich
Minister i ambasador, więzień Auschwitz nr 61
i partyzant „Tatara”, szef ekipy olimpijskiej, dwóch
braci i trzy kobiety, lekarz – bohater wojenny, prawnuk
adiutanta cesarza Franciszka Józefa, wychowawca
biskupów, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego,
rodem z Bielowic, Cyganowic, Rożnowa i Zabełcza,
wykładowcy w Japonii i Kalifornii, plejada lekarzy
i historyków oraz gromada rektorów.
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Kie ru je Ka te drą
Gi ne ko lo gii
i Po ło żnic twa
oraz Kli ni ką
Gi ne ko lo gii,
Po ło żnic twa
i On ko lo gii
Col le gium Me -
di cum Uni wer -
sy te tu
Ja giel loń skie go
w Kra ko wie.

Prze wod ni czą cy Pol skie go To wa rzy -
stwa Kol po sko pii i Pa to fi zjo lo gii Szyj -
ki Ma ci cy. Wi ce prze wod ni czą cy
Pol skie go To wa rzy stwa Gi ne ko lo gicz -
ne go. Naj star szy z czwór ki bra ci od -
gry wa ją cych ak tyw ną ro lę w ży ciu
sa mo rzą do wym i go spo dar czym Są -
dec czy zny.

JÓ ZEF BIA ŁEK
Ur. 1930 w Zby -
szy cach; prof. dr
hab., abs. II Li -
ceum i Gim na -
zjum im. Kró la
Bo le sła wa
Chro bre go
w No wym Są -
czu (1950) oraz
Wy ższej Szko ły
Pe da go gicz nej
w Kra ko wie

(1953) i Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
(1955). Ca łe ży cie na uko we zwią za ny
z kra kow ską WSP, (obec nym Uni wer sy -
te tem Pe da go gicz nym), dok to rat (1962),
ha bi li ta cja (1968), pro fe su ra
(1979, 1994). Pro dzie kan i dzie kan Wy -
dzia łu Hu ma ni stycz ne go (1969–1981)
oraz dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii Pol -
skiej (1978–1987, 1990–1994). Po lo ni -
sta, au tor słow ni ków bio gra ficz nych
i opra co wań, któ re we szły do ka no nu
stu diów nad li te ra tu rą pol ską. Znaw ca
li te ra tu ry dla dzie ci i mło dzie ży. Wy -
cho waw ca kil ku po ko leń po lo ni stów.
Na pro wa dzo nych przez nie go se mi na -
riach po wsta ło nie mal ty siąc prac dy plo -
mo wych i ma gi ster skich.

LES ZEK BED NARC ZUK
Ur. 1936 w Wil nie; prof. dr hab.,
abs. I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.

Ja na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1953). Pro -
fe su ra (1987).
Zwią za ny
z Uni wer sy te -
tem Pe da go -
gicz nym
w Kra ko wie.
Ję zy ko znaw ca
i kul tu ro znaw -
ca, ba dacz ję zy -

ków in do eu ro pej skich i ję zy ków
Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go, hi -
sto ryk, współ pra cow nik są dec kiej
oświa ty, przy ja ciel Aka de mic kie go Li -
ceum i Gim na zjum im. Kró la Bo le sła -
wa Chro bre go, z któ rym uczest ni czy
w wy pra wach hi sto rycz no–li te rac kich
na Kre sy. Czło nek Pol skiej Aka de mii
Umie jęt no ści (od 1991) i Pol skiej Aka -
de mii Na uk.

ZYG MUNT BIELC ZYK 
Ur. 1913 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
abs. II Li ceum
i Gim na zjum
im. Kró la Bo le -
sła wa Chro bre -
go w No wym
Są czu (1935)
i Cen tral ne go
In sty tu tu Wy -
cho wa nia Fi -

zycz ne go im. Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go (1939). Po re ak ty wo wa -
niu tej uczel ni (ja ko AWF) w 1945 dłu -
go let ni pra cow nik na uko wy: dok to rat
(1960), ha bi li ta cja (1968), pro fe su ra
(1975). Kie row nik Za kła du Tu ry sty ki
i Spor tów Zi mo wych, pro dzie kan,
dzie kan i pro rek tor Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go w War sza wie
(1969–1975), spe cja li sta z za kre su nar -
ciar stwa, był m.in. sze fem eki py szko -
le nio wej pod czas igrzysk zi mo wych
w Cor ti na d’Am pez zo 1956. W do mu
kul tu ry w Piw nicz nej za ło żył uni kal ne
w ska li świa to wej mu zeum nart: zgro -
ma dzo ny tam zbiór, ilu stro wa ny licz ny -
mi fo to gra fia mi, eg zem pla rza mi nart,
kij ków i wią zań – to naj licz niej sza ko -
lek cja te go ty pu w Pol sce. Przed wo jen -

ny har cerz, żoł nierz Wrze śnia 1939
i póź niej Ar mii Kra jo wej, uczest nik
– cię żko ran ny – po wsta nia war szaw -
skie go. Miesz ka w Ko sa rzy skach. Je go
syn Piotr był zna nym oszczep ni kiem–
olim pij czy kiem, a sy no wa Zo fia zna ko -
mi tą płot kar ką.
Żo na – Kry sty na Jur gie le wicz-Biel -
czy ko wa (ur. 1921) jest chrze śniacz ką
Jó ze fa Pił sud skie go i au tor ką wspo -
mnień wo jen nych „Na ście żkach lo su”.

JER ZY BO GUSZ
Ur. 1921 w No -
wym Są czu; dr
hab., prof. Po li -
tech ni ki Kra -
kow skiej,
abs. II Li ceum
i Gim na zjum
im. Kró la Bo le -
sła wa Chro bre -
go w No wym
Są czu (1939),
spe cja li sta

od me cha ni ki bu dow li; od po cząt -
ku II woj ny świa to wej w kon spi ra cji,
aresz to wa ny i osa dzo ny przez oku pan -
ta w są dec kim wię zie niu. Po bru tal nym
śledz twie zo stał prze wie zio ny do tar -
now skie go wię zie nia, a stam tąd 14
czerw ca 1940 w pierw szym trans por -
cie do hi tle row skie go obo zu kon cen tra -
cyj ne go Au schwitz. Otrzy mał
nu mer 61. W nie ludz kich wa run kach
po ni ża nia fi zycz ne go i psy chicz ne go,
głod ny, pra co wał ko lej no w ró żnych
ko man dach m.in. w sto lar ni (tam zna ny
nar ciarz, olim pij czyk Bro ni sław Czech
ukrad kiem uczył go rzeź bić w sty lu za -
ko piań skim). Nie ocze ki wa nie 1 kwiet -
nia 1942 zo stał zwol nio ny z obo zu.
Po po wro cie do No we go Są cza, mi mo
ge sta pow skiej in wi gi la cji, przy stą pił
do 9. kom pa nii 3. ba ta lio nu 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich AK mjr. Ju -
lia na Zub ka, „Ta ta ra”.

ADAM BRINC KEN
Ur. 1951 w No wym Są czu; prof. zw.
Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie,
abs. Pań stwo we go Li ceum Sztuk Pla -
stycz nych w Ja ro sła wiu (1970) i Wy -
dzia łu Ma lar stwa ASP – dy plom
z wy ró żnie niem w pra cow ni prof. Ada -
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ma Mar czyń -
skie go (1975),
ar ty sta ma larz,
wi tra ży sta.
Twór ca po li -
chro mii, pro jek -
tant prze strze ni
sa kral nych
w ko ścio łach.
Two rzy cy kle ar -
ty stycz ne obiek -
to–ob ra zów,

swo je go ro dza ju prze po wied ni. W la tach
osiem dzie sią tych ani ma tor i uczest nik
ru chu kul tu ry nie za le żnej w krę gu Ko -
ścio ła. Au tor i or ga ni za tor ory gi nal ne go
pro gra mu edu ka cyj ne go „Po wrót
do źró deł”, ad re so wa ne go do stu den tów,
pe da go gów, ar ty stów i przy ja ciół sztu ki.
Uczest nik 20 pre zen ta cji in dy wi du al -
nych i 100 zbio ro wych w kra ju i za gra -
ni cą. W la tach 1990–1996 pre zes
Za rzą du Od dzia łu Związ ku Pol skich Ar -
ty stów Pla sty ków w Kra ko wie, lau re at
wie lu na gród i wy ró żnień ar ty stycz nych
i pe da go gicz nych. W No wym Są czu
miał au tor ską wy sta wę w stycz niu 2002.
Na Do rocz nej Wy sta wie No wo są dec kie -
go Od dzia łu ZPAP „Sa lon 2003” otrzy -
mał wy ró żnie nie ho no ro we: Me dal
Pa mię ci Bo le sła wa Bar bac kie go. 

MA RIAN BU KO WIEC 
Ur. 1943 w Kro -
snej ko ło Uja -
no wic
w wie lo dziet nej
ro dzi nie (miał
sied mio ro ro -
dzeń stwa) rol ni -
ków; prof. dr
hab., abs.
dwóch uczel ni
kra kow skich:
WSWF (1965)

i WSP (pe da go gi ka, 1973), a wcze śniej
Tech ni kum Ra chun ko wo ści Rol nej
w Mar cin ko wi cach (1961). Pra cow nik
na uko wy Aka de mii Gór ni czo–Hut ni -
czej i Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go w Kra ko wie – w Za kła dzie Lek kiej
Atle ty ki i Za kła dzie Teo rii Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go. Dzie kan Wy dzia łu Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go, pro rek tor
do spraw stu denc kich oraz rek tor AWF

im. Bro ni sła wa Cze cha w Kra ko wie
(1999–2005). W mło do ści bie gał
na śred nich dy stan sach (800 i 1500 m)
i był tre ne rem sek cji lek ko atle tycz nej
AZS Kra ków. Spe cja li zu je się w teo rii
wy cho wa nia fi zycz ne go i pe da go gi ce
kul tu ry fi zycz nej. 

STA NI SŁAW CE BU LA
Ur. 1947 w Goł -
ko wi cach Gór -
nych; prof. dr
hab. na uk rol ni -
czych, abs. Li -
ceum Ogól no-
kształ cą ce go im.
Ma rii Skło dow -
skiej–Cu rie
w Sta rym Są czu
(1965) i Wy -
dzia łu Ogrod ni -

cze go Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie
(1973), z któ rą zwią zał swo ją ka rie rę na -
uko wą. Dok to rat (1979) i ha bi li ta cja
(1989), pro fe su ra (1996, 2005). Kie row -
nik Ka te dry Wa rzyw nic twa z Eko no mi -
ką Ogrod nic twa (od 2009). Od 2006
pra cu je ta kże w Wy ższej Szko le In ży nie -
ryj no–Eko no micz nej w Rze szo wie,
na spe cjal no ści Kształ to wa nie Te re nów
Zie le ni (od 2006). Współ za ło ży ciel, wi -
ce pre zes i pre zes Pol skie go To wa rzy stwa
Na uk Ogrod ni czych (1994–2007). Wi ce -
prze wod ni czą cy Ko mi te tu Za go spo da ro -
wa nia Ziem Gór skich PAN.
Naj wa żniej szym, roz wi ja nym przez wie -
le lat kie run kiem je go po szu ki wań ba -
daw czych by ło opra co wa nie
i do sko na le nie tech no lo gii upra wy
pod osło na mi no wych ga tun ków wa -
rzyw. Za in te re so wa nia po za za wo do we:
węd kar stwo, hi sto ria, pod ró żo wa nie.

BOG DAN CHOC ZEW SKI
Ur. 1935 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
ma te ma tyk,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
(1952, ma tu rę
zdał w wie ku
nie speł na 17

lat!). Dok to rat (1962) i ha bi li ta cja
(1970) na UJ, pro fe su ra (1977).
Od 1962 zwią za ny z Aka de mią Gór ni -
czo–Hut ni czą w Kra ko wie (wcze śniej
przez 6 lat pra co wał w Po li tech ni ce
Ślą skiej), kie row nik Za kła du Ana li zy
Rze czy wi stej i Sto so wa nej Wy dzia łu
Ma te ma ty ki Sto so wa nej. Syn Sta ni sła -
wa Cho czew skie go, „Ple co ka”, zmar -
łe go w 1976 nie zwy kle po pu lar ne go
na uczy cie la ła ci ny i hi sto rii w II Li -
ceum i Gim na zjum im. Kró la Bo le sła -
wa Chro bre go i I LO Ja na Dłu go sza.

ZDZI SŁAW DEN KOW SKI
Ur. 1940 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
(ma tu ra z wy ró -
żnie -
niem, 1958).
Stu dio wał
i uzy ski wał

stop nie na uko we (dok to rat 1969, ha bi -
li ta cję 1979 i ty tuł na uko wy pro fe so ra)
w za kre sie ma te ma ty ki na UJ. W la -
tach 1963–1976 pra co wał w In sty tu cie
Ma te ma ty ki UJ, a na stęp nie w no wo
utwo rzo nym In sty tu cie In for ma ty ki UJ,
któ re go był dy rek to rem (w su mie
przez 3 ka den cje) oraz prze wod ni czą -
cym Ra dy Na uko wej (2 ka den cje). Au -
tor (bądź współ au tor) po nad 60 prac
na uko wych w za kre sie rów nań ró -
żnicz ko wych, teo rii opty mal ne go ste -
ro wa nia i mo de li ma te ma tycz nych
w tech ni ce, bio lo gii i me dy cy nie. Hob -
by – to sport za szcze pio ny jesz cze
w I LO: siat ków ka, nar ciar stwo, że -
glar stwo, hip pi ka. 

WŁO DZI MIERZ DŁU BACZ
Ur. 1952 w Świ niar sku; prof. dr hab.,
abs. II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma rii Ko nop nic kiej (1971), fi lo zof kla -
sycz ny, kie row nik Ka te dry Fi lo zo fii
Bo ga na Wy dzia le Fi lo zo fii Ka to lic kie -
go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, oraz
Stu dium Fi lo zo ficz no–Etycz no–Spo -
łecz ne go przy Pol skiej Mi sji Ka to lic -
kiej w Pa ry żu. Znaw ca fi lo zo fii
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Ary sto te le sa
i Pla to na, ba -
dacz ka to lic kiej
na uki spo łecz -
nej i fi lo zo fii
spo łe czeń stwa.
Za trud nio ny
rów nież ja ko
na uczy ciel aka -
de mic ki w Sta -
lo wej Wo li.
Czę sty gość

w No wym Są czu pod czas kon fe ren cji
i se mi na riów na uko wych.

ALEK SAN DER DŁU GOSZ
Ur. 1932 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
(1950). W mło -
do ści pra co wał
w In sty tu cie
Che micz nej
Prze rób ki Wę -

gla w Za brzu, gdzie uczest ni czył
w pra cach zwią za nych z uru cha mia -
niem no wych ba te rii kok sow ni czych,
a póź niej ich re mon ta mi. Od 1958
zwią zał swo je ży cie za wo do we z Aka -
de mią Gór ni czo–Hut ni czą (Ka te drą
Kok sow nic twa). Pro dzie kan Wy dzia łu
Me ta lur gicz ne go, pro rek tor AGH ds.
na ucza nia i wy cho wa nia, dy rek tor In -
sty tu tu, a po tem dzie kan Wy dzia łu
Ener go che mii Wę gla i Fi zy ko che mii
Sor ben tów i dzie kan Wy dzia łu Pa liw
i Ener gii. Ostat nio kie ro wał Ka te drą
Tech no lo gii Wy ro bów Wę glo wo–Gra -
fi to wych. Au tor stu diów i eks per tyz
o ra cjo na li za cji zu ży cia pa liw i ener gii
oraz tech no lo gii ma te ria łów gra fi to -
wych i wę glo wych. Współ twór ca
i wie lo let ni prze wod ni czą cy Pol skie go
To wa rzy stwa Gra fi to we go.

JAN DU DA
Ur. 1949 w Sta rym Są czu; prof. dr hab.,
abs. Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma rii Skło dow skiej–Cu rie w Sta rym
Są czu (1967) i Wy dzia łu Elek tro tech ni -
ki Gór ni czej i Hut ni czej Aka de mii Gór -

ni czo–Hut ni czej
w Kra ko wie.
Bez po śred nio
po stu diach roz -
po czął dzia łal -
ność za wo do wą
ja ko in ży nier
au to ma tyk
w Za kła dzie
Pro jek tów Pro -
ce so wych In sty -
tu tu Tech no lo gii

Naf ty w Kra ko wie. Pra cow nik na uko -
wy w Ka te drze Au to ma ty ki Wy dzia łu
Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma -
ty ki i Elek tro ni ki AGH (1977–2004),
kie row nik Ka te dry Ana li zy Sys te mo -
wej i Mo de lo wa nia Cy fro we go (2004–
2006) i Wy dzia ło we go Cen trum
Ko or dy na cji Ba dań (od 2007). Dok to -
rat (1977), ha bi li ta cja (1992). Pra co wał
ta kże w Po li tech ni ce Opol skiej i w Pań -
stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej
w Tar no wie (od 2003). Spe cja li sta z za -
kre su in for ma ty ki sto so wa nej, sys te -
mów kom pu te ro wych ste ro wa nia
i za rzą dza nia.

JU LIAN DY BIEC
Ur. 1940 w Łąc -
ku; prof. dr
hab., abs. Tech -
ni kum Eko no -
micz ne go
w No wym Są -
czu (1959)
i Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go
(1963), pro fe sor
na uk hu ma ni -
stycz nych

(1995), hi sto ryk Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go, kie row nik Za kła du Hi sto rii
Oświa ty, spe cja li zu je się w dzie jach
Ga li cji i Da nii, związ kach kul tu ral nych
Pol ski z Za cho dem w epo ce za bo rów.
Au tor ok. 100 prac na uko wych. Uczest -
nik spły wów ka ja ko wych. Pre zes Gór -
skie go To wa rzy stwa Na uko we go.
Pro jek tant i or ga ni za tor na uko wy Mu -
zeum Re gio nal ne go w Łąc ku. Pro pa ga -
tor (od czy ty) hi sto rii, kul tu ry, dzie jów
edu ka cji. Współ pra cu je z „Rocz ni kiem
Są dec kim”. Au tor ksią żki Nie tyl ko sza -
blą. Na uka i kul tu ra pol ska w wal ce

o utrzy ma nie to żsa mo ści na ro do -
wej 1795–1918. 

BO LE SŁAW FA RON
Ur. 1937
w Czar nym Po -
to ku k. Łąc ka;
prof. dr hab.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1954)
i Wy ższej
Szko ły Pe da go -

gicz nej w Kra ko wie (1968). Dok to rat
(1966), ha bi li ta cja (1975), pro fe su ra
(1978). W la tach 1971–1975 – pro -
rek tor, a 1975–1981 – rek tor kra kow -
skiej WSP, a na stęp nie – mi ni ster
edu ka cji na ro do wej 1981–1986
(wpro wa dził Kar tę Na uczy cie la). Dy -
rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej
Aka de mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie
(2000–2007). Li te ra tu ro znaw ca, dy -
rek tor In sty tu tu Pol skie go w Wied niu
(1986–1990). Po sia da po kaź ny do ro -
bek na uko wy z za kre su hi sto rii i kry -
ty ki li te rac kiej okre su Mło dej Pol ski,
mię dzy woj nia (cza so pi sma) i pi -
śmien nic twa współ cze sne go. Au tor
bio gra ficz nej ksią żki Ko rze nie (1997)
i Ja ma Mi cha li ka. Prze wod nik li te rac -
ki (2002). Współ pra cow nik wie lu
pism li te rac kich i „Rocz ni ka Są dec -
kie go”. Za ło ży ciel i dy rek tor na uko -
wy Wy daw nic twa Edu ka cyj ne go
w Kra ko wie (od 1993). Obec nie pra -
cu je w Ma ło pol skiej Wy ższej Szko le
Za wo do wej im. Jó ze fa Die tla w Kra -
ko wie.

IGNA CY FIUT
Ur. 1949 w Sta -
rym Są czu; pro -
fe sor na uk
fi lo zo ficz nych,
abs. Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. 
Ma rii Skło dow -
skiej–Cu rie
w Sta rym Są czu
(1967) oraz bio -
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lo gii i fi lo zo fii na Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim. Spe cja li sta z dzie dzi ny fi lo zo -
fii czło wie ka, kul tu ry, przy ro dy
i me dio znaw stwa. Po eta, kry tyk li te rac -
ki, tłu macz z ję zy ków ob cych. Kie row -
nik Ka te dry Kul tu ro znaw stwa
i Fi lo zo fii Aka de mii Gór ni czo–Hut ni -
czej w Kra ko wie. Au tor ksią żki Fi lo zo -
fia, me dia, eko lo gia (1998).

ADAM FRĄC ZEK
Ur. 1935 w Po -
de gro dziu; prof.
psy cho lo gii, abs.
Li ceum Pe da go -
gicz ne go w Sta -
rym Są czu
(1958) i Uni wer -
sy te tu War szaw -
skie go (1968).
Dłu go let ni wy -
kła dow ca Za kła -
du Psy cho lo gii

Kli nicz nej w In sty tu cie Psy chia trii i Neu -
ro lo gii oraz In sty tu tu Psy cho lo gii PAN.
Rek tor Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej
im. Ma rii Grze go rzew skiej w War sza wie
(1991–94, 2002–2008). Spe cja li sta z za -
kre su psy cho lo gii – kli nicz nej, oso bo wo -
ści, spo łecz nej. Se kre tarz Ra dy
Na uko wo–Pro gra mo wej WSB–NLU
w No wym Są czu (1996–2004). B. prze -
wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej Pol skiej
Fun da cji Dzie ci i Mło dzie ży. 

WOJ CIECH FRO EH LICH 
Ur. 1933 w No -
wym Są czu;
prof. na uk geo -
gra ficz nych,
w la tach sześć -
dzie sią -
tych XX wie ku
na uczy ciel
w I Li ceum
Ogól no kształ -
cą cym im. Ja -
na Dłu go sza

w No wym Są czu. Geo mor fo log, twór -
ca (1971) i kie row nik Pra cow ni (Sta cji
Ba daw czej) Pro ce sów Flu wial nych
„Ho mer ka” w oko li cach Fry co wej
(422 m n.p.m.) In sty tu tu Geo gra fii
i Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia
im. S. Lesz czyc kie go PAN. Zgłę biał

m.in. skut ki pro mie nio wa nia czar no -
byl skie go, ba dał pro ce sy hy dro ge omor -
fo lo gicz ne Kar pat, Hi ma la jów
i do rze cza Jang cy. 

JÓ ZEF GAW LIK
Ur. 1948 w Mę -
ci nie; prof. dr
hab. inż.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ cą -
ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (z wy ró żnie -
niem, 1966),
spe cja li sta z za -
kre su bu do wy

i eks plo ata cji ma szyn, pro ce sów wy twa -
rza nia i sys te mów ja ko ści, pra cow nik
na uko wy w In sty tu cie Tech ni ki Ma szyn
i Au to ma ty za cji Pro duk cji Po li tech ni ki
Kra kow skiej, rek tor (2005–2008) i pro -
rek tor (1999–2005) tej uczel ni. Au tor
wie lu prac na uko wych, pa ten tów, wdro -
żeń w prze my śle ma szy no wym. Za in te -
re so wa nia po za za wo do we: la tem
– tu ry sty ka, w zi mie – nar ty w Be ski dzie
Są dec kim; te atr – szcze gól nie ope ra,
mu zy ka. Star szy brat – Bro ni sław za słu -
żył się w kształ ce niu kadr na uczy ciel -
skich w No wym Są czu, a dru gi brat Jan
– był dy rek to rem Są dec kich Za kła dów
Na pra wy Sa mo cho dów i pre ze sem KKS
San de cja. 

BRO NI SŁAW GÓRZ
Ro dem z Goł ko wic; prof. dr hab., dłu -
go let ni pra cow nik Wy ższej Szko ły pe -
da go gicz nej (obec nie Uni wer sy te tu
Pe da go gicz ne go) w Kra ko wie, m.in.
kie row nik Za kła du Geo gra fii Eko no -
micz nej, spe cja li sta z za kre su geo gra fii
rol nic twa i ob sza rów wiej skich. Pro wa -
dził pra ce ba daw cze do ty czą ce rol nic -
twa Kar pat, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pro ble ma ty ki spo łecz -
nej i pro duk cyj nej. Dru gi kie ru nek ba -
dań – to wieś gór ska w pro ce sie
trans for ma cji po II woj nie świa to wej. 

BAR BA RA HAL SKA
Ur. 1935 w No wym Są czu (na Za łu biń -
czu); prof. Uni wer sy te tu Mu zycz ne go
im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie,

od 1961 zwią -
za na za wo do wo
z tą uczel nią.
Abs. Pań stwo -
we go Li ceum
Mu zycz ne go
w Ka to wi cach
i Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły
Mu zycz nej
w War sza wie,
w kla sach for te -

pia nu u ta kich tu zów jak śp. prof. Ma -
ria Smy czyń ska i prof. Jó zef
Śmi do wicz, któ ry był uczniem Alek -
san dra „Wiel kie go” Mi cha łow skie go.
Kon cer tu je ja ko pia nist ka – so list ka
i ka me ra list ka, pro wa dzi sze ro ką dzia -
łal ność pe da go gicz ną za rów no w kra ju
jak i za gra ni cą. Po my sło daw czy ni i or -
ga ni za tor ka od 10 lat Mi strzow skie go
Kur su In ter pre ta cji Mu zycz nej i Fe sti -
wa lu „Wa ka cje z mu zy ką” w No wym
Są czu, sil nie już wro śnię tych w kra jo -
braz kul tu ral ny Są dec czy zny im prez.
Po dob ne kur sy pro wa dzi ła z po wo dze -
niem w Hisz pa nii i Fran cji. 

JÓ ZEF HA ŁAS
Ur. 1927 w No -
wym Są czu;
prof. sztu ki,
abs. II Gim na -
zjum i Li ceum
im. Kró la Bo le -
sła wa Chro bre -
go w No wym
Są czu (1948)
i Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły
Sztuk Pla stycz -

nych (obec nie ASP) we Wro cła wiu
(1954). Ar ty sta pla styk, ry sow nik i pe -
da gog, uzna wa ny za jed ne go z naj wy -
bit niej szych ma la rzy współ cze snych
w Pol sce. Współ twór ca „Gru py X”
oraz „Szko ły Wro cław skiej”, współ au -
tor gło śnej eks po zy cji „Ar se nał”
(1955), wziął udział w po nad trzy stu
wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro -
wych. Ma lu je przej rzy ste kom po zy cje,
z nie wiel ką ilo ścią ele men tów (po sta cie
ludz kie i okrę ty), po etyc kie, o spo rym
ła dun ku li ry zmu. In te re su je go w ma -
lar stwie świat przy ro dy. W 2007 w ga -
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le rii MBWA w No wym Są czu od był się
je go wer ni saż prac z oka zji dwóch ju bi -
le uszy: 80–le cia uro dzin i 50–le cia pra -
cy twór czej pro fe so ra.

AN DR ZEJ JA WOR SKI
Ur. 1944
w Lasz ko wi -
cach, woj. tar -
no pol skie,
w tym sa mym
ro ku prze niósł
się z ro dzi ca mi
do Sta re go Są -
cza; prof. na uk
rol ni czych, abs.
Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go

im. Ma rii Skło dow skiej–Cu rie w Sta -
rym Są czu (1961) i Wy dzia łu Le śne go
Wy ższej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu
(1966). Zwią za ny od po nad 40 lat
z Uni wer sy te tem Rol ni czym w Kra ko -
wie, w któ rym peł nił funk cję m.in.
dzie ka na Wy dzia łu Le śne go (1987–
1990). Czło nek rad na uko wych kil ku
pol skich par ków na ro do wych, m.in.
Ta trzań skie go.

MA REK JE ŻA BEK
Ur. 1952
w No wym Są -
czu; prof. dr
hab., fi zyk,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
(1969) i Uni -
wer sy te tu Ja -
giel loń skie go
(1974), na uko -

wiec Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka -
to wi cach i na stęp nie Aka de mii
Gór ni czo–Hut ni czej w Kra ko wie.
Od 2004 dy rek tor In sty tu tu Fi zy ki
Ją dro wej Pol skiej Aka de mii Na uk.
Spe cjal ność na uko wa: fi zy ka czą -
stek i od dzia ły wań fun da men tal -
nych. Uczest ni czy w pro gra mie
ba daw czym przy Wiel kim Zder za -
czu Ha dro nów, naj więk szym
na świe cie ak ce le ra to rze czą stek
w Eu ro pej skim Ośrod ku Ba dań Na -
uko wych w Ge ne wie. 

CZE SŁAW JU RA
Ur. 1927 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
bio log, abs.
II Gim na zjum
i Li ceum im.
Kró la Bo le sła wa
Chro bre go
w No wym Są -
czu (1948)
i Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go

(1952), dok to rat (1956), ha bi li ta cja
(1960), pro fe su ra (1971, 1978). Dłu go -
let ni pra cow nik i dy rek tor In sty tu tu Zo -
olo gii (1956–1997), dzie kan Wy dzia łu
Bio lo gii i Na uk o Zie mi UJ (1983–
1987). Wy kła dał na Uni wer sy te cie
w Tsu ku bie w Ja po nii. Au tor kon cep cji,
re dak tor i współ au tor 13–to mo wej En cy -
klo pe dii Bio lo gicz nej. Wy ró żnio ny Lau -
rem Ja giel loń skim w dzie dzi nie na uk
ści słych i przy rod ni czych.

JAN KIEŁ BA SA
Ur. 1939 w Lip ni cy Wiel kiej, gm. Ko -
rzen na; prof. dr hab., abs. Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu (1956) i Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go w Kra ko wie (1962),
dok to rat (1969), ha bi li ta cja (1976), pro -
fe su ra (1993), pra cow nik In sty tu tu Me -
cha ni ki Gó ro two ru PAN i wy kła dow ca
Aka de mii Gór ni czo–Hut ni czej w Kra -
ko wie: od 1999 w Wy dzia le In ży nie rii
Me cha nicz nej i Ro bo ty ki, od 2009
– w Wy dzia le Ener ge ty ki i Pa liw AGH.
Dzia łacz ZNP. Młod si bra cia są sa mo -
rzą dow ca mi: Mie czy sław – wi ce sta ro -
stą; Sta ni sław, dok tor na uk rol ni czych
– wój tem gmi ny Na wo jo wa.

BO GU SŁAW KOŁCZ
Ur. 1963 w No wym Są czu; prof. oświa -
ty (pierw szy w Ma ło pol sce, 2008), po -
lo ni sta, abs. II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ma rii Ko nop -
nic kiej w No wym Są czu (1982) i Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go (1987),
dy rek tor Li ceum i Gim na zjum Aka de -
mic kie go im. Kró la Bo le sła wa Chro -
bre go w No wym Są czu (od 1991),
pu bli cy sta oświa to wy, au tor pod ręcz ni -
ków szkol nych, fil mo znaw ca, po pu la ry -

za tor kul tu ry.
Ini cja tor edu ka -
cji kul tu ro znaw -
czej na Kre sach
(lek cji li te ra tu ry
i hi sto rii pol -
skiej pod czas
wy cie czek
na Ukra inę,
Bia ło ruś i Li -
twę). Or ga ni za -
tor Izby

Lwow skiej i ki na edu ka cyj ne go
w szko le Chro bre go.

FRAN CIS ZEK KROK
Ur. 1949 w Bia -
łej Ni żnej k.
Gry bo wa; prof.,
abs. Li ceum
Ogól no kształ cą -
ce go im. Ar tu ra
Grot t ge ra
w Gry bo wie
(1967) i Wy -
dzia łu Fi zy ki
Uni wer sy te tu
War szaw skie go

(1972), pra cow nik Po li tech ni ki War -
szaw skiej (od 2005 pro rek tor ds. stu -
diów tej uczel ni, wcze śniej dy rek tor
In sty tu tu Fi zy ki i dzie kan Wy dzia łu Fi -
zy ki). Spe cjal ność na uko wa: fi zy ka cia ła
sta łe go, jo ni ka cia ła sta łe go. Pro wa dził
ba da nia i prze by wał na sta żach na uko -
wych m.in. w Da nii, Wiel kiej Bry ta nii,
Wło szech, Au strii. Au tor lub współ au tor
po nad 100 pu bli ka cji na uko wych opu -
bli ko wa nych w więk szo ści w cza so pi -
smach z li sty fi la del fij skiej, a ta kże
mo no gra fii na uko wej pt. Elek tro li ty sta -
łe. W wol nym cza sie czy ta ksią żki hi sto -
rycz ne i bio gra fie wiel kich lu dzi. Brat
wójta gminy Grybów – Piotra.

JER ZY KURCZ
Ur. 1949 w Ro żno wie; prof. dr hab., abs.
Sa le zjań skiej Śred niej Szko ły Or ga ni -
stow skiej w Prze my ślu i Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Mu zycz nej w Kra ko -
wie, Ja ko 17–la tek był or ga ni stą w Czę -
sto cho wie. Dzie kan i pro dzie kan
w kra kow skiej Aka de mii Mu zycz nej.
Pra co wał też w Aka de mii Mu zycz nej
w Byd gosz czy, Uni wer sy te cie Rze szow -
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skim i Pań stwo -
wej Wy ższej
Szkle Za wo do -
wej w No wym
Są czu (kie row -
nik Za kła du
Mu zy ki). Dy ry -
gent wie lu 
chó rów – „do -
wo dził” m.in.
opra wą mu zycz -
no–wo kal ną

pod czas uro czy sto ści ka no ni za cyj nej
kró lo wej Ja dwi gi w Kra ko wie w 1997.
Spe cja li sta z za kre su edu ka cji mu zycz -
nej, chó ra li sty ki, dy ry gen tu ry chó ral nej
i kształ ce nia na uczy cie li.

JÓ ZEF KUŹ MA
Ur. w 1935
w Ło so si nie
Dol nej; prof. dr
hab., abs. I Li -
ceum Ogól no -
kształ cą ce go im.
Ja na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1953), Le -
nin gradz kie go
Agrar ne go Uni -
wer sy te tu (1958)

i Stu diów Pe da go gicz nych w Ośrod ku
Mi ni ster stwa Oświa ty w War sza wie
(1963). Sto pień dok to ra i dok to ra ha bi li -
to wa ne go na uk rol ni czych uzy skał
w Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie.
Dzie kan Wy dzia łu Pe da go gicz ne go Aka -
de mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie (1996–
2002). Au tor no wej kon cep cji na uki
o szko le: scho lio lo gii. Zaj mu je się upo -
wszech nia niem wie dzy rol ni czej, edu ka -
cją na uczy cie li i pe da go gi ki spo łecz nej. 

JÓ ZEF LI PIEC
Ur. 1942 w No wym Są czu; prof. dr
hab., abs. II Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. Ma rii Ko nop nic kiej w No wym
Są czu (1959) i Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w Kra ko wie. Oj ciec był w No -
wym Są czu zna nym bu dow lań cem:
kie ro wał od dzia łem Hy dro bu do wy,
bra cia mat ki wal czy li pod Mon te Cas si -
no. Fi lo zof i so cjo log Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go i Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go w Kra ko wie, by ły rek tor

Wy ższej Szko ły
Pe da go gicz nej
w Rze szo wie
(1980-1986).
Pu bli cy sta, prze -
wod ni czą cy Pol -
skiej Aka de mii
Olim pij skiej, au -
tor ksią żki pt.
Fi lo zo fia olimpi -
zmu, fe lie to ni sta
spor to wy.

W mło do ści kie ro wał stu denc kim te -
atrem pio sen ki. Mak sy ma ży cio wa:
„Nie bo gwiaź dzi ste na de mną, pra wo
mo ral ne we mnie” (Kant). Słu cha Ba -
cha, Beetho ve na, uwiel bia ma lar stwo
fla mandz kie. Wol ny czas po świę ca za -
ba wom z wnu kiem.

STA NI SŁAW LIS
Ur. 1940 w No -
wym Są czu
– Bie lo wi cach;
prof. dr hab.
Pierw szy (i bo daj
je dy ny) pro fe sor
– ab sol went
Tech ni kum Ko -
le jo we go w No -
wym Są czu.
Po ma tu rze
(z wy ró żnie -

niem) przez rok pra co wał ja ko me cha nik
w ZNTK. Po tem ukoń czył Wy ższą Szko -
łę Eko no micz ną w Kra ko wie, gdzie zdo -
by wał ko lej ne stop nie na uko we, był m.in.
dy rek to rem In sty tu tu Eko no mii Po li tycz -
nej i kie row ni kiem Ka te dry Teo rii Eko no -
mii Aka de mii Eko no micz nej
w Kra ko wie. W 1995 za ini cjo wał i po wo -
łał Ma ło pol ską Wy ższą Szko łę Eko no -
micz ną w Tar no wie, któ rej był
wie lo let nim rek to rem. Za ło ży ciel i rek tor
po wsta łej w 2005 Ma ło pol skiej Szko ły
Wy ższej w Brze sku (stu diów za wo do -
wych na kie run ku „eko no mia” ze spe cjal -
no ścią „mię dzy na ro do we sto sun ki
eko no micz ne”). Pre zes Za rzą du Od dzia łu
Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go
w Kra ko wie (1993–2001).

LES ZEK MAR KIE WICZ
Ur. 1928 w Sow li nach k. Li ma no wej;
abs. II Li ceum i Gim na zjum im. Kró la

Bo le sła wa
Chro bre go
w No wym Są -
czu (1948), inż.
na uk rol ni czych
(UJ, 1952), mgr
i dok tor na uk
rol ni czych (Wy -
ższa Szko ła
Rol ni cza
w Kra ko -
wie, 1955

i 1963). Był ad iunk tem i asy sten tem
w Wy dzia le Ogrod nic twa Wy ższej
Szko ły Rol ni czej oraz In sty tu cie Far -
ma ko lo gii i PAN w Kra ko wie.
Od 1968 pro fe sor na uczel niach ame -
ry kań skich: m. in. Uni ver si ty of Ca li -
for nia, New York Sta te Col le ge of
Agri cul tu re i Mo unt Si nai Scho ol of
Me di ci ne w No wym Jor ku.

AN DR ZEJ MĄC ZYŃ SKI
Ur. 1945 w No -
wym Są czu;
prof. dr hab.,
abs. I Li ceum
Ogól no kształ cą -
ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1963)
i Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go
(1967), gdzie

pra cu je na uko wo do dziś. Kie ro wał Po -
dy plo mo wym Stu dium Wy mia ru Spra -
wie dli wo ści i Za kła dem (po tem
Ka te drą) Pra wa Pry wat ne go Mię dzy na -
ro do we go. Kon sty tu cjo na li sta, wi ce pre -
zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
na prze ło mie XX i XXI w. Ma nie ma ły
wkład w two rze niu pra wa w Pol sce.
Wcho dził w skład ró żnych gre miów zaj -
mu ją cych się przy go to wa niem pro jek -
tów ak tów praw nych m.in. Ko mi sji ds.
Re for my Pra wa Cy wil ne go, Ra dy Le gi -
sla cyj nej przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów,
Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Cy wil -
ne go, Ko mi sji Pra wa Au tor skie go. Syn
za ło ży cie la i pierw sze go re dak to ra na -
czel ne go „Rocz ni ka Są dec kie go” – dr
Ta de usza Mą czyń skie go (1898–1955).

Opracował JERZY LEŚNIAK
Ciąg dalszy w numerze lutowym
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E ks po zy cja ta sta no wi po kło sie
wy jaz du ple ne ro we go zor ga ni -
zo wa ne go przez Gra ży nę Pe try -
szak – pre ze sa sto wa rzy sze nia

– dzię ki któ rej kil ku na sto oso bo wa gru -
pa kry ni czan i no wo są de czan mia ła oka -
zję do „spor tre to wa nia” Lanc ko ro ny,
ulu bio nej miej sco wo ści za rów no ma la -
rzy i po etów, jak rów nież zna ko mi tych
pie śnia rzy − Mar ka Gre chu ty i Grze go -
rza Tur naua.

Na wy sta wie zo sta ło zgro ma dzo nych
po nad 60 prac. Ich au to ra mi są: Aga ta
Bro ni szew ska, Mar ta Bie law ska, Iwo -

na Bier nac ka, Ha li na Ko cio łek, Ja ni -
na Ku mo rek, Mał go rza ta Mach ni kow -
ska -Mach nik, Krzysz tof Mi trę ga, Da riusz
Mo raw ski, Gra ży na Pe try szak, Mał go -
rza ta Piąt kow ska, Da nu ta Świą tek, He le -
na Włosz czy na i He le na Zi mow ska. Nie
wcho dząc w szcze gó ło wą oce nę eks po -
no wa nych ob ra zów, z sa tys fak cją na le ży
jed nak stwier dzić, że wy sta wa da je mo -
żność oglą da nia prac do brych, świad czą -
cych o sta łym do sko na le niu przez
uczest ni ków ple ne ru swo je go warsz ta tu
ma lar skie go. Nie bę dzie chy ba prze sa dą,
je śli do dam przy tym, że po ziom oma -

wia nej eks po zy cji (w ja kimś stop niu
przy naj mniej) jest re zul ta tem dłu go let niej
dzia łal no ści Ga le rii „Pod Kasz ta nem”,
któ ra od po nad dzie się ciu lat mo bi li zu je
i za chę ca do wy ra ża nia sie bie po przez ró -
żne for my twór czo ści ar ty stycz nej,
a przede wszyst kim − co wa żniej sze −
kon fron tu je twór czość wła sną z do ko na -
nia mi in nych, nie rzad ko ar ty stów pro fe -
sjo nal nych o uzna nym do rob ku.

Od no to wu jąc jak naj bar dziej po zy -
tyw nie wy sta wę w „Ci vi tas Chri stia na”,
wy pa da wspo mnieć jesz cze, że jej od -
dziel ną część sta no wi eks po zy cja An -
drze ja Pe try sza ka, ob cho dzą ce go
w ubie głym ro ku czter dzie sto le cie swo -
jej dzia łal no ści fo to gra ficz nej – człon ka
Kry nic kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz -
ne go, au to ra zdjęć pu bli ko wa nych
w ma ga zy nie „Fo to”, na gra dza ne go
i wy ró żnia ne go m.in. za fo to mon ta że.

LE SZEK MI GRA ŁA

„Lanc ko ro na 2009”
Krynickie Stowarzyszenie Twórców Galeria
„Pod Kasztanem”, zrzeszające szerokie grono artystów
nieprofesjonalnych, zaprezentowało w ostatnim czasie
w lokalu nowosądeckiego oddziału „Civitas Christiana”
wystawę malarską „Lanckorona 2009”. 

Uczestnicy pleneru podczas wernisażu swoich prac FOT. AN DRZEJ PE TRY SZAK
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Są dec kie ju da ica
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu

wy da ło po zy cję pt. Ka dry z ży dow skiej
prze szło ści No we go Są cza. Au tor ka,
Elżbie ta Dłu gosz, jest znaw czy nią hi sto -
rii Ży dów na Są dec czyź nie, ma na swym
kon cie kil ka opra co wań na ten te mat.
Tym ra zem kan wą jej wy wo dów jest wy -
da na w Tel Awi wie i li czą ca 800 stron
wie lo aspek to wa mo no gra fia są de cza ni -
na Ra fa ła Mah le ra (1899-1977) Se fer
sanc (Księ ga No we go Są cza), na pi sa -
na w ję zy ku ji dysz i czę ścio wo w he braj -
skim. E. Dłu gosz na zy wa ją „po mni kiem
ży dow skiej spo łecz no ści No we go Są cza,
od da ją cym jej hołd po Za gła dzie”.

Ka dry... ma ją kil ka czę ści. Jest tu tro -
chę za mierz chłej hi sto rii, jest sy na go ga
miej ska, ród Hal ber sta mów, są wspo -
mnie nia m.in. Al bi na To bia sza Ka ca
i Zo fii Nał kow skiej. W roz dzia le „Nie
tyl ko sztetł” przed sta wio ny jest mi ni po -
czet wy bit nych oso bi sto ści ży dow skich
wy wo dzą cych się z No we go Są cza:
wśród nich m.in. Ema nu el Rin gel blum
(1900-1944), au tor Kro nik get ta war -
szaw skie go, hi sto ryk Ar tur Eisen bach
(1906-1992), rad ny i ban kier Sa mu el
Ma schler (1870-1942), zna ny z dzia łal -
no ści spo łecz nej i cha ry ta tyw nej, prof.
Zo fia Ame ise no wa (1897-1967, swo ją
ka mie ni cę przy Plan tach prze ka za ła
uko cha ne mu Uni wer sy te to wi Ja giel loń -
skie mu) i Pin kas Ro sen gar ten (ur. 1913),
ra bin woj sko wy w ar mii An der sa, b.
pre zes Ziom ko stwa Są de czan w Izra elu.

Ca łość uzu peł nia ją ar chi wal ne zdję cia
(m. in. ży dow skich skau tów i ak to rów ko -
ła dra ma tycz ne go, per so ne lu me dycz ne go
szpi ta la przy ul. Kra szew skie go, a ta kże
z po wi ta nia pre zy den ta Igna ce go Mo ścic -
kie go w No wym Są czu w 1928 r. przez
przed sta wi cie li są dec kiej gmi ny ży dow -
skiej na cze le z ra bi nem Arie Lej bi szem
Hal ber sta mem). Ozdo bą są re pro duk cje
i ry sun ki m.in. Sta ni sła wa Wy spiań skie -
go, któ ry w 1889 r. za chwy cił się wnę -
trzem sy na go gi w No wym Są czu.

Elżbieta Długosz, Kadry z żydowskiej przeszłości
Nowego Sącza, Muzeum Okręgowe 

w Nowym Sączu, 2009

Ko le jo wy za wrót gło wy 
z daw nych lat

Jesz cze pach nie świe żą far bą dru kar -
ską pięk ny al bum i za ra zem ob szer ne
(460 stron) opra co wa nie dzie jów otwar -
te go w 1884 r. szla ku że la zne go, prze -
bie ga ją ce go od za cho du, na wschód,
przez gór skie ob sza ry Kar pat, od Czad -
cy i Zwar do nia, aż po Stryj, Sta ni sła -
wów i Hu sia tyn, łącz nie ok. 800 km.
Po cze sne miej sce zaj mu ją w tej nie zwy -
kłej ksią żce opi sy od cin ków z No we go
Są cza do Cha bów ki (78 km) i z No we -
go Są cza do Stróż, a na stęp nie na Gor li -
ce, No wy Za górz, Chy rów. 

Z bu do wą ko lei zwią za ne są po cząt ki
Warsz ta tów Ko le jo wych w No wym Są czu
– sta ran nie tu od no to wa ne. To by ły pio -
nier skie cza sy i słusz nie po wia da no: „Kto
ma w gło wie olej – ten idzie na ko lej”.

Au to rzy ze szta bem współ pra cow ni -
ków (wśród nich jest Le szek Za krzew -
ski z No we go Są cza, mi ło śnik
ko lej nic twa, pre zes od dzia łu Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go) wy ko na li
be ne dyk tyń ską ro bo tę gro ma dząc ty sią -
ce uni kal nych fo to gra fii, do ku men tów,
kar to ni ko wych bi le tów, słu żbo wych roz -
kła dów jaz dy, da nych tech nicz nych
i pla nów, syl we tek bu dow ni czych. Ko -
rzy sta li ze zbio rów mu ze ów ko lej nic twa
i ar chi wów pry wat nych. Spo ro ma te ria -
łów do star czyły PKP PLK SA Za kład
z No we go Są cza oraz no wo są dec kie
Mu zeum Okrę go we. W efek cie po wsta -
ła pierw sza te go ty pu mo no gra fia ko lei
na sze go re gio nu, jej po cząt ków i okre -
sów świet no ści.

Suk ce sem au to rów ksią żki jest po ka -
za nie, jak ko lej przy czy ni ła się do roz -
wo ju i roz bu do wy kar pac kich re gio nów,
pod nio sła po ziom ży cia miesz kań ców,
wpły nę ła ko rzyst nie na sto sun ki go spo -
dar cze. Bez ko lei że la znych ten za ką tek
kra ju zo stał by ze pchnię ty na cy wi li za -
cyj ny mar gi nes. Wi dać to na przy kła -
dzie No we go Są cza, Gry bo wa, Stróż,
miej sco wo ści w do li nie Po pra du: dzię ki
ko lei od mie nił się los tej zie mi, a sa mi
ko le ja rze sta li się na Są dec czyź nie
szcze gól nie zna czą cą i ce nio ną gru pą
za wo do wą. Mie li śmy do czy nie nia
z epo ko wym awan sem cy wi li za cyj nym
i spo łecz nym. W oko li cach są dec kich
Warsz ta tów i dwor ca po wsta ła ko lo nia
miesz ka nio wa, szko ła, ko ściół, za ple cze
kul tu ral ne i so cjal ne. Bez ko le ja rzy No -
wy Sącz nie był by tym mia stem, ja kie
zna my.

Po dzi wia jąc ów cze sną sztu kę in ży -
nier ską, bu dow la ną czy choć by ar chi tek -
tu rę ko le jo wych dwor ców i szla ków, ze
wsty dem opusz cza my te raz gło wy, pa -
trząc na dzi siej szy opła ka ny stan in fra -
struk tu ry ko le jo wej na Są dec czyź nie:
nie jeź dzi już ko lej do Cha bów ki, stra -
szy wi do kiem przy sta nek No wy Sącz
– Mia sto, a ob cho dzą cy w br. stu le cie
dwo rzec PKP cuch nie na od le głość, od -
strę cza bru dem i ko czu ją cy mi w nim
na okrą gło me ne la mi.

Ryszard Stankiewicz, Edward Wieczorek, 
Przez Galicję koleją transwersalną, 

Wyd. Eurosprinter, Rybnik, 2009
BI BLIO FIL

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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Pa ni po cząt ki za in te re so wań pia -
ni sty ką?

Uro dzi łam się w Gor li cach, ale
w wie ku czte rech lat z ro dzi ca mi za -
miesz ka łam w Kry ni cy. Tu taj od 1949
ro ku miesz ka li dziad ko wie. Dzia dek był
bar dzo uta len to wa ny mu zycz nie. Po tra -
fił wy ko nać ró żne utwo ry ze słu chu, za -
rów no na skrzyp cach, akor de onie jak
i na for te pia nie. W mo im ro dzin nym do -
mu przy uli cy Pu ła skie go sta ło pia ni no
Ma my, któ ra w dzie ciń stwie po bie ra ła
pry wat ne lek cje gry na for te pia nie. Gdy
za uwa ży ła, że ja ko dziec ko sa ma pod -
cho dzę do in stru men tu z za in te re so wa -
niem, za czę ła mnie uczyć na nim grać.
Naj pierw by ły to ćwi cze nia z pod ręcz -
ni ka „Do, re, mi” Wła dy sła wy Mar kie -
wi czów ny, któ ry był za le ca ny wów czas
do na uki dzie ci. Ma ma za uwa ży ła, że
bar dzo szyb ko przy swa jam za war ty tam
ma te riał i prze ro bi ła ze mną ca ły pod -
ręcz nik. Ro dzi ce zde cy do wa li o po sła -
niu mnie do szko ły mu zycz nej wcze śniej
niż do szko ły pod sta wo wej. W ten spo -
sób ma jąc 6 lat za czę łam edu ka cję
w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej
w Kry ni cy. Mój start w świat mu zy ki
był więc przy spie szo ny.
Ja ka by ła Pa ni dal sza edu ka cja
mu zycz na?

W kry nic kiej Szko le Mu zycz nej za -
ję cia z for te pia nu mia łam po cząt ko wo
u pa ni Ire ny Ho len der, po tem moi pe da -
go dzy się zmie nia li. Uczy ła mnie pa ni
Ja ni na Mi sie wicz oraz pa ni Te re sa Or -
chel. Z czwar tej kla sy od ra zu prze szłam
do szó stej w Pań stwo wej Szko le Mu -
zycz nej I i II stop nia w No wym Są czu.
Miesz ka jąc w Kry ni cy, do je żdża łam
z Ta tą dwa ra zy w ty go dniu do są dec kiej
szko ły. Tu taj uczył mnie prof. Ma rian
Mi ka, uczeń słyn ne go Lu dwi ka Ste fań -
skie go. Pro fe sor Mi ka miesz ka obec nie
w Pa dwie. Nie wi dzie li śmy się od 1975

ro ku i nie daw no spo tka li śmy się na kon -
cer cie w kra kow skim do mu pań stwa
Ste fań skich. Elżbie ta Ste fań ska, cór ka
Ha li ny Czer ny–Ste fań skiej i Lu dwi ka
Ste fań skie go, słyn na pol ska kla we sy -
nist ka, po wró ci ła po la tach do tra dy cji
kon cer tów do mo wych, któ re or ga ni zo -
wa li przed la ty jej sławni ro dzi ce.
A da lej jak po to czy ła się Pa ni edu -
ka cja mu zycz na?

Bę dąc uczen ni cą siód mej kla sy szko -
ły pod sta wo wej bra łam udział w kon kur -
sie dla mło do cia nych pia ni stów w No wej
Hu cie. W ju ry za sia da ła wte dy Ha li -
na Czer ny–Ste fań ska. Do sta łam wy ró -
żnie nie oraz pro po zy cję prze nie sie nia się
do Kra ko wa i tu taj kon ty nu owa nia dal -
szej na uki. Aby umo żli wić mi dal szą
edu ka cję mu zycz ną, ro dzi ce prze pro wa -

dzi li się do Kra ko wa. Uczęsz cza łam tu -
taj do Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu -
zycz nej im. I. J. Pa de rew skie go oraz
do Pań stwo we go Li ceum Mu zycz ne go,
gdzie mo im na uczy cie lem for te pia nu by -
ła pro fe sor Ire na Ro la now ska, le gen da
mu zycz ne go Kra ko wa, wspa nia ły pe da -
gog, od da na dzie ciom. Nie ma jąc wła -
snych dzie ci, trak to wa ła uczniów jak
ro dzi nę. Na stęp nym eta pem mo je go
kształ ce nia by ły stu dia na Wy dzia le In -
stru men tal nym Aka de mii Mu zycz nej
w Kra ko wie w ka te drze for te pia nu.
Jak tra fi ła Pa ni do pol skiej eki py
Mię dzy na ro do we go Kon kur su im.
Fry de ry ka Cho pi na w 1985 ro ku? 

Bę dąc w li ceum i ma jąc za le d wie 16
lat przy go to wa łam już ca ły pro gram
Kon kur su Cho pi now skie go z prof. Ire -
nę Ro la now ską. Szko ła zgło si ła mnie
do eli mi na cji i by łam wte dy naj młod szą
uczest nicz ką z ca łej Pol ski. Za pierw -
szym ra zem nie do sta łam się do re gu la -
mi no wej szóst ki re pre zen tu ją cej Pol skę
na kon kur sie, bo by łam za mło da. W lu -
tym 1985 ro ku, bę dąc już stu dent ką
Aka de mii Mu zycz nej, po now nie wzię -
łam udział w eli mi na cjach i za kwa li fi -

ko wa łam się do eki py. Oprócz mnie
Pol skę re pre zen to wa li wte dy: Jo an -
na Do mań ska, Krzysz tof Ja błoń ski,
Woj ciech Szew czyk, Kor ne lia Ogór -
ków na, Edward Wo la nin. Jeź dzi li śmy

Ka mi zel ka Cho pi na
ROZMOWA z Mariolą Cieniawą, kryniczanką, światowej sławy pianistką,
uczestniczką XI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w 1985 roku.

Mariola Cieniawa FOT. M.KAREŃSKA

Gdy znany spiker
telewizyjny zapowiedział
mój występ konkursowy na
estradzie słowami:
„Mariola Cieniawa. Polska”
– ze wzruszenia ścisnęło
mnie w gardle.
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70 Sądeczanin STYCZEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

po Pol sce z re ci ta la mi gra jąc na roz ma -
itych fe sti wa lach, co by ło swo istą pro -
mo cją. Mie li śmy du żo kon cer tów
or ga ni zo wa nych przez Mi ni ster stwo
Kul tu ry oraz pre zen ta cje w ośrod kach
kul tu ry pol skiej za gra ni cą. Z ka żdym
uczest ni kiem by ły na gry wa ne pro gra my
ra dio we i te le wi zyj ne. Kon kurs od był się
w paź dzier ni ku w Fil har mo nii Na ro do -
wej w War sza wie. Wy stęp na nim był
du żym stre sem. Mia łam bo wiem świa -
do mość te go, że re pre zen tu ję nasz kraj.
Gdy zna ny spi ker te le wi zyj ny za po wie -
dział mój wy stęp kon kur so wy na es tra -
dzie sło wa mi: „Ma rio la Cie nia wa.
Pol ska” – ze wzru sze nia ści snę ło mnie
w gar dle. Ca ła Pol ska pa trzyła na mnie,
więc pre sja by ła ogrom na. 
Co dał Pa ni udział w Kon kur sie
Cho pi now skim?

Okres przy go to wań do kon kur su po -
zwo lił mi na wią zać ró żne go ro dza ju

kon tak ty, co pro cen tu je do dziś. Na zwi -
sko mo je by ło wie lo krot nie po wta rza ne
w me diach, a to spra wi ło, że otrzy my wa -
łam za pro sze nia do wie lu fil har mo nii.
Czy Cho pin jest Pa ni ulu bio nym
kom po zy to rem? 

Bar dzo du żo obec nie kon cer tu ję
z utwo ra mi Cho pi na i Szy ma now skie go,
cho ciaż utwo ry ka żde go z tych kom po -
zy to rów to zu peł nie in ny typ mu zy ki.
Wy ko nu jąc utwo ry ró żnych twór ców za -
czy na się z cza sem trak to wać te utwo ry

ja ko coś bar dzo bli skie go. Na Ma jor ce
w Mu zeum Cho pi na mia łam oka zję
prze żyć coś ab so lut nie wy jąt ko we go
– mo głam do tknąć ka mi zel ki kom po zy -
to ra, w któ rej grał swój ostat ni kon cert.
Jest nie sa mo wi cie mięk ka i mi ła w do -
ty ku. Aż mnie dreszcz prze szedł! Rzad -
ko ma się mo żli wość bez po śred nie go
kon tak tu z czymś, co na le ża ło do słyn -
nej po sta ci za jej ży cia. 
Pa ni kon tak ty z Kry ni cą?

Na stu diach w Ha no we rze za przy jaź -
ni łam się z Ke vi nem Ken ne rem, lau re -
atem XII Mię dzy na ro do we go Kon kur su
im. F. Cho pi na. Za pro si łam go do Kry ni -
cy. W 1994 ro ku za ini cjo wa łam tu Kur -
sy Pia ni stycz ne, któ re od by wa ły się
w Sa li Ba lo wej Sta re go Do mu Zdro jo we -
go przez sześć ko lej nych lat w sierp niu.
By łam ich dy rek to rem ar ty stycz nym
i wy kła dow cą ra zem z Ke vi nem Ken ne -
rem. Za ję ciom mu zycz nym to wa rzy szy -

ły do dat ko we atrak cje: spacery oraz
wycieczki po okolicy, a także ogniska.
Mło dzież do dziś wspo mi na te warsz ta -
ty! Ale i Ke vin Ken ner rów nież! Wiem,
że bar dzo by chciał, aby by ły one kon ty -
nu owa ne w Kry ni cy ze wzglę du na jej
nie po wta rzal ną at mos fe rę. Od 2002 ro ku
je stem dy rek to rem ar ty stycz nym Let nich
Fe sti wa li Mu zycz nych or ga ni zo wa nych
przez To wa rzy stwo im. J. Kie pu ry
w Kry ni cy. Bio rę też udział ja ko wy kła -
dow ca w Let nich Warsz ta tach Pia ni stycz -

nych dla mło dych lau re atów kon kur sów
pia ni stycz nych or ga ni zo wa nych w Kry -
ni cy przez Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
Na uczy cie li For te pia nu. Czę sto by wam
w Kry ni cy. Cią gnie mnie w stro ny, gdzie
spę dzi łam dzie ciń stwo i na dal jest mój
dom. Nie ba wem, pla nu ję po now ny przy -
jazd do Kry ni cy i być mo że uda się zor -
ga ni zo wać ko lej ny kon cert. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła
MAŁ GOR ZA TA KA REŃ SKA

Ma rio la Cie nia wa

Swo ją edu ka cję mu zycz ną roz po czy na ła
w Kry ni cy – Zdro ju i No wym Są czu. Ukoń -
czy ła Pań stwo we Li ceum Mu zycz ne im. F.
Cho pi na w Kra ko wie, a na stęp nie stu dio wa ła
w Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie w kla sie
for te pia nu Ta de usza Żmu dziń skie go. Umie -
jęt no ści pia ni stycz ne do sko na li ła pod kie -
run kiem An drze ja Ja siń skie go
w Po dy plo mo wym Stu dium Pia ni stycz nym
Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie, a na stęp -
nie u Karl–He in za Kämmer lin ga w kla sie so -
li stycz nej Hoch schu le für Mu sik und The ater
w Ha no we rze. Zdo by ła dwu krot nie Sty pen -
dium Ar ty stycz ne im. Fry de ry ka Cho pi -
na w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez
To wa rzy stwo im. F. Cho pi na w War sza wie
(1983, 1984). Jest lau re at ką I na gro dy oraz
na gro dy spe cjal nej I Ogól no pol skie go Kon -
kur su im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ło dzi
(1983), a ta kże wie lu kon kur sów pia ni stycz -
nych w Pol sce i za gra ni cą.
Ja ko so list ka wy stę po wa ła na wie lu pol skich
i za gra nicz nych fe sti wa lach mu zycz nych,
m.in.: Mię dzy na ro do wych Fe sti wa lach Cho -
pi now skich w Ne apo lu, Ma riań skich Łaź -
niach, Dusz ni kach oraz Fe sti wa lu Set tem bre
Mu si ca w Tu ry nie, Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Sztu ki w Phe nia nie, Mię dzy na ro do -
wym Ma ra to nie Pia ni stycz nym Ma dryt
– Bil bao. Kon cer to wa ła na ca łym świe cie.
Do ko na ła na grań dla Pol skie go Ra dia, Te le -
wi zji Pol skiej oraz Pol skich Na grań i ame ry -
kań skiej TV CBS. Współ pra co wa ła ze
skrzy pacz ką Ka ją Dan czow ską i wio lon cze -
list ką Do ro tą Imie łow ską two rząc trio for te -
pia no we. Od 1986 ro ku pro wa dzi kla sę
for te pia nu (obec nie ja ko ad iunkt II stop nia)
w Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie.

Mariola Cieniawa w dzieciństwie FOT. ARCH
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W Ga le rii Ma rii Rit ter
w No wym Są czu, od -
dzia le Mu zeum Okrę go -
we go, do koń ca stycz nia

czyn na jest po kon kur so wa wy sta -
wa XIV Mię dzysz kol ne go Kon kur su
Szo pek Bo żo na ro dze nio wych.

Or ga ni za to rem kon kur su jest Szko ła
Pod sta wo wa nr 3 im. Ja na Ko cha now -
skie go oraz Mu zeum Okrę go we w No -
wym Są czu. Ju ry oce nia ło 33 pra ce
z dzie się ciu pod sta wó wek, jed ne go gim -
na zjum oraz Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go. Ko mi sja, ob -
ra du ją ca pod prze wod nic twem An drze ja
Has slin ge ra, dy rek to ra SP nr 3, wy bra ła
naj pięk niej sze i naj ory gi nal niej sze sta jen -
ki be tle jem skie. Ju ro rzy zwra ca li uwa gę
na ory gi nal ność szop ki, jej wy raz ar ty -
stycz ny, wy ko rzy sta nie ma te ria łów na tu -
ral nych, wkład pra cy wło żo ny
w przy go to wa nie i po my sło wość uczniów.

– By li śmy pod wra że niem prze pięk -
nych prac – po wie dzia ła „Są de cza ni -
no wi” An na Wi deł, kie row nik Dzia łu
Edu ka cji Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu, współ or ga ni za tor kon kur -
su. – Z ro ku na rok je go po ziom jest
co raz wy ższy. Uczest ni cy ostat niej edy -
cji wy ka za li się ogrom ną wy obraź nią.
Zau wa żal ne by ło, że tro szecz kę wzo ro -
wa li się na pra cach z po przed nich kon -
kur sów, ale też ka żdy z uczniów sta rał
się wło żyć w swo je dzie ło coś od sie -
bie. Nie któ rzy nie stro ni li na wet
od twór cze go eks pe ry men to wa nia. Za -
pra szam do obej rze nia tej nie po wta -
rzal nej wy sta wy.

Mło dzież się gnę ła nie tyl ko
do spraw dzo nych ma te ria łów: sło my,

pla ste li ny, mo de li ny, drew na, pa pie ru,
ale na przy kład do cia stek pier ni ko wych,
za su szo nych ro ślin i ga łą zek drzew, na -
wet ma ka ro nu. 

Jak co ro ku au to rzy naj ład niej szych
prac otrzy ma li na gro dy i wy ró żnie nia.
Do są dec kich uczniów tra fi ły ksią żki,
przy bo ry pla stycz ne oraz sło dy cze,
ufun do wa ne przez or ga ni za to rów. Na -
gro dy wrę cza li: An na Wi deł i An drzej
Has slin ger. Je den z uczniów ode brał na -
gro dę, przy zna ną przez NSZZ „So li dar -
ność” Pra cow ni ków Oświa ty. 

(MI GA)

Wyniki

Szko ły pod sta wo we
Kla sy 0-3: I miej sce – Ad rian Dusz ka (Ka to -
lic ka Szko ła Pod sta wo wa), II miej sce – Bar -
tło miej Pa cy na i Mar cin Kli mek
(SP 9), III miej sce – Jo an na Ja no wiec (SP 8).
Wy ró żnie nia: Bo gna Apa na sie wicz, We ro ni ka
Apa na sie wicz, Zo fia Cho mon cik (SP 18), Zu -
zan na Wój cik (SP 8), Jo an na Mo ty ka (Ze spół
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych nr 2).
Kla sy 4-6: I miej sce – Mał go rza ta Kłap sa,
Alek san dra Fi lip, Ga brie la Bąk (SP 3), II miej -
sce – Ma te usz Ko tlarz (SP 18), III miej sce
– Łu cja i Jo wi ta Żyt ko wicz (SP 7). Wy ró żnie -
nia: Da niel Pa sek (Ka to lic ka Szko ła Pod sta -
wo wa), Ka ta rzy na Rol ka, Ka rol Bo che nek
oraz We ro ni ka Ole nicz (SP 3), Ma te usz Se ku -
ło wicz (SP 9), Ka mil Ja nusz i Krzysz tof Li ber
(SP 8), Na ta lia Li ber (SP 18).
Gim na zja: Wy ró żnie nie – Mi chał Kon stan ty
(Gim na zjum nr 6) i Adam Krę żel (Gim na zjum
nr 7) – na gro da NSZZ „So li dar ność” Pra cow ni -
ków Oświa ty. Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy -
cho waw czy – kla sa in te gra cyj na: Na gro dy
otrzy ma li: Szy mon Ja cak (SP 8), San dra Bie -
luń, An ge li ka Mi śni kie wicz, An na Mi cha lik,
Ewe li na Ku row ska (SPOW).

NOWINKI Z MUZEUM OKRĘGOWEGO. Do budowy szopek uczniowie
wykorzystali sprawdzone materiały, ale też eksperymentowali 

Gdy się Chrystus rodzi...

Laureaci konkursu z jego
organizatorami FOT. I. SZA FRAN
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Ł em kow skie chy że po wo li zni -
ka ją ce z pej za żu, sta re przy dro -
żne ka plicz ki, po chy lo ne
krzy że, lu dzi wcią gnię tych

w wir co dzien nej pra cy utrwa la na zdję -
ciach Piotr Ba sa ły ga, fo to graf, któ ry
pod ko niec lat sie dem dzie sią tych ub.
wie ku osiadł na sta łe w Kry ni cy -Zdro -
ju. Je go za wo do we do ko na nia pre zen tu -
je wy sta wa „Sen ty men ty”, któ rą mo żna
oglą dać do 7 mar ca w Mu zeum Ni ki fo -
ra w Kry ni cy. 

Cho ciaż nie jest fo to gra fem za wo do -
wym, ma on wszyst kie ce chy za wo dow -
ca – wra żli wość, upór, cier pli wość – co
w tym za wo dzie jest bez cen ne i ten
szcze gól ny dar, do strze ga nia te go, obok
cze go in ni prze cho dzą obo jęt nie. Piotr
Ba sa ły ga po sia da rów nież so lid ny
warsz tat po par ty wie lo let nim do świad -
cze niem. Z apa ra tem za pusz cza się naj -
czę ściej na Łem kowsz czy znę, gdzie
tkwią je go ro dzin ne ko rze nie. Plo nem
tych wy praw jest wła śnie eks po zy cja,

któ rą nie tyl ko war to, ale na le ży zo ba -
czyć. Fo to gra fia dla Pio tra Ba sa ły gi jest
ży cio wą pa sją. Re ali zu je się w niej do -
sko na le od wcze snej mło do ści. Pierw sze
zdję cia wy ko nał jesz cze, ja ko na sto let ni
chło pak ma jąc w rę ku po ży czo ną od ko -
le gi Smie nę.

– Wiel kim prze ży ciem dla Pio tra by ła
prze pro wadz ka na sta łe do ro dzin nej
Śniet ni cy – mó wi Zbi gniew Wo la nin, ku -
ra tor wy sta wy. – Wraz z ro dzi ca mi wró -
cił z za chod niej Pol ski w ro dzin ne stro ny.
Zetk nię cie się z be skidz kim pej za żem, ja -
kże in nym od ni zin zie mi lu bu skiej, gdzie
do tąd miesz kał, zro bi ło swo je. Gó ry, ja -
ry, stru mie nie, ska ły, bu ko we i jo dło we
la sy, bo gac two kul tu ry lu do wej, wszyst -
ko to wy war ło na mło dym czło wie ku
ogrom ne wra że nie. Od kąd za czął fo to -
gra fo wać, wła śnie w tę stro nę kie ru je
naj czę ściej obiek tyw apa ra tu.

W fo to gra fiach te raz już kry ni cza ni -
na wi dać świet ne oko ar ty sty, a za ra zem
do ku men ta li sty. Z pa sją utrwa la drew -
nia ną ar chi tek tu rę, za byt ko we cer kwie,
przy dro żne krzy że, ka plicz ki, ostat nie
łem kow skie – cha łu py, spi chle rze, „sy -
pań ce”, któ re mo żna jesz cze spo tkać
w oko li cach Ty li cza i Mu szyn ki. Por tre -
tu je lu dzi przy pra cy w go spo dar stwie,
w chwi li wy tchnie nia i za du my, czy
pod czas uro czy sto ści re li gij nych. 

Łem kowsz czy znę Piotr Ba sa ły ga do -
ku men tu je od po ło wy lat 90. i cho ciaż
je go do ro bek w tej dzie dzi nie jest god -
ny sza cun ku, uwa ża on, że za czął ją fo -
to gra fo wać zbyt póź no, gdyż wie le
cen nych za byt ków prze pa dło już bez -
pow rot nie.

– Zdję cia o te ma ty ce łem kow skiej
trak tu ję ja ko oso bi stą, sen ty men tal ną
pod róż w cza sy dzie ciń stwa, do miejsc
i lu dzi, wśród któ rych wy ra sta łem – wy -
zna je ar ty sta obiek ty wu.

***
Piotr Ba sa ły ga jest człon kiem Kry nic -

kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go.
Brał udział w wie lu wy sta wach i kon kur -
sach fo to gra ficz nych, na któ rych zdo by -
wał na gro dy i wy ró żnie nia. W 2007
i 2008 r. otrzy mał m.in. pre sti żo we wy -
ró żnie nia na mię dzy na ro do wych kon kur -
sach fo to gra ficz nych „Wia ry i wier ni te go
świa ta” za cy kle zdjęć o pra wo sła wiu.

(MI GA)Piotr Basałyga
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NOWINKI Z MUZEUM OKRĘGOWEGO.
Wystawa fotografii Piotra Basałygi 

Sentymenty
z Łemkowszczyzną w tle
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T yl ko naj star si gry bo wia nie pa -
mię ta ją, jak przez mgłę, pierw -
sze la ta dzia łal no ści sta łe go
ki na w mie ście nad rze ką Bia -

łą. Młod sze od nich o dwie, trzy de ka dy
po ko le nia z no stal gią wra ca ją do cza -
sów, gdy do kup na bi le tu na wy ma rzo -
ny film w „So ko le” za chę cał neon
z na pi sem – „Ki no”, przy ku wa ją cy oko
żół tym świa tłem. Gry bow scy mi ło śni -
cy X Mu zy wra ca ją też pa mię cią do lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych,
gdy pod ki nem „Bia ła”, prze ży wa ją cym
wów czas la ta pro spe ri ty, bi le ty na hi ty
fil mo we, np. Wej ście smo ka ku po wa ło
się od ko ni ków za do la ry. Dzi siaj, po 80
la tach od za ło że nia gry bow skie go ki na,
je go ma gia pry sła, chy ba bez pow rot nie.
Naj wier niej si ki no ma ni nie tra cą jed nak
na dziei, że kie dyś znów się od ro dzi ki -
no w Gry bo wie, jak przy sło wio wy Fe -
niks z po pio łów.

Dzie je gry bow skie go ki na wią żą się
nie ro ze rwal nie z sie dzi bą za ło żo ne go
w 1891 r. To wa rzy stwa Gim na stycz ne -
go „So kół”. W „gnieź dzie so ko lim”,
przy ul. Ko ściusz ki (je go wy ko naw cą
był Ro man Ol szew ski, in struk tor bu -
dow la ny i bu dow ni czy ko ścio ła pa ra fial -
ne go w Gry bo wie, a ta kże ko ścio łów
w Stró żach i Gród ku) zna la zła się ob -
szer na sa la gim na stycz na ze sce ną,
na któ rej wy stę po wał miej sco wy te atr
ama tor ski oraz chór. Tu od by wa ły się też
or ga ni zo wa ne przez to wa rzy stwo kwe -
sty, ba le skład ko we. W cza sach II Rze -
czy po spo li tej tam sku pia ło się ży cie
kul tu ral ne mia sta. Dzie sięć lat po od zy -
ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści,
w 1928 r., w gry bow skiej „So kol ni” po -
wsta ło sta łe ki no, a gmach prze bu do wa -
no na po trze by ki ne ma to gra fu. O je go
po cząt kach i pierw szych la tach funk cjo -
no wa nia wia do mo nie wie le. Gdy wy bu -
chła woj na, gmach To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go „So kół” za ję li Niem cy

i urzą dzi li w nim ka sy no woj sko we.
Trud no dziś do ciec, czy w tym okre sie
ki no funk cjo no wa ło. Naj praw do po dob -
niej nie. Po woj nie – w 1946 r., w na -
pręd ce upo rząd ko wa nym „So ko le”,
któ ry wów czas prze szedł na wła sność
mia sta, od ro dził się te atr ama tor ski
pod kie row nic twem den ty sty Je rze go

Go stwic kie go (póź niej sze go prze wod ni -
czą ce go Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na -
ro do wej, spo łecz ni ka, czło wie ka bar dzo
za słu żo ne go dla Gry bo wa). Do pie ro
trzy la ta póź niej w „So kol ni” na do bre
ulo ko wa ło się ki no.

– Wia do mo, że pierw szą ofi cjal ną
pro po zy cję za in sta lo wa nia sta łe go apa -
ra tu fil mo we go zło żył 1 kwiet nia 1949 r.
przed sta wi ciel Dy rek cji Fil mu Pol skie -
go z Kra ko wa – mó wi Mar ta Ko ścisz,
se kre tarz Urzę du Miej skie go w Gry bo -
wie. – Sta ło się to na se sji Miej skiej Ra -
dy Na ro do wej. Ów cze śni rad ni
po cząt ko wo nie wy ra zi li na to zgo dy.
Od mo wę ar gu men to wa li tym, że sa la
w „So kol ni” wy ko rzy sty wa na jest na ró -
żne ce le ogól no spo łecz ne, w związ ku
z tym nie mo żna po zwo lić na to, by speł -
nia ła tyl ko jed ną funk cję. W tym cza sie

Z hi sto rii ki ne ma to gra fii w Gry bo wie 

Po dzwon ne dla ki na

Dziesięć lat po odzyskaniu
przez Polskę
niepodległości, w 1928 r.,
w grybowskiej „Sokolni”
powstało 
stałe kino, a gmach
przebudowano na potrzeby
kinematografu.

– Z pew no ścią wie lu miesz kań ców pa mię ta jesz cze świe cą cy nad drzwia -
mi żół ty neon z na pi sem „Ki no” – mówi Ja cek Re jow ski, by ły ki no ope ra tor
w ki nie „Bia ła” FOT. MIGA
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zresz tą trwał re mont ca łe go obiek tu, któ -
ry mia sto fi nan so wa ło z wła snych fun du -
szy. Dal sze roz mo wy od nio sły
za mie rzo ny sku tek. Jesz cze w tym sa -
mym ro ku – 15 grud nia w grun tow nie
wy re mon to wa nym gma chu „So ko ła”
od da no do użyt ku ki no, któ re otrzy ma ło
na zwę „Przy szłość”. Póź niej – jak
wspo mi na ją je go sta li by wal cy funk cjo -
no wa ło pod na zwą „So kół”, ale ta obo -
wią zy wa ła chy ba krót ko.

– By ły to la ta pięć dzie sią te – mó wi
Ja cek Re jow ski, by ły ki no ope ra tor
w ki nie „Bia ła”. – Z pew no ścią wie lu
miesz kań ców pa mię ta jesz cze świe cą cy
nad drzwia mi żół ty neon z na pi sem
„Ki no”. 

W tym cza sie rocz nie od by wa ło się
śred nio 300 se an sów. Wkrót ce ki no
zmie ni ło swo ją na zwę na „Bia ła”, któ ra
obo wią zu je do dzi siaj. Od 1960 r. gry -
bo wia nie, ja ko pierw si w daw nym po -
wie cie no wo są dec kim, mo gli się cie szyć
po sia da niem ki na pa no ra micz ne go. By -
ła to za słu ga wspo mnia ne go już Je rze go
Go stwic kie go oraz Wło dzi mie rza Ol -
szew skie go, dłu go let nie go kie row ni ka
ki na. Oni to po sta ra li się, by w bu dyn ku
„So ko ła” prę żnie funk cjo no wa ło nie tyl -

ko ki no, ale by pro wa dzo na by ła tam
dzia łal ność es tra do wo–wi do wi sko wa.

– Sta re ki no w „So kol ni” mia ło to
coś, co nie któ rzy na zy wa ją ma gią – opo -
wia da Re jow ski. – Pro wa dzi ło do nie go
sta re wej ście, po tem był dłu gi ko ry tarz,
okien ko ka sy po pra wej stro nie, przed
któ rym za wsze kłę bił się tłu mek mi ło śni -
ków ki na, a po le wej – po cze kal nia. Wi -
dzo wie wpusz cza ni by li na sa lę ki no wą
dwo ma wej ścia mi. Na zie mi był par kiet,
za pusz czo ny czar ną, ole istą sub stan cją.
O ile do brze pa mię tam li zo lem al bo te -
zo lem. Sie dze nia zaś by ły nie wy szu ka ne,
naj zwy klej sze, drew nia ne. Ka bi na ope -
ra to ra mia ła od dziel ne wej ście. Pro wa -
dzi ły do niej ze wnętrz ne scho dy. W tym
cza sie za po trze bo wa nie na ki no by ło
ogrom ne, tyl ko nie licz ni mie li te le wi zor.
Dla te go też wyj ście do ki na by ło wy da -
rze niem to wa rzy skim.

Zło te la ta Gry bo wa
Koń ców ka lat sześć dzie sią tych by ła

zło tym okre sem w dzie jach mia stecz ka.
W 1967 r. ma leń ki Gry bów, li czą cy za -
le d wie 3660 miesz kań ców, zo stał Kra -
jo wym Wi ce mi strzem Go spo dar no ści.
Do mia sta nad Bia łą zje żdża ły wów czas

ró żne ofi cjal ne de le ga cje, a i me dia ży -
wo in te re so wa ły się ty mi stro na mi. Nie
mo gło też za brak nąć wśród nich Pol -
skiej Kro ni ki Fil mo wej, któ ra, co by nie
mó wić, do ku men to wa ła w tych cza sach
wszyst ko to, co istot ne go dzia ło się
w kra ju. W Gry bo wie eki pa PKF po ja -
wi ła się w po ło wie 1969 r. Na na krę co -
nym wów czas fil mie utrwa li ła od da ny

do użyt ku dwo rzec ko le jo wy, no we blo -
ki, lu dzi pra cu ją cych przy ma szy nach
w za kła dach sto lar skich, dzie ci, ba wią -
ce się w ogro dzie uru cho mio ne go
przed szko la.

– Ta śmę z tym na gra niem uda ło się
uchro nić z kra kow skie go ar chi wum fil -
mo we go mo je mu nie ży ją ce mu już oj cu
Wło dzi mie rzo wi przed od da niem
na prze miał – wspo mi nał kil ka lat te mu
nie ży ją cy już Ro man Ol szew ski, wte dy
in struk tor Miej skie go Do mu Kul tu ry
i kie row nik ki na. 

W 1968 r. mo der ni za cja ki na ob ję ła
m.in.: do bu do wę ho lu wraz z an tre so lą,
mon taż cen tral ne go ogrze wa nia i za kup
no wych pro jek to rów. Przy „So kol ni”
po ja wi ła się do bu do wa na część ki no wa.
Bu dy nek, nad któ rym do dzi siaj wy ró -
żnia się na pis „Ki no Bia ła” przy sta wał
sty lem do obiek tów użyt ko wych wzno -
szo nych w tych cza sach, su ro wych
w for mie. Wte dy był to na wskroś no wo -
cze sny obiekt. Ścia ny hol lu i an tre so li
do dzi siaj ozda bia ją pla stycz ne ele men -
ty de ko ra cji.

Ki no two rzy li 
pa sjo na ci i wi dzo wie 

No we ki no od da no do użyt ku
w stycz niu 1971 r. Otwie ra li je: Je rzy
Go stwic ki, Emil Gaj, pre zes gry bow -
skie go GS i Wło dzi mierz Ol szew ski.

Kiedy graliśmy Wejście
Smoka na wszystkich
seansach mieliśmy
nadkomplet, a dostanie
biletu, by zobaczyć
gwiazdę numer jeden
– Bruce’a Lee, graniczyło
z cudem.

– Sta re ki no w„So kol ni” mia ło to coś, co nie któ rzy na zy wa ją ma gią – opo -
wia da Jacek Re jow ski FOT. MIGA

KULTURA
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Na wi dow ni by ło 251 miejsc sie dzą -
cych. Pierw szym fil mem, któ ry wi dzo -
wie obej rze li po re mon cie by li Łow cy
skal pów w re ży se rii Syd ney’a Pol -
lack’a. Po tem mia sto prze ka za ło ki no
w użyt ko wa nie Wo je wódz kie mu Za rzą -
do wi Kin w Kra ko wie, któ re z cza sem
zo sta ło prze mia no wa ne na Okrę go we
Przed się bior stwo Roz po wszech nia nia
Fil mów. W tych cza sach rocz nie „gra -
no” w nim po nad 700 se an sów, a przez
ki no prze wi ja ło się 50 ty się cy wi dzów.
Zmia ny re per tu aru od by wa ły się dwa
ra zy w ty go dniu. 

Dłu go let ni mi kie row ni ka mi ki na by -
li: Wło dzi mierz Ol szew ski, a po tem je -
go syn – Ro man. Ale hi sto rię tej
in sty tu cji two rzy li ta kże in ni za słu że ni
dla niej lu dzie – ki no ope ra to rzy, po moc -
ni cy ope ra to rów, bi le ter ki, ka sjer ki
m.in.: Jó zef Guś tak, je go syn Zbi gniew,
Jó zef Płon ka, Sta ni sław Kan tor, Ar tur
Olek sie wicz, Ja cek Re jow ski, Ce li -
na Cza pliń ska, Te re sa Wi tek, Kry sty -
na Oracz i Te re sa Gry zik. No i wier ni
ki no ma ni, któ rzy, co ty dzień sa do wi li

się wy god nie w wy ście la nych ak sa mi -
tem, mięk kich fo te lach i ci, któ rzy szli
do ki na, by obej rzeć film od „wiel kie go
dzwo nu”. Przez ki no w cią gu 80 lat
prze wi nę ło się kil ka po ko leń gry bo wian. 

Urok ba jek z dzie cin nych lat
– Wyj ście do ki na by ło du żym wy da rze -

niem – wspo mi na Ja cek Re jow ski.
– W dzie ciń stwie oglą da łem w ki nie baj ki,
te ro dzi mej pro duk cji, jak cho cia żby Bo -
lek i Lo lek i ob ce – ro syj skie, np. Ko ni ka
Gar bu ska, czy cze cho sło wac kie – Roz bój -
ni ka Rum caj sa. Pusz cza ne by ły w so bo ty
i nie dzie le o godz. 15. Go dzi na 19. za re -
zer wo wa na już by ła dla do ro słej wi dow ni.

W okre sie pro spe ri ty ki na, przy pa da -
ją cej na la ta sie dem dzie sią te i osiem -
dzie sią te re per tu ar fil mo wy usta lał
Wo je wódz ki Za rząd Kin, a póź niej
Okrę go we Przed się bior stwo Roz po -
wszech nia nia Fil mów w Kra ko wie. Ce -
lu lo ido we ta śmy, po wy świe tle niu fil mu
w Gry bo wie, prze ka zy wa ne by ły da lej
do in nych kin w re gio nie: w Kry ni cy,
Mu szy nie i Msza nie Dol nej. 

Gry bo wia nie mo gli ob co wać z kla -
sy ką ki na pol skie go i ame ry kań skie go.
Re kor dy fre kwen cji pa da ły, gdy wy -
świe tla ne by ły fil my z ga tun ku ki na ak -
cji, „płasz cza i szpa dy” i tych, któ re
roz pro pa go wa ły w na szym kra ju
wschod nie sztu ki wal ki. W naj lep szych
cza sach dla gry bow skie go ki na wi dow -
nia pę ka ła w szwach. Ki no wą ka sę
sztur mo wa li miesz kań cy nie tyl ko Gry -
bo wa. Do mia sta nad Bia łą zje żdża li
na se ans fil mo wy rów nież miesz kań cy
oko licz nych miej sco wo ści: Bo bo wej,
Stróż, Ptasz ko wej, a na wet Cię żko wic.
Na wi dow ni nie bra ko wa ło osób za li -
cza ją cych się do tzw. gry bow skiej eli ty,
jak cho cia żby wła dze mia sta, rad ni, le -
ka rze itp.

– Nie ży ją cy już dok tor Sta ni sław
Szcze pa nek prak tycz nie nie prze ga pił
żad ne go fil mu, tym bar dziej wo jen ne go
– wspo mi na Re jow ski. – Zaw sze sie dział
w dzie więt na stym rzę dzie na je de na stym
miej scu. Na sza ka sjer ka – Ce li na Cza -
pliń ska za wsze mu je re zer wo wa ła. Bar -
dzo czę sto miej sca na wi dow ni
zaj mo wa li też pań stwo: Go stwic cy, Fy -
do wie, Szpa kow scy, Mor dar scy, Cza -
pliń scy oraz nie ży ją cy też ks. Adam
Kaź mier czyk, dłu go let ni pro boszcz gry -
bow skiej pa ra fii.

Bi let od ko ni ka
Po słu chaj my jesz cze Jac ka Re jow -

skie go: 
– Pa mię tam, że w dni po wsze dnie,

a szcze gól nie w so bo ty i nie dzie le, gdy
na sta cji PKP o godz. 16.30 za trzy my -
wał się po ciąg oso bo wy re la cji Kra ków–
No wy Sącz, wy sy py wa ły się z nie go
tłu my lu dzi. Prak tycz nie wszy scy szli
do ki na. Na wi dow ni, zwłasz cza wte dy,
gdy wy świe tla li śmy ka so we fil my, pal ca
nie by ło gdzie wło żyć. Bi le tów – „sto ją -
cych” sprze da wa li śmy do brze po -
nad set kę na ka żdy se ans. Sta ry
wen ty la tor nie na dą żał wy mie niać po -
wie trza w sa li ki no wej. Kie dy gra li śmy
Wej ście Smo ka na wszyst kich se an sach
mie li śmy nad kom plet, a do sta nie bi le tu,
by zo ba czyć gwiaz dę nu mer je den
– Bru ce’a Lee – gra ni czy ło z cu dem.
Mo żna je by ło ku pić za do la ry u ko ni -
ków. Re kor dzi ści wi dzie li film chy ba
z dwa dzie ścia ra zy.

Kino „Biała”, rok 1967 FOT. ZASOBY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRYBOWIE
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– W mło dzie żo wym gro nie o ni czym
in nym się wów czas nie mó wi ło – wspo -
mi na Krzysz tof No wak, obec nie rad ny
po wia to wy. – Za pa no wa ła wów czas mo -
da na wschod nie sztu ki wal ki. Na śla -
dow ców Bru ce’a Lee by ło co nie mia ra.
Wie lu mo ich ko le gów jeź dzi ło do No we -
go Są cza i ćwi czy ło za wzię cie, by zdo -
by wać ko lej ne pa sy. Nie któ rzy na wet
mie li na swo im kon cie pew ne suk ce sy.

Praw dzi we ob lę że nie ki no „Bia ła”
prze ży wa ło, gdy na ekra ny wcho dzi ła
sfil mo wa na ksią żka, znaj du ją ca się
w ka no nie lek tur szkol nych. Sa la wy peł -
nia ła się wte dy od pierw sze go, aż
do ostat nie go rzę du ucznia mi z oko licz -
nych szkół. 

Spo rym za in te re so wa niem cie szy ło
się rów nież ki no stu dyj ne.

– W ra mach te go cy klu wy świe tla no
fil my bar dziej am bit ne – do da je Krzysz -
tof No wak. – Dzi siaj na zy wa się to „ki -
nem za an ga żo wa nym”. Ki no stu dyj ne
mia ło ró żno rod ną ofer tę. Tam m.in.
obej rza łem np. dra mat spo łecz ny Ja jo
wę ża w re ży se rii In g ma ra Berg ma -
na i in ne świet ne ekra ni za cje. Ofer ta ki -
na stu dyj ne go przy pa dła do gu stu
wą skie mu gro nu gry bo wian, ale by ła to
sta ła pu bli ka. 

Za nim na ki no wym ekra nie po ja wił
się ty tuł fil mu i pierw sze je go ka dry, pu -
bli ka oglą da ła pusz cza ne przez ki no ope -
ra to rów re kla mów ki firm.
Wy świe tla na by ła rów nież re kla mów ka
ki na, a w niej nie kie dy mo żna by ło usły -
szeć: „Pro szę mi łe pa nie o zdję cie na -
kry cia gło wy. Dzię ku je my”. Po tem
emi to wa na był fil mik Pol skiej Kro ni ki
Fil mo wej, czy li „pi guł ka” naj wa żniej -
szych wia do mo ści z kra ju i ze świa ta
w so cre ali stycz nym so sie. Po niej wi -
dzo wie oglą da li do da tek, na stęp nie
zwia stun ko lej ne go fil mu i do pie ro roz -
pie ra li się w fo te lach, że by zo ba czyć ob -
raz, na któ ry za ku pi li bi le ty. 

Jed nym z ostat nich ki no ope ra to rów
w ki nie „Bia ła” był wła śnie Ja cek Re -
jow ski. Pra co wał w nim w la tach 1979–
2000, a tra fił tam z Za kła dów
Sto lar skich w Gry bo wie. Naj pierw był
po moc ni kiem, a po skoń cze niu spe cja -
li stycz nych kur sów, sta nął przy ma syw -
nych pro jek to rach, któ re na dal znaj du ją
się w ope ra tor ce ki no wej. Dziś już nie -

co trą cą mysz ką, ale trzy de ka dy wstecz
by ły cu dem tech ni ki.

– Kie dy roz po czy na łem pra cę w ki nie,
dzia ła ły tam jesz cze apa ra ty łu ko we,
póź niej już wkro czy ła no wo cze sna tech -
ni ka – opo wia da Re jow ski.

W lu tym 1990 r. ki no „Bia ła” prze ję -
ło mia sto. Zna la zło się ono w struk tu rze
Ośrod ka Kul tu ry w Gry bo wie. Po wo li
za czę ło tra cić atrak cyj ność, uby wa ło wi -
dzów, któ rzy ki no wy fo tel za mie nia li
na do mo we pie le sze. Ki no wy pie ra ły
wy po ży czal nie ka set, ofe ru ją ce no wo ści
fil mo we, któ re mógł obej rzeć ka żdy po -
sia dacz ma gne to wi du. Wkrót ce po tem
roz po czę ła się era fil mów za pi sa nych
me to dą cy fro wą na płyt kach DVD. 

Dzi siaj w ki nie „Bia ła” gry bo wia nie
mo gą ogląd nąć wszyst kie no wo ści
(w ostat nim cza sie m.in. Dzie ci Ire ny
Sen dle ro wej, Mi łość na wy bie gu,
Gwiaz dę Ko per ni ka), ale przez więk -
szość ro ku sa la ki no wa świe ci pust ka mi.
Wi dow nia za peł nia się, gdy w ki nie or -
ga ni zo wa ne są uro czy sto ści pa trio tycz -
ne, oko licz no ścio we, aka de mie czy
kon cer ty. Wy stę pu ją też dzie ci uczęsz -
cza ją ce na ró żne za ję cia w Miej skim
Do mu Kul tu ry. Jest to jed nak na miast ka
im prez, któ re od by wa ły się tam kil ka -
dzie siąt lat te mu. Wy sta wia no wów czas
ja seł ka, od by wa ły się spek ta kle te atral -
ne, spo tka nia z ak to ra mi, pio sen ka rza -

mi, śpie wa ka mi. Ale to by ła in na rze -
czy wi stość.

Na po moc ki nu 
Ki no „Bia ła”, któ re w 1971 r. szo ko -

wa ło roz wią za nia mi ar chi tek to nicz ny -
mi i tech nicz ny mi, wy ma ga dziś
ge ne ral ne go re mon tu. Do mu zeum
tech ni ki z po wo dze niem mo gą tra fić
wciąż dzia ła ją ce ma syw ne pro jek to ry.
Fo te li wy ście la nych sza fi ro wym ak sa -
mi tem, też nie oszczę dził czas (dwa
pierw sze rzę dy już zde mon to wa no), nie
mó wiąc już o sa mym ki no wym ekra nie
i prze sta rza łych na gło śnie niu i na wie -
wie. Dziś gry bow skie ki no od tych naj -
no wo cze śniej szych, na szpi ko wa nych
elek tro ni ką i pro fe sjo nal ną apa ra tu rą
dzie li prze paść tech no lo gicz na. 

Mo der ni za cja ki na, je śli ma ono prze -
trwać w Gry bo wie, jest wręcz ko niecz -
no ścią, ale ta ka in we sty cja wy ma ga
spo re go ka pi ta łu. Wnio ski o po zy ska nie
fun du szy unij nych na ten cel, któ re mia -
sto do tej po ry skła da ło, nie ste ty, nie
prze ło ży ły się na zło tów ki. Nie ozna cza
to jed nak, że ten te mat oj co wie mia sta
so bie od pu ści li.

– Obec nie dzia łal ność ki na wpi sa -
na jest w dzia łal ność sta tu to wą Miej skie -
go Do mu Kul tu ry – mó wi Sta ni sła wa
Mo rań da, dy rek tor gry bow skie go MDK.
– Ki no, ja ko sa mo dziel na in sty tu cja, dzi -
siaj już prak tycz nie nie ist nie je, acz kol -
wiek na dal funk cjo nu je. Wciąż w nim są
wy świe tla ne fil my – no wo ści (wte dy ki no
oży wa) i te na wią zu ją ce te ma tycz nie
do ob cho dzo nych rocz nic, np. 11 Li sto -
pa da, czy rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. Te
ostat nie za ma wia ją sa mo rzą dy mia sta
oraz gmi ny Gry bów. Wte dy do star cza ny
jest kon kret ny film. Wi dow nia, choć nie
tak do koń ca, ale się za peł nia. 

IGA MI CHA LEC

Kino, jako
samodzielna instytucja,
dzisiaj już praktycznie nie
istnieje, aczkolwiek nadal
funkcjonuje.

Sta ni sła wa Mo rań da, dy rek tor gry -
bow skie go MDK FOT. MIGA

KULTURA
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W la tach 1945-1989 sto sun -
ki pań stwo – Ko ściół
prze cho dzi ły ró żne eta py.
W nie któ rych okre sach

ata ki władz ko mu ni stycz nych na du cho -
wień stwo by ły bar dzo sil ne. W pro pa -
gan dzie po li tycz nej do mi no wał
za zwy czaj ton agre syw nej an ty re li gij no -
ści i wal ki z Ko ścio łem. By wa ły jed nak
mo men ty, kie dy do cho dzi ło do od prę że -
nia we wza jem nych re la cjach.

Sto sun ki pań stwo – Ko ściół na Są -
dec czyź nie w cza sach Pol skiej Rze czy -
po spo li tej Lu do wej są za gad nie niem
nie do sta tecz nie zba da nym. Świa tło

na ową pro ble ma ty kę rzu ca ją za cho wa -
ne ma te ria ły źró dło we, prze cho wy wa ne
obec nie w Ar chi wum Pań stwo wym
w Kra ko wie, a ta kże w In sty tu cie Pa -
mię ci Na ro do wej. Ich ana li za po zwa la
na uka za nie me cha ni zmów dzia łań, ja -
kie po dej mo wa li ów cze śni dzia ła cze ko -
mu ni stycz ni, aby osła bić ka to li cyzm.

Na Są dec czyź nie wal ka z Ko ścio łem
na po ty ka ła na trud no ści. Zde cy do wa -
na więk szość spo łe czeń stwa by ła wy zna -
nia rzym sko ka to lic kie go. Nie ma łą ro lę
od gry wa ła tra dy cja, któ ra na ka zy wa ła

do spraw kul tu od no sić się bar dzo po wa -
żnie. Ka żdej nie dzie li, a ta kże w świę ta
ko ściel ne, świą ty nie na zie mi są dec kiej
by ły wy peł nio ne po brze gi. Fakt ten do -
pro wa dzał do wście kło ści no we wła dze.
Pod czas ze brań Eg ze ku ty wy Ko mi te tu
Po wia to we go Pol skiej Par tii Ro bot ni czej
w No wym Są czu da ło się sły szeć ta kie
wy po wie dzi: „Kler jest na szym naj gor -
szym wro giem, to też wal ka z nim jest ko -
niecz na” al bo „Na le ży zwró cić
bacz niej szą uwa gę na kler, przez usta
któ re go co raz czę ściej prze ja wia się re -
ak cyj na pro pa gan da. Mu si my się te mu
prze ciw sta wić – tak dłu go bę dzie my wal -
czyć z kle rem, do pó ki nie prze sta nie zaj -
mo wać się po li ty ką”. Sta ro sta
no wo są dec ki ra por to wał w paź dzier ni -
ku 1945 r. do Urzę du Wo je wódz kie go
w Kra ko wie, iż na Są dec czyź nie „wi -
docz ną jest dą żność ele men tów re ak cyj -
nych do wy ko rzy sta nia ka żdej oka zji
do za ma ni fe sto wa nia pod płasz czy kiem
»pa trio ty zmu«, czy re li gij nym prze ciw
przy mie rzu pol sko-ra dziec kie mu”.

Księ żą za wol no wcho dzą 
na dro gę po stę pu 

W dru giej po ło wie lat 40. ubie głe go
stu le cia Wy dział Oświa ty Wo je wódz kiej
Ra dy Na ro do wej w Kra ko wie wy dał po -
le ce nia dy rek to rom szkół, aby do ko na li
cha rak te ry styk księ ży uczą cych re li gii.
Ak cja roz pra co wa nia ka te che tów no si ła
kryp to nim „Czar ni”. Owe roz po rzą dze -
nie by ło skru pu lat nie re ali zo wa ne na Są -
dec czyź nie. 

O księ dzu An to nim Od ziom ku, ka te -
che cie uczą cym w szko le im. Ja na Ko cha -
now skie go, na pi sa no do wo je wódz kich
władz oświa to wych: „Do obec ne go
ustro ju jest on na ogół usto sun ko wa ny lo -
jal nie, w co jed nak nie bar dzo mo żna wie -
rzyć, gdyż kler na ogół jest chy try jak lis
i cwa ny”. Z ko lei od no śnie in ne go ka te -
che ty pra cu ją ce go w tej szko le, stwier dzo -
no: „Pra gnie, aby do mi nu ją cą ro lę
w pań stwie od gry wał jak za wsze kler
przez wpływ na mło dzież szkol ną i ma sy.
Do obec nej rze czy wi sto ści usto sun ko wa -
ny jest ne ga tyw nie”. 

W 1950 r. dy rek tor no wo są dec kiej
Szko ły Żeń skiej Ogól no kształ cą cej im.
Ma rii Ko nop nic kiej spo rzą dził no tat kę
dla Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy
Na ro do wej Wy dział Oświa ty w Kra ko -
wie, w któ rej scha rak te ry zo wał pra cu -
ją ce go w tej szko le ks. Waw rzyń ca
Du dzia ka. Treść jej by ła na stę pu ją ca:
„Na lek cjach re li gii nie po ru sza spraw
po li tycz nych – wro giej ro bo ty prze ciw
ustro jo wi Pol ski Lu do wej nie stwier -
dzi łem. Do obec nej rze czy wi sto ści ma

Tajemnice Instytutu Pamięci Narodowej
i Archiwum Państwowego 

Walka z Kościołem
na Sądecczyźnie
w czasach PRL 

Każdej niedzieli, 
a także w święta kościelne,
świątynie na ziemi
sądeckiej były wypełnione
po brzegi.

HISTORIA
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za strze że nia, jed nak nie od dzia łu je
w tym du chu na mło dzież w szko le i po -
za szko łą. Za li czyć go mo żna ra czej
do księ ży, któ rzy wol no wcho dzą
na dro gę po stę pu” (IPN Kr. 075/74,
t. 1, k. 13, 37).

No tat ka od no śnie ks. Du dzia ka zo sta -
ła spo rzą dzo na w okre sie wzmo żo nych

ata ków na księ ży. Ko mu ni ści oska rża li
du cho wień stwo o an ty pol ską dzia łal -
ność (przy or ga ni zo wa niu ad mi ni stra cji
ko ściel nej na Zie miach Od zy ska nych),
a ta kże ule ga nie wy pły wom Wa ty ka nu.
De kret wy da ny przez Ra dę Pań stwa
w lu tym 1953 r. za strze gał wła dzom pra -
wo in ge ro wa nia w ob sa dę sta no wisk ko -

ściel nych. Li kwi do wa no se mi na ria
du chow ne oraz pra sę ka to lic ką, prze pro -
wa dza no pro ce sy po li tycz ne księ ży. Je -
sie nią 1953 r. aresz to wa no i uwię zio no

pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go.
Wszyst kie te dzia ła nia mia ły na ce lu zła -
ma nie opo ru du cho wień stwa. Wła dze
pań stwo we nie uzy ska ły ocze ki wa nych
re zul ta tów, gdyż au to ry tet Ko ścio ła,
a szcze gól nie pry ma sa Wy szyń skie go
w spo łe czeń stwie pol skim, znacz nie
wzrósł.

W in wi gi la cji du cho wień stwa klu -
czo wą ro lę od gry wał Urząd Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go, któ re go kom pe ten cje
by ły nie ogra ni czo ne. W lu tym 1954 r.
Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go w Kra ko wie wy słał pi smo
do sze fa Po wia to we go Urzę du Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go w No wym Są czu,
za le ca ją ce zin ten sy fi ko wa nie prac ma ją -
cych na ce lu zwer bo wa nie są dec kich
księ ży do współ pra cy z apa ra tem bez -
pie czeń stwa (IPN Kr. 075/196, t. 2,
k. 186 – 187). W owym pi śmie za rzu co -
no Po wia to we mu Urzę do wi Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go, iż
w nie do sta tecz nym stop niu kon cen tru je
swo ją uwa gę na za gad nie niu współ pra -
cy z agen tu rą kle ry kal ną. Prze ja wia ło
się to w nieuzy ski wa niu od księ ży agen -
tów i in for ma to rów ma te ria łów ob cią ża -
ją cych ich śro do wi sko. Funk cjo na riu sze
Urzę du Bez pie czeń stwa lek ce wa ży li
współ pra cę z księ żmi, któ rzy do no si li
na in nych księ ży, czy też wier nych z pa -

ra fii, w któ rej pra co wa li. Pod czas spo -
tkań z ni mi pro wa dzo no to wa rzy skie
roz mo wy, po le mi zo wa no na ró żne te -
ma ty. Wie le spo tkań by ło zry wa nych. 

Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go uwa żał, iż za sad ni czym
„źró dłem błę dów w ob słu gi wa niu sie ci
kle ry kal nej jest nie wy kar czo wa ne jesz -
cze u wie lu sze fów PUBP i pra cow ni ków
po czu cie sła bo ści wo bec księ dza, z uwa -
gi na je go wy ższy po ziom in te lek tu al ny
itp.”. W pi śmie, któ re wy sła ne zo sta ło
przez wo je wódz ki UBP w lu tym 1954 r.
do Po wia to we go UBP w No wym Są czu,
zna la zły się wska zów ki, jak na le ży prze -
pro wa dzać roz mo wy z księ żmi – agen -
ta mi, aby pod czas nich uzy skać
wy czer pu ją ce in for ma cje, ob cią ża ją ce
Ko ściół ka to lic ki: „W pra cy z sie cią kle -
ry kal ną – stwier dzał do ku ment – na le ży
za cho wać kul tu rę, nie uży wać wul gar -
nych i or dy nar nych słów, gdyż jak
stwier dzo no w sze re gu po wia tach, to
więk sza część księ ży od ma wia współ -
pra cy tyl ko dla te go, że sze fo wie względ -
nie re fe ren ci w spo sób aro ganc ki,
nie kul tu ral ny i nie ope ra cyj ny pod cho -
dzą do in for ma to rów, co w kon se kwen -
cji po wo du je ze rwa nie kon tak tów lub
od mo wy współ pra cy. Pra cow ni ka ope -
ra cyj ne go pra cu ją ce go z tą ka te go rią
sie ci mu si ce cho wać prze wa ga nad in -
for ma to rem, sta now czość i god ność, któ -
re mu szą wy pły wać z peł nej
świa do mo ści ce lów, któ re ma my
przed so bą”. 

Paź dzier ni ko wa od wi lż 
Krót ko trwa ła po pra wa w re la cjach

pań stwo – Ko ściół na stą pi ła w dru giej
po ło wie lat pięć dzie sią tych. W paź dzier -
ni ku 1956 r. wol ność od zy skał pry mas
Ste fan Wy szyń ski, przy wró co no na -
ucza nie re li gii w szko łach ja ko przed -
mio tu nie obo wiąz ko we go. Po now ne
ata ki na du cho wień stwo pod ję to
po ogło sze niu w 1958 r. przez kar dy na -
ła Wy szyń skie go roz po czę cia przy go to -
wań do ob cho dów Mi le nium chrztu
Pol ski. Ko mu ni ści, pra gnąc ob cho dom
re li gij nym prze ciw sta wić ob cho dy pań -
stwo we, we zwa li do roz po czę cia przy -
go to wań do uro czy sto ści
uświet nia ją cych Ty siąc le cie Pań stwa
Pol skie go. Roz wi nię to pro pa gan dę, któ -

W inwigilacji
duchowieństwa kluczową
rolę odgrywał Urząd
Bezpieczeństwa
Publicznego, którego
kompetencje były
nieograniczone.

Procesja na Starej Kolonii
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rej ce lem by ło uka zy wa nie osią gnięć
Pol ski Lu do wej. I se kre tarz KC PZPR,
Wła dy sław Go muł ka na ka zał na ty siąc -
le cie pań stwa zbu do wać ty siąc szkół
(tzw. ty siąc lat ki). Wła dze po li tycz ne
wy da ły roz po rzą dze nia za le ca ją ce usu -
wa nie krzy ży z sal lek cyj nych, za bro nio -
no na ucza nia re li gii w szko łach,
wpro wa dzo no ogra ni cze nia w za kre sie
bu dow nic twa sa kral ne go, in sty tu cje ko -
ściel ne ob cią żo no wy so ki mi po dat ka mi.

Zgod nie z wy tycz ny mi władz cen tral -
nych, Ko mi tet Po wia to wy PZPR w No -
wym Są czu przy stą pił do kon fron ta cji
z du cho wień stwem. Zna ko mi tym źró -
dłem do po zna nia wy da rzeń z te go okre -
su, są ma te ria ły ar chi wal ne
prze cho wy wa ne w Ar chi wum Pań stwo -
wym w Kra ko wie (AP Kra ków, PZPR
KW Kr., sygn. 670; In for ma cje KP
PZPR do ty czą ce dzia łal no ści kle ru
w po wie cie No wy Sącz). Wy ni ka z nich,

iż są dec cy ko mu ni ści na po cząt ku lat
sześć dzie sią tych XX w. mno ży li roz licz -
ne trud no ści ży ciu re li gij ne mu na te re -
nie po wia tu no wo są dec kie go. Słu żby
po wią za ne z wła dzą lu do wą zgro ma dzi -
ły wie le ma te ria łów, któ re za wie ra ły da -
ne na te mat sta nu li czeb ne go
du cho wień stwa, za ko nów, ogól nej dzia -
łal no ści księ ży, pro wa dzo nej przez nich
po li ty ki fi nan so wej, sta nu bu dow nic twa
sa kral ne go, a ta kże funk cjo no wa nia
punk tów ka te che tycz nych.

Ma te ria ły prze ka za ne na po cząt ku lat
sześć dzie sią tych do no wo są dec kich

władz ko mu ni stycz nych in for mo wa ły, że
Są dec czy zna, li czą ca 187 ty się cy miesz -
kań ców, po dzie lo na jest na 185 wsi, 5
mia ste czek i mia sto No wy Sącz. Ilość pa -
ra fii 64, a za ko nów 45 (w tym 40 żeń -
skich i 5 mę skich). W wiej skich pa ra fiach
pra co wa ło prze cięt nie 2-3 księ ży, na to -
miast w mia stach do 10. Funk cje pro -
bosz czów i ad mi ni stra to rów peł ni li
księ ża star si wie kiem, na to miast po zo sta -
łe sta no wi ska zaj mo wa li księ ża mło dzi,
nie daw no wy świę ce ni. Przy go to wu ją cy
dla KP PZPR ma te ria ły in for ma cyj ne
o dzia łal no ści księ ży po da li, że na Są dec -
czyź nie licz ba księ ży sta le się zmie nia
na sku tek prze nie sień i zwięk sza nia ob -
sa dy w po szcze gól nych pa ra fiach (rocz -
ny wzrost licz by księ ży wy no sił
oko ło 10-15 w ska li po wia tu). Naj licz -
niej szy mi za ko na mi w No wym Są czu
by li je zu ici oraz sio stry nie po ka lan ki.
W po wie cie no wo są dec kim naj licz niej -
szy był za kon sióstr kla ry sek w Sta rym
Są czu i sióstr do mi ni ka nek w Bia łej Ni -
żnej. Sio stry z nie któ rych za ko nów zaj -
mo wa ły się na ucza niem re li gii dzie ci
przed szkol nych, utrzy ma niem czy sto ści
w obiek tach sa kral nych. Na Są dec czyź -
nie nie by ło se mi na riów. Je dy nie w Łom -
ni cy-Zdro ju dzia łał no wi cjat oj ców
re demp to ry stów. Na bór kan dy da tów
do se mi na riów był w po wie cie bar dzo
licz ny. Wstę po wa ła do nich mło dzież
z ubo ższych ro dzin, po cho dze nia w prze -
wa ża ją cej więk szo ści chłop skie go.

Re ak cyj ni, ugo do wi i po stę po wi
Są dec kie wła dze ko mu ni stycz ne wy -

od ręb nia ły trzy gru py księ ży: re ak cyj -
nych, umiar ko wa nych i gru pę księ ży
względ nie po stę po wych. Cha rak te ry zu -
ją cy na po cząt ku lat sześć dzie sią tych
gru pę księ ży re ak cyj nych za pi sał, iż jest
ona do syć licz ną, gdyż sta no wi oko -
ło 30% ogó łu są dec kie go du cho wień -
stwa. Za li cza no do niej pro bosz czów,
dzie ka nów oraz ich za stęp ców. Za rzu ca -
no im dzia łal ność an ty pań stwo wą,
sprze ci wia nie się po li ty ce władz: 

„Wszel kie za rzą dze nia pań stwo we są
od wrot nie przez nich ko men to wa ne i ni -
gdy ich nie prze strze ga ją. Na to miast ze
śle pym po słu szeń stwem wy ko nu ją wszel -
kie po le ce nia ku rii i dba ją o to, by pod -
le gli im księ ża też po dob nie po stę po wa li.

Krótkotrwała poprawa
w relacjach państwo
– Kościół nastąpiła
w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych.
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Gru pa ta jest od po wied nio trak to wa -
na przez wła dze pań stwo we tak przy wy -
mia rze po dat ku i je go eg ze kwo wa niu,
jak i przy udzie la niu ró żne go ro dza ju ze -
zwo leń, ulg itp. W cza sie roz mów z ni mi
da je się im do zro zu mie nia, że za ta ką
po sta wę są od po wied nio trak to wa ni”.

Ko mu ni ści oce nia li, że na Są dec -
czyź nie naj licz niej szą gru pę – oko -
ło 60% sta no wią księ ża umiar ko wa ni,
któ rzy „chcie li by żyć w zgo dzie z wła -
dza mi”. Świad czyć o tym mia ły wy po -

wie dzi du chow nych w cza sie
in dy wi du al nych roz mów z przed sta wi -
cie la mi władz po li tycz nych oraz słu żb
bez pie czeń stwa, skła da nie spra woz dań,
prze strze ga nie za rzą dzeń itp. Z tą gru pą
księ ży, ko mu ni ści sta ra li się utrzy my wać
sta ły kon takt, wy ka zu jąc im, że ich „po -
stę po wa nie jest le piej wi dzia ne i oce nia -
ne niż gru py re ak cyj nej – wo ju ją cej”.
„Ta kie po stę po wa nie – stwier dza do ku -
ment KP PZPR z tam tych cza sów
– przy no si do bre re zul ta ty, po nie waż
księ ża ci zda ją so bie spra wę, że od ich
lo jal no ści za le ży po bła żli wość władz.
Gru pa ta skła nia się w kie run ku po zy -
tyw nym i gdy by nie na cisk ze stro ny
księ ży re ak cyj nych i ku rii oraz bo jaźń
przed utra tą sta no wi ska, mo żna by ich
po zy skać do włą cze nia się do re ali za cji
za sad na szej po li ty ki”.

Naj mniej szą gru pę, bo oko ło 10% sta -
no wi li księ ża „względ nie po zy tyw ni”,
po stę po wi. Wła dze po li tycz ne są dzi ły, iż
z ty mi księ żmi we wszyst kich kwe stiach
mo żna dą żyć do po ro zu mie nia. Du chow -
ni za li cze ni do tej gru py przed kła da li
spra woz da nia z pun ków ka te che tycz -
nych, re gu lar nie opła ca li po dat ki, nie an -
ga żo wa li się w spra wy świec kie, „ra czej
po zy tyw nie” wy po wia da li się o po czy -
na niach władz. Gru pa księ ży „po zy tyw -
nych” by ła źle po strze ga na przez
po zo sta łą część du cho wień stwa i hie rar -
chię ko ściel ną. Wła dze po wia to we pra -

gnąc za cie śnić z ni mi współ pra cę, udzie -
la ły im po mo cy, np. wy da jąc ze zwo le nia,
o któ re księ ża pro si li.

Ko mu ni ści by li świa do mi fak tu, że
księ ża cie szą się du żym au to ry te tem.
Uwa ża li, iż du chow ni sta ra ją się to wy -
ko rzy stać do swo ich ce lów: „Dys po nu -
jąc sze ro ki mi środ ka mi oraz
do sto so wu jąc się do ka żdej sy tu acji, kler
od dzia ły wu je na śro do wi sko w spo sób
nie raz de cy du ją cy. Uży wa do te go ak tyw
przy ko ściel ny, któ ry nie prze bie ra jąc
w środ kach w spo sób nie ofi cjal ny do cie -
ra do po szcze gól nych ro dzin prze pro wa -
dza jąc roz mo wy, bądź na kła nia
do pro wa dze nia po li ty ki pro wa dzo nej
przez kler. Tam gdzie krę pu ją się do trzeć
lub oba wia ją się ko muś za szko dzić wy -
sy ła ją za pro sze nia in for mu ją ce o uro -
czy sto ściach i na bo żeń stwach”. 

Spo rzą dza ją cy cy to wa ny do ku ment,
za no to wał, że dzia ła ją ce przy ko ścio -
łach ra dy pa ra fial ne sku pia ją ka to li ków,

któ ry mi „księ ża w wie lu wy pad kach
wy słu gu ją się”. Do rad pa ra fial nych na -
le ża ły jed nost ki z ró żnych sfer spo łecz -
nych, np. w Kry ni cy dy rek tor ban ku.
Przy ko ścio łach sku pia ły się ta kże ta kie
or ga ni za cje jak kół ka ró żań co we, kół ka
mi ni stran tów. 

Słu żby pod le głe KP PZPR do ko na ły
ana li zy sta nu fi nan so we go du cho wień -
stwa. Usta li ły, że ka żda pa ra fia na te re nie
po wia tu no wo są dec kie go po sia da grun ty
rol ne. Pod za rzą dem du cho wień stwa po -
zo sta wa ło ok. 700 ha zie mi. Grun ta te
użyt ko wa ne by ły przez pro bosz czów
a czę ścio wo przez słu żbę ko ściel ną (or -
ga ni sta i ko ściel ny). Stan go spo darstw był
do bry. Przy pra cach po lo wych ko rzy sta -
no z po mo cy miej sco wej lud no ści. Księ -
ża opła ca li po da tek grun to wy, a ta kże
do cho do wy dla po szcze gól nych pa ra fii,
któ ry np. na rok 1962 wy no sił oko ło 500
ty się cy zło tych, a po nad to po da tek do -
cho do wy dla księ ży w wy so ko ści 260 ty -

Do rad parafialnych
należały jednostki
z różnych sfer społecznych,
np. w Krynicy dyrektor
banku.
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się cy zło tych. Spła ta owych na le żno ści
(po za po dat kiem do cho do wym od pa ra -
fii) prze bie ga ła na ogół na le ży cie. Du cho -
wień stwo są dec kie nie pod po rząd ko wa ło
się za rzą dze niom na ka zu ją cym pro wa -
dze nia księ go wo ści z go spo dar stwa rol -
ne go. Owe roz po rzą dze nia uwa ża li
księ ża za re pre sje władz pań stwo wych
w sto sun ku do Ko ścio ła.

Ak ta KP PZPR za wie ra ją in for ma cje,
że w po wie cie no wo są dec kim w la -
tach 1957-1958 roz po czę to bu do wę kil ku
ko ścio łów, a mia no wi cie: w Za wa dzie,
Ko rzen nej, Tę go bo rzy, Ka mion ce Wiel -
kiej i Świ niar sku. Po cząt ko wo bu do wy
by ły pro wa dzo ne przez ko mi te ty ko ściel -
ne, a na stęp nie przez ra dy pa ra fial ne
pod kie row nic twem pro bosz czów. Ma te -
ria ły bu dow la ne do star cza li pa ra fia nie,
któ rzy rów nież świad czy li fi nan so wo
na pro wa dze nie prac. Po do ko na nej kon -
tro li przez NIK stwier dzo no, że ma te ria -
ły bu dow la ne za ku py wa no z po mi nię ciem
obo wią zu ją cych za sad praw nych lub
z nie le gal nych źró deł. Pod czas pro ce su
wy ro ki ska zu ją ce otrzy ma li księ ża z Ka -
mion ki i Tę go bo rzy. 

W nie któ rych miej sco wo ściach za bro -
nio no pro wa dze nia bu dów i na ka za no
roz biór kę wznie sio nych już mu rów. Ta ki
przy pa dek miał miej sce w Gry bo wie,
Ry trze, w Złot nem i Dłu go łę ce. W Złot -
nem głów ny bu dow ni czy ko ścio ła (rol nik
z tej wsi) otrzy mał ka rę 2000 zło tych,
a w Dłu go łę ce, gdzie dom miesz kal ny
prze ro bio no na ka pli cę, wła ści ciel bu dyn -
ku zo stał uka ra ny grzyw ną w wy so ko -
ści 1000 zło tych. Mi li cja Oby wa tel ska
po otrzy ma nych sy gna łach o pla nach bu -
do wy świą ty ni, do ko na ła w 1962 r. ro ze -
zna nia w pa ra fii Wo la Pi sku li na k. Łąc ka.
Usta lo no, że tam tej szy pro boszcz ks.
Fran ci szek Pa dy ku ła, po sia da wła sną ce -
giel nię, a w niej przy go to wa ne do wy pa -
le nia spo re ilo ści ce gły. Za stęp ca
ko men dan ta po wia to we go MO w No -
wym Są czu na pi sał w spra woz da niu
do I se kre ta rza Ko mi te tu Po wia to we go
PZPR, iż ze bra ne „da ne od miej sco we go
spo łe czeń stwa wska zu ją, że ksiądz Pa dy -
ku ła, od pa ru lat sys te ma tycz nie pro du -
ku je ce głę, przy czym wy ko rzy stu je
w spo sób or dy nar ny miej sco wych pa ra -
fian, sprze da je ją i przy go to wu je go tów -
kę do bu do wy no we go ko ścio ła w Wo li

Pi sku li nej… Nad mie nia się, że oprócz
przy go to wa nej ce gły w Wo li Pi sku li nie
przy go to wa ne jest ta kże czę ścio wo drze -
wo, ka mie nie i żwir. Ter mi nu roz po czę cia
bu do wy nie usta lo no”.

Na prze ło mie lat pięć dzie sią tych
i sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia,
uda ło się prze pro wa dzić re mon ty ko -
ścio łów w kil ku miej sco wo ściach.
Pod nad zo rem kon ser wa to ra do ko na no
re mon tu za bu do wań klasz tor nych w Sta -
rym Są czu i ko ścio ła w Tro piu. 

Punk ty ka te che tycz ne so lą
w oku ko mu ni stów

Z do ku men tów KP PZPR wy ni ka, iż
na po cząt ku lat sześć dzie sią tych na Są -
dec czyź nie dzia ła ło oko ło 150 punk tów
ka te che tycz nych zor ga ni zo wa nych
w ko ścio łach, ka pli cach, do mach pa ra -
fial nych i do mach pry wat nych. Więk -
szość z nich mia ła do bre wa run ki
lo ka lo we, by ła na le ży cie wy po sa żo -
na w sprzęt i urzą dze nia sa ni tar ne. Księ -
ża dą ży li do ob ję cia na uką re li gii
wszyst kich uczniów. Ko mu ni ści twier -
dzi li, że du chow ni wy wie ra ją na ci ski
na ro dzi ców, aby ci po sy ła li dzie ci
na lek cje ka te che zy: 

„Sto so wa ny jest na cisk na ro dzi ców
po przez ró żne do stęp ne for my, a głów -
nie po przez wi zy ta cje w okre sie świąt,
tzw. ko lę dy. Rów nież dzie ci nie uczęsz -

cza ją ce do punk tów ka te che tycz nych są
szy ka no wa ne przez in ne dzie ci a cza sem
zmu sza ne do pój ścia na na ukę re li gii.
Bar dzo dra stycz ne me to dy sto su je ksiądz
z Na wo jo wej, któ ry na ka zu je przed kła -
dać ro dzi com wy ka zy dzie ci uczęsz cza -
ją cych i nie uczęsz cza ją cych na na ukę
re li gii”.

Są dec kie or ga ni za cje par tyj ne spra -
wy zwią za ne ze świec ko ścią szko ły
trak to wa ły ja ko prio ry tet. Sys te ma tycz -
nie or ga ni zo wa no kon fe ren cje dla kie -
row ni ków i na uczy cie li szkół, pod czas
któ rych dys ku to wa no nad owym pro ble -
mem. Po ru sza no te ma ty zwią za ne z la -
ic ko ścią ży cia spo łecz ne go.
Na spo tka nia te za pra sza no rów nież
człon ków ko mi te tów ro dzi ciel skich.

Ko mu ni ści da wa li wy raz prze ko na niu,
że spo łe czeń stwo nie ma wła ści we go ro -
ze zna nia w prze pi sach, w opar ciu o któ -
re dzia ła ją punk ty ka te che tycz ne, iż jest
myl nie w tym za kre sie in for mo wa ne
przez du cho wień stwo. Fre kwen cję

Komuniści twierdzili, 
że duchowni wywierają
naciski na rodziców, aby ci
posyłali dzieci na lekcje
katechezy.

Parafia kolejowa w Nowym Sączu, lata sześćdziesiąte, pierwszy z lewej
proboszcz ks. Felicjan Machajski FOT. ARCH.
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w punk tach ka te che tycz nych ob ni ża ły
ró żne za ję cia pro wa dzo ne przez or ga ni -
za cje mło dzie żo we. Ak ty wi ści par tyj ni
za chę ca li do uczest ni cze nia w za ję ciach
świe tli co wych, oglą da nia fil mów w ki -
nach. Pro wa dzo na ak cja ze świec cza nia
szko ły da wa ła pew ne re zul ta ty, szcze -
gól nie w szko łach śred nich. Część mło -
dzie ży nie uczęsz cza ła na na ukę re li gii
oraz wstę po wa ła w sze re gi par tii. 

Do no wo są dec kich władz ko mu ni -
stycz nych na pły wa ły sys te ma tycz nie ra -
por ty od Mi li cji Oby wa tel skiej na te mat
dzia łal no ści punk tów ka te che tycz nych.
W no tat ce spi sa nej 2 sierp nia 1961 r.
zna la zły się in for ma cje o sta nie przy go -

to wań lo ka li do na ucza nia re li gii. Au tor
no tat ki za warł w niej ana li zę za cho wań
księ ży na wia do mość o usu nię ciu re li -
gii z pro gra mu na ucza nia. Wy ka zy wał,
iż wie lu księ ży otrzy maw szy za wia do -
mie nia z Wy dzia łu Oświa ty, in for mu ją -
ce ich, że nie bę dą za trud nie ni z no wym
ro kiem szkol nym, „usto sun ko wa ło się
do te go zde cy do wa nie wro go jak np. ks.
Mły nar czyk z Po de gro dzia – pro boszcz,
na jed nym z ka zań w mie sią cu lip cu br.
twier dził, że do te go przy czy ni li się rów -
nież na uczy cie le i kie row ni cy szkół.
Wspo mniał tu o kie row nicz ce szko ły
w Go stwi cy…, któ ra we dług oświad cze -
nia ks. Mły nar czy ka z za do wo le niem
przy ję ła wia do mość, że nie bę dzie na -
uki re li gii w szko le..., wyzy wał ją od nie -
do wiar ków, a na wet na wo ły wał, by
spo łe czeń stwo żą da ło jej usu nię cia ze
szko ły. Mia ła ona z te go po wo du też
przy kro ści ze stro ny ele men tów sfa na ty -
zo wa nych”. 

Część spo łe czeń stwa by ła prze ko na -
na, iż do usu nię cia re li gii z pro gra mu
na ucza nia przy czy ni li się dy rek to rzy

szkół. Oprócz Go stwi cy, ta kie wy po wie -
dzi da ło się sły szeć rów nież w Mo krej
Wsi, gdzie do ma ga no się wy da le nia
z wio ski dy rek to ra szko ły. Ko mu ni stów
nie po ko iły wy po wie dzi pro bosz cza
z Ty li cza, któ ry kry ty ku jąc usu nię cie re -
li gii ze szkół, wy po wie dział się pod czas
ka za nia, że „wszyst ko za le ży od wier -
nych i on nie przy go to wu je żad nych
punk tów do na ucza nia re li gii, bo od te -
go są szko ły, a je że li ro dzi ce te go bę dą
żą da li, nikt ich nie po wstrzy ma”. 

Za cho wa ne źró dła hi sto rycz ne prze -
ka zu ją, iż księ dzem, na któ re go są dec -
kie wła dze ko mu ni stycz ne zwra ca ły
szcze gól ną uwa gę, był Wła dy sław Le -
siak, pro boszcz pa ra fii św. Mał go rza ty
w No wym Są czu. 10 mar ca 1962 r. zor -
ga ni zo wał on tzw. przy spie szo ną kon -
gre ga cję de ka nal ną, w któ rej wzię li
udział du chow ni ze wszyst kich de ka na -
tów z te re nu po wia tu no wo są dec kie go.
W tam tych cza sach or ga ni za cja te go ro -
dza ju kon gre ga cji na le ża ła do rzad ko ści.
In for ma to rzy do nie śli do KP PZPR, iż
na owej kon gre ga cji omó wio no treść en -
cy kli ki pa pie ża Ja na XXIII, a ta kże za -
po zna no się z roz po rzą dze nia mi ku rii
tar now skiej, a do ty czą cy mi m.in. kwe -
stii wy cho wa nia re li gij ne go, ro dzi ny.
W dys ku sji nad ty mi pro ble ma mi brał
ak tyw ny udział ks. Wła dy sław Le siak,
któ ry pod kre ślił, że na uką re li gii ob ję te
mu si być ca łe spo łe czeń stwo: „Mu si my
– stwier dził – ra to wać in nych, by sa me -
mu oca leć”. W oce nie ko mu ni stów, ks.
Le siak wy po wia da jąc te sło wa, wy su nął
po trze bę na ucza nia dzie ci re li gii już
od naj młod szych lat ży cia. Gło szo ne
przez nie go idee po parł bi skup Mi chał
Ble char czyk, któ ry z ra mie nia ku rii tar -
now skiej prze by wał na kon gre ga cji.

W dru giej czę ści ob rad oma wia no
spra wy zwią za ne z two rze niem punk tów
ka te che tycz nych. Bi skup Ble char czyk
wy ja śnił ze bra nym, że wy tycz ne epi sko -
pa tu i ku rii tar now skiej wy raź nie stwier -
dza ją, iż punk ty ka te che tycz ne
or ga ni zo wa ne w ko ścio łach, ka pli cach,
do mach pa ra fial nych, ple ba niach i in -
nych po miesz cze niach ko ściel nych nie
pod le ga ją re je stra cji. Księ ża nie ma ją
rów nież obo wiąz ku skła dać spra woz dań
wła dzom świec kim o dzia łal no ści tych
punk tów. Ak ta KP PZPR ujaw nia ją, że

bi skup Ble char czyk, a ta kże ks. Wła dy -
sław Le siak „na pięt no wa li księ ży, któ -
rzy skła da li już spra woz da nie
do In spek to ra tu Oświa ty o dzia łal no ści
punk tów ka te che tycz nych”.

W cie niu So bo ru Wa ty kań skie go 
Do za ostrze nia sto sun ków mię dzy

wła dza mi po li tycz ny mi a Ko ścio łem
na Są dec czyź nie do szło je sie nią 1962
r. 11 paź dzier ni ka te go ro ku w Ba zy li ce
św. Pio tra pa pież Jan XXIII otwo rzył
ob ra dy I se sji So bo ru Wa ty kań skie go II.
Kil ka dni póź niej, 20 paź dzier ni ka 1962
r., za stęp ca ko men dan ta po wia to we go
Mi li cji Oby wa tel skiej w No wym Są czu
wy słał pi smo do I se kre ta rza KP PZPR,
w któ rym in for mo wał, że w związ ku
z od by wa ją cym się so bo rem po wszech -
nym w Rzy mie, jest na ten te mat wśród

Księdzem, na którego
sądeckie władze
komunistyczne zwracały
szczególną uwagę, był
Władysław Lesiak,
proboszcz parafii św.
Małgorzaty w Nowym
Sączu.

Koronacja MBP, 1963 r.
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są dec kie go du cho wień stwa wie le ko -
men ta rzy i dys ku sji. Ja ko do wód na to,
po da wał, że gru pa księ ży z No we go Są -
cza wraz z ks. Le sia kiem, dys ku to wa ła
nad po wo dem od mo wy wy da nia ze zwo -
le nia na wy jazd do Rzy mu tar now skie -
mu bi sku po wi Je rze mu Able wi czo wi.
Du chow nych mar twił fakt, że ku ria tar -
now ska nie ma swo je go re pre zen tan ta
na od by wa ją cym się so bo rze. 

W oma wia nym do ku men cie po da no,
że dys ku sje wśród księ ży na te mat od -
by wa ją ce go się so bo ru do ty czą ta kże ta -
kie go pro ble mu jak ewen tu al ność
znie sie nia ce li ba tu. Du chow ni wy ra ża li
przy pusz cze nie, że pro blem ten bę dzie
po ru sza ny przez pa pie ża. „Wśród księ -
ży sta rych – pi sał za stęp ca ko men dan ta
po wia to we go Mi li cji Oby wa tel skiej
– jest opi nia ta ka, że do znie sie nia ce li -

ba tu ni gdy nie doj dzie i że by ło by to nie -
słusz ne, a w Pol sce gro zi ło by po de rwa -
niem au to ry te tu księ żom. Na to miast
w śro do wi sku mło dych księ ży prze wa ża

znacz nie opi nia, że ce li bat wi nien być
znie sio ny, gdyż by ło by to jed no roz sąd -
ne wyj ście w obec nej sy tu acji, gdyż i tak
wie lu księ ży mu si się kon spi ro wać, a dla
wie lu wier nych nie jest to ta jem ni cą”. 

Księ ża da wa li wy raz prze ko na niu,
że na so bo rze bę dzie po ru sza na rów -
nież spra wa po wo ła nia tzw. dia ko nów,
któ rzy spra wo wa li by po moc ni cze
funk cje dla pro bosz czów, jak np. roz -
da wa nie ko mu nii – bez pra wa spo wie -
dzi. Pi sząc o tym, mi li cjant wy ra ził się,
iż w tym „przed mio cie pro blem jest ta -
ki, że za le żni by li by oni [tj. dia ko ni
– J.W.] od pro bosz czów w sen sie
wy na gro dze nia, zaś nie mo żność wy ko -
ny wa nia przez nich wszyst kich obo -
wiąz ków ka płań skich sta wia ła by
w rzę dzie du cho wień stwa ni ższe go i to
wła śnie jest po wo dem bez sku tecz no ści
te go pro ble mu. W od nie sie niu ta kże
do te go księ ża wy son do wa li opi nie, że
ta ki dia kon, mo że być czło wie kiem żo -
na tym, co zno wu dys kry mi no wa ło by
pro bosz czów”. 

Pro bosz czo wie z po wia tu no wo są -
dec kie go pra gnę li, aby pod czas So bo ru
Wa ty kań skie go II roz pa trzo no ta kie pro -
ble my, jak: or ga ni zo wa nie pra cy dusz -
pa ster skiej wśród mło dzie ży,
bu dow nic two sa kral ne, współ pra ca Ko -
ścio ła z wła dza mi świec ki mi. Pod czas
na bo żeństw część księ ży ape lo wa ła
do wier nych, aby w związ ku z od by wa -
ją cym się so bo rem zwięk szy li dat ki
na ta cę, a ta kże mo dli li się w in ten cji
bio rą cych udział w so bo rze.

Na po cząt ku 1963 r. pa ra fie na Są dec -
czyź nie otrzy ma ły pi sem ne za le ce nia
ku rii, aby w to ku pra cy dusz pa ster skiej
szcze gól ną uwa gę zwró co no na re li gij -
ne wy cho wa nie mło dzie ży. W tej spra -
wie ko men dant no wo są dec kiej Mi li cji
Oby wa tel skiej wy słał 27 lu te go 1963 r.
no tat kę do I se kre ta rza KP PZPR, w któ -
rej wni kli wie omó wił treść za le ceń ku -
rii. Pod niósł, że du chow ni pod czas
re ko lek cji dla mło dzie ży do kła da ją
wszel kich sta rań, aby za chę cić ją
do prak tyk re li gij nych. Ku ria zwra ca ła
uwa gę na po trze bę ka te chi za cji mło dzie -
ży po zasz kol nej, pod kre śla jąc, że nie
cho dzi tu o prze ka za nie jej pew ne go za -
so bu wia do mo ści z re li gii, lecz o przy -
go to wa nie do ży cia ro dzin ne go,
za wo do we go i kul tu ral ne go. Wła dze
die ce zjal ne po in for mo wa ły wszyst kich
re ko lek cjo ni stów, aby w pa ra fiach, gdzie
nie mo żna urzą dzać spe cjal nych re ko -
lek cji dla mło dzie ży, zwra ca no się

„Dzieci swe sprzedajecie
za kromkę chleba
z marmoladą, wysyłając je
na wycieczki zamiast
na nabożeństwa. Zatem 
wy jesteście katolicy?” 
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do niej, a ta kże ro dzi ców pod czas co nie -
dziel nych ka zań. 

Za le ce nia ku rii re ali zo wa li księ ża
z pa ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są -
czu, ad mi ni stro wa nej przez ks. Wła dy -
sła wa Le sia ka. 24 lu te go 1963 r.
w ka pli cy szkol nej przy pla cu Ka zi mie -
rza Wiel kie go ka za nie wy gło sił ks. To -

karz. Ko mu ni ści uzna li, iż by ło ono
na ce cho wa ne „w ca łej swej tre ści wro -
gi mi wy po wie dzia mi pod ad re sem obec -
nej rze czy wi sto ści”. Ks. To karz m.in.
po wie dział: „W Pol sce jest tyl ko 5% ko -
mu ni stów, a nas ka to li ków jest 95%,
więc ma my się ich bać?” Da lej mó wił,
że do nie re li gij ne go wy cho wa nia mło -
dzie ży przy czy nia ją się ro dzi ce, któ rzy
wy sy ła ją dzie ci na ko lo nie, obo zy, wy -
ciecz ki or ga ni zo wa ne przez szko ły:
„Dzie ci swe sprze da je cie za krom kę
chle ba z mar mo la dą, wy sy ła jąc je
na wy ciecz ki za miast na na bo żeń stwa.
Za tem wy je ste ście ka to li cy?” 

Gło sząc ka za nie, ks. To karz skry ty -
ko wał po li ty kę go spo dar czą pol skie go
rzą du (ów cze śnie ist nia ły spo re trud no -
ści z do sta wa mi wę gla na Są dec czy znę).
Du chow ny po wie dział: „...u nas jest wę -
giel, tyl ko idzie do przy ja ciół ze Wscho -
du”. Na to miast na za koń cze nie ka za nia
rzekł: „W Pol sce jest wol ność wy zna nia
i wol ność sło wa, więc mo gę so bie po -
zwo lić na ta kie ka za nie”. Wy stą pie nie
ks. To ka rza zi ry to wa ło mi li cjan tów.
W do ku men cie z tam te go okre su zna lazł
się po stu lat, by „z księ dzem To ka rzem
prze pro wa dził roz mo wę ostrze gaw czą
kom pe tent ny przed sta wi ciel Pre zy dium
Miej skiej Ra dy Na ro do wej w No wym
Są czu”. 

Ko mu ni stycz ne słu ży bez pie czeń stwa
do no si ły do I se kre ta rza KP PZPR o wy -
gło szo nym ka za niu przez księ dza Ma -
śla ka w Brze znej w dniu 19 mar ca 1963

r. Du chow ny oświad czył, że pre zy dium
KP PZPR żą da od nie go spra woz da nia
od no śnie dzia łal no ści punk tów ka te che -
tycz nych. Ks. Ma ślak uznał te go ty pu
żą da nia za ab surd.

Wie le za gad nień od no śnie dzia łal no -
ści du cho wień stwa na Są dec czyź nie po -
ru szo no pod czas na ra dy władz
ko mu ni stycz nych w dniu 5 mar ca 1963
r. Spo tka nie zo sta ło zwo ła ne w ce lu
omó wie nia kwe stii zwią za nych ze
współ pra cą władz po li tycz nych z księ -
żmi z po wia tu i mia sta No wy Sącz. 18
lu te go 1963 r. wszy scy ad mi ni stra to rzy
pa ra fii w No wym Są czu otrzy ma li za -
pro sze nie na na ra dę do pre zy dium Miej -
skiej Ra dy Na ro do wej. Pla no wa no
pod czas niej omó wić spra wy go spo da -
rza mia sta. Bi skup Je rzy Able wicz wy -
dał za rzą dze nie za bra nia ją ce udzia łu
księ żom w tym spo tka niu. Na na ra dę nie
przy był ża den ad mi ni stra tor pa ra fii.
Księ ża nie uspra wie dli wi li ta kże swej
nie obec no ści, co pre zy dium MRN uzna -
ło za lek ce wa że nie, a na wet boj kot.

Ko mu ni ści nie za trzy ma li 
fa li mro zu 

Ob ra dy są dec kich ko mu ni stów
w dniu 5 mar ca 1963 r. to czy ły się w do -
syć na pię tej at mos fe rze. Naj więk szą
„ak tyw no ścią” pod czas tych dys put wy -
ka za li się: Wi told Ada mu szek – I se kre -
tarz KP PZPR, Ka zi mierz Wę glar ski
– prze wod ni czą cy Ra dy Na ro do wej
w No wym Są czu, Ja nusz Piecz kow ski
– prze wod ni czą cy Pre zy dium Miej skiej
Ra dy Na ro do wej, Lu dwik Nę dza – se -
kre tarz KP PZPR, Ry szard Wol ny – wi -
ce prze wod ni czą cy Miej skiej Ra dy
Na ro do wej.

Pod czas ze bra nia wi ce prze wod ni -
czą cy MRN za po znał obec nych z pi -
smem su pe rio ra za ko nu je zu itów o.
Ta de usza Mi cha li ka, do ty czą cym wy -
da nia ze zwo le nia na ko ro na cję na ryn -
ku w No wym Są czu ob ra zu Mat ki
Bo skiej Po cie sze nia z ko ścio ła Świę te -
go Du cha (wła dze nie wy da ły zgo dy,
uro czy sto ści ko ro na cyj ne od by ły się
w Za wa dzie z udzia łem ok. 300 tys. lu -
dzi – przyp. red.). Wpierw za brał
głos I se kre tarz KP PZPR, uty sku jąc,
że prze ciw ni cy wła dzy lu do wej wy ko -
rzy stu ją trud no ści eko no micz ne, spo -

wo do wa ne przez mroź ną zi mę: „de -
wot ki mó wią, dla cze go ko mu ni ści nie
za trzy ma li fa li mro zów”. Dal sza część
prze mó wie nia I se kre ta rza do ty czy ła
ob rad So bo ru Wa ty kań skie go II. Se kre -
tarz skry ty ko wał kar dy na ła Ste fa -
na Wy szyń skie go, któ ry – je go
zda niem – lek ce wa ży wła dze po li tycz -
ne. Za le cił, że by nie do pu ścić do wy -
ku pie nia przez księ ży, ma ją cych się
uka zać bro szur o so bo rze. Ko lej ne
z wy tycz nych prze ka za nych ze bra nym
przez I se kre ta rza, do ty czy ły za ostrze -
nia kur su wzglę dem du chow nych. Da -
wał on wy raz prze ko na niu, iż na le ży
„wy czu lić są dy i pro ku ra tu rę, że by nie
uma rzać żad nych spraw pro wa dzo nych
prze ciw ko księ żom… Mu si my mieć ro -
ze zna nie od no śnie księ ży, któ rzy z na -
mi współ pra cu ją. Mu si my roz pra co wać
szy ka ny ku rii w sto sun ku do księ ży po -
stę po wych”.

Pod czas spo tka nia 5 mar ca 1963 r. ko -
mu ni ści naj wię cej uwa gi po świę ci li spra -
wie punk tów ka te che tycz nych. Zwró co no
uwa gę, iż prze pi sy na ka zu ją, aby księ ża
skła da li spra woz da nia z dzia łal no ści
punk tów ka te che tycz nych (w przy pad ku,
gdy ksiądz nie zdał spra woz da nia z dzia -
łal no ści punk tu ka te che tycz ne go, In spek -
to rat Oświa ty mógł wy sto so wać pi smo
do wła ści cie la po miesz cze nia gdzie znaj -
do wał się punkt, za bra nia jąc mu dal sze -
go jego pro wa dze nia). 

Wśród człon ków Ko mi te tu Po wia to -
we go PZPR w No wym Są czu pa no wa ła
opi nia, iż trze ba ka rać księ ży, któ rzy
pro wa dzą punk ty ka te che tycz ne. Je den
z obec nych prze ko ny wał, iż na le ża ło by
„wy ty po wać gru pę to wa rzy szy, któ ra by
prze pro wa dzi ła roz mo wę ze wszyst ki mi
księ żmi. Po ro ze zna niu wy brać kil ku
księ ży, któ rzy się nie pod po rząd ko wa li
i nie skoń cze nie ich ka rać”. 

Wi ce prze wod ni czą cy Miej skiej Ra dy
Na ro do wej, sły sząc te sło wa, rzekł:
„Jest wy da na in struk cja przez Mi ni ster -
stwo Oświa ty, je śli bę dzie my szli na pro -
wa dze nie roz mów, to księ ża bę dą
uwa żać, że my się co fa my. Uwa żam, że
trze ba się trzy mać li te ry pra wa i nie
ustę po wać od za le ceń in struk cji”. 

Po dob ne za pa try wa nia wy ra ża li ta -
kże po zo sta li obec ni na ob ra dach.
Prze wod ni czą cy Pre zy dium Miej skiej

Przewodniczący Rady
Narodowej przyznał, że
rozmawiał z księżmi
w Gołkowicach, Nowej Wsi,
w Nowym Sączu, ale nic nie
wskórał.

HISTORIA
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Ra dy Na ro do wej za zna czył, iż nie ro -
zu mie, dla cze go „wła dzom ko ściel nym
wol no jest ka rać księ ży a nam nie i oni
wię cej się bo ją swo jej wła dzy niż nas”.
W dys ku sję włą czył się ów cze sny se -
kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PZPR.
Oma wia jąc pro blem punk tów ka te che -
tycz nych, wy ra ził opi nię, iż przed sta -
wi cie le władz po li tycz nych nie
po win ni jeź dzić na „roz mo wy po ucza -
ją ce” do księ ży, tyl ko ich wzy wać
wspól nie z wła ści cie la mi bu dyn ków,
w któ rych znaj du ją się punk ty ka te che -
tycz ne i wy mu szać na nich eg ze kwo -
wa nie pra wa. Pro to kół z oma wia ne go
ze bra nia in for mu je, że prze pro wa dzo -
ne roz mo wy z księ żmi nie przy no si ły
żad nych re zul ta tów. Prze wod ni czą cy
Ra dy Na ro do wej przy znał, że roz ma -
wiał z księ żmi w Goł ko wi cach, No wej
Wsi, w No wym Są czu, ale nic nie
wskó rał. Dla te go też po stu lo wał, aby
sto so wać po stę po wa nie ad mi ni stra -
cyj ne, względ nie za my kać punk ty ka -
te che tycz ne. Pra cow ni cy apa ra tu
par tyj ne go po sta no wi li uka rać 31
księ ży za niewy wią zy wa nie się z obo -
wiąz ków skła da nia spra woz dań do In -
spek to ra tu Oświa ty.

Z mar ca 1963 r. po cho dzi jesz cze je -
den in te re su ją cy do ku ment. Jest to pi -
smo za stęp cy ko men dan ta MO
w No wym Są czu do I se kre ta rza KP
PZPR. Wi ce szef no wo są dec kiej mi li cji
prze ka zał, że na te re nie Mu szy ny
przy ul. Ale ja Zdro jo wa 34, za miesz ka -
ła na sta łe sio stra za kon na Ma rian -
na Da szu ta (pie lę gniar ka), któ ra
przy by ła z miej sco wo ści La ski k. War -
sza wy. Z tre ści do ku men tu prze sła ne go
do I se kre ta rza KP PZPR wy ni ka ło, iż
sio stry pla nu ją praw do po dob nie za ło -
żyć swą pla ców kę w Mu szy nie. Za stęp -
ca ko men dan ta mi li cji ra dził pod jąć
dzia ła nia, któ re po krzy żu ją pla ny za -
kon ni com. 

Wal ka z Ko ścio łem na Są dec czyź nie
nie by ła zja wi skiem od osob nio nym. Ko -
mu ni ści po dob nie po stę po wa li rów nież
w in nych re gio nach Pol ski. W ca łym
kra ju, tak i na zie mi są dec kiej tą woj nę
prze gra li. 

JAN WNĘK
Autor jest doktorem historii, badaczem archiwum

krakowskiego oddziału IPN, pochodzi z Sądecczyzny.
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Ilu miesz kań ców zie mi są dec kiej
w cza sie II woj ny świa to wej by ło
de por to wa nych do obo zu kon cen tra -
cyj ne go Au schwitz? Na to py ta nie

do dziś nie ma my od po wie dzi. I oka zu -
je się, że pre cy zyj nej od po wie dzi nie
uzy ska my ni gdy. Lecz mo żna pró bo wać
od two rzyć przy naj mniej czę ścio wą li stę
osób, któ re z te go te re nu wy wie zio no
do Oświę ci mia.

Aby spo rzą dzić ta ki wy kaz ko niecz -
ne bę dzie wy ko na nie bar dzo wni kli wej

i żmud nej kwe ren dy. Pod sta wo wym źró -
dłem jest oczy wi ście do ku men ta cja
prze cho wy wa na w Mu zeum Au schwitz.
Lecz jest to źró dło dziś da le ce nie wy -
star cza ją ce, bo wiem ma te ria ły po by łym
obo zie hi tle row skim Au schwitz -Bir ke -
nau są moc no zde kom ple to wa ne. Nisz -
cze nie do ku men tów roz po czę li sa mi
Niem cy, jed nak du że stra ty w zbio rach
obo zo wych po czy nio no w mo men cie
wy zwa la nia obo zu przez Ar mię Czer -
wo ną. Wte dy wie le do ku men tów znisz -

czo no, a część za gra bio no i wy wie zio -
no do ZSRR.

Ko lej ną prze szko dą na dro dze
do sfor mo wa nia kom plet nej li sty de por -
to wa nych są de czan do hi tle row skiej „fa -
bry ki śmier ci” jest za nie cha nie
koń cem 1943 r. przez Niem ców pro wa -
dze nia re je stru trans por tów. By ło to
zwią za ne z co raz licz niej szy mi trans por -
ta mi. Więź niów, głów nie Ży dów, by ło
tak du żo, że li czy ło się już tyl ko, aby ich
przy jąć i na tych miast roz dzie lić w try -

Są de cza nie w Au schwitz – zwia stun re je stru ofiar

By pa mięć 
o nich nie za gi nę ła
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bie tzw. se lek cji, na przy dat nych do pra -
cy i na bez u ży tecz nych. Póź niej za nie -
cha no rów nież sa mej se lek cji. 

Mo że my dziś wie le po wie dzieć o sa -
mych trans por tach, jed nak nie da się
usta lić ich kom plet nych list. Pierw szy
trans port przy był do obo zu w Oświę ci -
miu 14 czerw ca 1940 r. Przy wie zio no
wte dy z wię zie nia w Tar no wie 728
więź niów (mę żczyzn). By li to głów nie
lu dzie za trzy ma ni na prze ło mie ro -

ku 1939 i 1940 w oko li cy przed wo jen -
nej gra ni cy Pol ski, pró bu ją cy prze do stać
się przede wszyst kim na Wę gry. Wie lu
lu dzi spo śród nich po cho dzi ło z No we -
go Są cza, Kry ni cy, Mu szy ny, ale też by li
więź nio wie z Pod ha la: z Za ko pa ne go
czy z No we go Tar gu. Gros z nich sta no -
wi li stu den ci i gim na zja li ści.

Kil ka słów o obo zie
Sam obóz – Kon zen tra tion sla ger Au -

schwitz – po wstał w 1940 r. Od po cząt -
ku te goż ro ku Niem cy pro wa dzi li wi zje
lo kal ne i in spek cje, ma ją ce na ce lu wy -
bór od po wied nie go miej sca na obóz. 27
kwiet nia Re ichsführer SS He in rich
Him m ler (je dy ny czło wiek po sia da ją cy
ten ty tuł) roz ka zał in spek to ro wi obo zów
kon cen tra cyj nych, Oberführe ro wi SS
Ri char do wi Glückso wi, za ło żyć obóz
kon cen tra cyj ny w by łych ko sza rach ar -
ty le ryj skich w Oświę ci miu i roz bu do -
wać go si ła mi więź niów. Dwa dni
póź niej Glücks po wo łał na ko men dan ta
obo zu w Oświę ci miu Haupt sturmführe -
ra SS Ru dol fa Hössa.

W ma ju Höss po zy skał od bur mi strza
Oświę ci mia ok. 300 Ży dów do prac
przy upo rząd ko wa niu te re nu prze zna -
czo ne go pod obóz, zaś koń cem mie sią -
ca przy dzie lo no ko men dan to wi 40

więź niów z obo zu w Da chau – pra co wa -
li oni przy bu do wie m.in. ogro dze nia
obo zu. Już w mie siąc po przy by ciu
pierw sze go trans por tu więź niów, przy -
stą pio no do bu do wy pierw sze go pie ca
kre ma to ryj ne go.

Jed nak sam obóz w Oświę ci miu nie
wy star czał. Po sta no wio no roz bu do wać
KL Au schwitz. Od 7 do 12 kwiet -
nia 1941 r. pro wa dzo no ak cję wy sie -
dleń czą ze wsi: Raj sko, Brze zin ka,
Ba bi ce, Bu dy, Brosz ko wi ce i Har mę że.
Lud ność po zba wio no do byt ku, wie lu
osób wy wie zio no na ro bo ty do Rze szy.

W paź dzier ni ku 1941 r. roz po czę to
bu do wę obo zu w Brze zin ce, ma ją ce go
po mie ścić 100 tys. więź niów. Tym sa -
mym miej sce, któ re po cząt ko wo mia ło
być tyl ko obo zem przej ścio wym dla
więź niów z opró żnia nych wię zień
na Ślą sku i w Ge ne ral nym Gu ber na tor -
stwie, sta ło się gi gan tycz nym obo zem
kon cen tra cyj nym o cha rak te rze eks ter -
mi na cyj nym dla Po la ków, jeń ców ra -
dziec kich, Cy ga nów oraz Ży dów
z wie lu miejsc w Eu ro pie. 

Pro wa dzo no ro ze zna nie w me to dach
szyb kie go za bi ja nia więź niów. Oczy wi -
ście naj po spo lit szym spo so bem by ło za -
strze le nie, jed nak me to da ta nie
nada wa ła się do ma so wych eg ze ku cji.
W lip cu 1941 r. te sto wa no do żyl ne za -
strzy ki ze stę żo ny mi sub stan cja mi ty pu:

per hy drol, ben zy na, eter, ewi pan i fe nol.
Pró by prze pro wa dza no na cho rych
więź niach w blo ku nr 21. Oka za ło się,
że naj efek tyw niej sze by ło wstrzyk nię cie
w ser ce daw ki fe no lu. We wrze śniu za -
czę to uśmier cać więź niów (po cząt ko wo
jeń ców ra dziec kich) ga zem – cy klo nem
B. Prób ne eg ze ku cje pro wa dzo no
w pod zie miach blo ku nr 11. Jak wspo -
mi nał R. Höss, me to da ta oka za ła się do -
sko na łym wy na laz kiem – mo żna by ło
za bi jać wie lu w bar dzo krót kim cza sie.
Dla sa me go Hössa by ło to wy ba wie nie
od nie koń czą cych się ak cji roz strze la nia,
na któ re – jak twier dził – nie mógł pa -
trzeć. Wspo mi nał: – Ogar nia ła mnie
gro za, gdy my śla łem o roz strze li wa -
niach, ma so wych eg ze ku cjach dzie ci
i ko biet. Mia łem już do syć eg ze ku cji za -
kład ni ków i gru po wych roz strze li wań
do ko ny wa nych na roz kaz Re ichsführe ra
SS lub RSHA. Te raz by łem spo koj ny, że
oszczę dzo ne zo sta ną nam wszyst kim te
krwa we łaź nie, że ofia rom do ostat nie go
mo men tu za osz czę dzi się cier pień. By ło
to naj więk szą mo ją tro ską. 

W ro ku 1942 roz po czę ła się na wiel -
ką ska lę ak cja eks ter mi na cji Ży dów. By -
li oni uśmier ca ni po cząt ko wo
w ko mo rze ga zo wej cy klo nem B, a na -
stęp nie pa le ni w kre ma to rium w obo zie
ma cie rzy stym. Ale wnet oka za ło się ono
zbyt ma ło wy daj ne i do szło do prze nie -

Prowadzono rozeznanie
w metodach szybkiego
zabijania więźniów.
Oczywiście,
najpospolitszym sposobem
było zastrzelenie, jednak
metoda ta nie nadawała
się do masowych egzekucji. 

Ruiny II krematorium FOT. ARCH.
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sie nia ga zo wa nia do tzw. „bia łe go dom -
ku” i „czer wo ne go dom ku”, w któ rych
urzą dzo no ko mo ry ga zo we. Zwło ki po -
cząt ko wo za ko py wa no na są sied nich łą -
kach, a póź niej spa la no w do łach
spa le ni sko wych na wol nym po wie trzu.

Póź ną wio sną 1943 r. od da no do użyt ku
czte ry no we kre ma to ria z ko mo ra mi ga -
zo wy mi. Au schwitz -Bir ke nau stał się
po stra chem Eu ro py. Zwo żo no tu taj Ży -
dów z gett we Fran cji, Ho lan dii, Bel gi,
Gre cji, Nie miec Ju go sła wii, Cze cho sło -
wa cji, Włoch, Wę gier i Pol ski.

Eks ter mi na cja lud no ści wię zio nej
w Au schwitz to nie tyl ko ak cja za bi ja -
nia, ale rów nież wy ko rzy sty wa nie lu dzi
do cię żkiej pra cy, bez za pew nie nia mi -
ni mum wy ży wie nia, odzie ży, przy tra -
gicz nych wa run kach by to wa nia. Obóz
po sia dał wie le po do bo zów i miejsc pra -
cy przy mu so wej. Naj bli ższy, bę dą cy
czę ścią obo zu, to Au schwitz -Mo no witz,
za kła dy che micz ne kon cer nu IG Far be -
nin du strie, zwa ne Bu na -We rke. In ne po -
do bo zy (by ło ich po nad 40) mie ści ły się
m.in. w Lę dzi nach, Sła wę ci cach, Sie -
mia no wi cach, So snow cu (So sno witz),
Gli wi cach (Gle iwitz), Za brzu, Trze bi ni,

Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, Cho rzo -
wie, Ry duł to wach czy w Ła giew ni kach.

Trze ba za uwa żyć, że po stę po wa nie
władz obo zu by ło w du żej mie rze de ter -
mi no wa ne roz po rzą dze nia mi wy ższych
urzę dów Rze szy oraz pra gnie nia mi Re -
ichsführe ra SS. Nad wszyst ki mi obo za -
mi kon cen tra cyj ny mi za rząd spra wo wał
In spek to rat Obo zów Kon cen tra cyj nych.
Bez li to sne i bez względ ne trak to wa nie
Ży dów by ło nie ja ko wy peł nia niem dy -
rek tyw Wy dzia łu Ży dow skie go
przy Głów nym Urzę dzie Bez pie czeń -
stwa Rze szy (RSHA – Re ichs si cher he -
it shaup tamt). Urząd ten opo wia dał się
za cał ko wi tym wy nisz cze niem na ro du
ży dow skie go. Oba wia no się, że Ży dzi
pra cu ją cy dla obo zu w ró żnych miej -
scach, mo gli kie dyś do cze kać wol no ści
i sta le po na gla no ko men dan ta, aby ten
nie ro bił żad nych przerw w pra cy kre -
ma to riów. 

Kres ist nie nia obo zu Au schwitz -Bir -
ke nau -Mo no witz po ło ży ła zbli ża ją ca się
ofen sy wa Ar mii Czer wo nej. W stycz -
niu 1945 r. obóz zo stał ewa ku owa ny.
Ko lej ny mi trans por ta mi wy wo żo no
więź niów. Wy cho dzi ły z bra my w Bir -
ke nau ko lum ny więź niów, kie ru ją ce się
ku obo zo wi Mau thau sen i Bu chen wald.
Po ra zi mo wa spra wi ła, że wie lu nie do -
tar ło do no wych miejsc sko sza ro wa nia.
Wie lu ucie kło po dro dze. Ci zaś, któ rzy
do szli do Mau thau sen, mie li już du że
szan se prze ży cia, 5 ma ja obóz wy zwo -
li ła ar mia ame ry kań ska. 

Ja ko pod su mo wa nie mo żna by si lić
się na ze sta wie nie liczb wię zio nych i za -
mor do wa nych, ale ni gdy nie bę dą to
licz by osta tecz ne. Sza cu je się, że w Au -
schwitz wię zio no 1,3 mln osób, a zgi nę -
ło 1,1 mln. Z ko lei Naj wy ższy Try bu nał
Na ro do wy przy jął – we dług ze znań R.

Hössa – że w Au schwitz i je go po do bo -
zach śmierć po nio sło 2,8 mln więź niów.
Lecz wo kół liczb tych to czą się od lat
po le mi ki, dla te go i ja nie trak tu ję ich
za osta tecz ne, ale je dy nie sza cun ko we,
ma ją ce zo bra zo wać ogrom be stial stwa
i ze zwie rzę ce nia, ja kim wy ka za li się na -
si za chod ni są sie dzi. Nie mo że my za po -
mi nać, że nie mó wi my tu taj
o za mierz chłym śre dnio wie czu, ale
o wy da rze niach sprzed kil ku dzie się ciu
lat. Na ród, któ ry przy wie lu oka zjach
pod kre śla swo je osią gnię cia kul tu ral ne
i tech no lo gicz ne, do pu ścił się obrzy dli -
wych zbrod ni, któ re mo żna sta wiać
w jed nym sze re gu z pry mi tyw nym be -
stial stwem, ja kie cha rak te ry zo wa ło hor -
dy Chyn gis -cha na. 

Są de cza nie w obo zie
Spo śród do tych czas usta lo nych na -

zwisk są de czan, któ rzy by li de por to wa -
ni do obo zu, mo żna wspo mnieć o ta kich
lu dziach jak: Ka zi mierz Si chra wa, ad wo -
kat, prze żył; Mi chał Pik sa, ar ty sta lu do -
wy, nie prze żył; Wła dy sław Żyt ko wicz,
na uczy ciel, roz strze la ny w Au schwitz;
Zyg munt Sto biec ki, pie lę gniarz, zmarł
w Au schwitz; Ju liusz Ma ros sa nyi, praw -
nik, do cze kał wy zwo le nia; Ka ta rzy -
na Ce le sty na Fa ron, sio stra za kon na,
zmar ła w Au schwitz, dziś bło go sła wio -
na; i wie lu, wie lu in nych, po cząw szy
od ro bot ni ków, rol ni ków, ko le ja rzy,
na na uczy cie lach, ad wo ka tach czy woj -
sko wych skoń czyw szy.

GRZE GORZ OL SZEW SKI
Autor, rodowity sądeczanin, historyk, absolwent

Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji
półrocznika „Almanach Łącki”, publikuje też na łamach

„Rocznika Sądeckiego” i„Almanachu Sądeckiego”; w ub.
r. wydał obszerną monografię Jazowska, prowadzi

wykłady na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Apel!

Do wszyst kich, któ rych krew ni, przy ja cie le,
zna jo mi w cza sie woj ny by li więź nia mi hi tle -
row skie go obo zu Au schwitz -Bir ke nau, aby
ze chcie li o tym po in for mo wać lub uży czyć
do ku men tów, świad czą cych o tym fak cie.
Zgro ma dzo ne da ne po zwo lą uzu peł nić nie -
kom plet ną do ku men ta cję ar chi wal ną o oso -

bach z po wia tu no wo są dec kie go, de por to -
wa nych do obo zu... 

... by pa mięć o nich nie za gi nę ła!
Grze gorz Ol szew ski, 33-303 No wy Sącz 5,
Skr. poczt. 28, tel. 0 696 410 662, 
e -ma il: au schwitz -no wy sacz@wp.pl

Brama wjazdowa do podobozu
w Trzebinii FOT. ARCH.
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M o ne tę z cza sów kró la Ja -
na Ka zi mie rza, szkla ny
ka ła marz, ku le musz kie -
tów, mie dzia ne gu zi ki żoł -

nier skich mun du rów – to tyl ko nie któ re
ze skar bów, któ re uj rza ły świa tło dzien -
ne po wie kach spę dzo nych pod zie mią.
Wy do by li je ar che olo dzy, któ rzy
od wrze śnia do li sto pa da ub.r. pro wa dzi -
li pra ce wy ko pa li sko we na wzgó rzu
zam ko wym, szu ka jąc świa dectw hi sto -
rii No we go Są cza.

Ba da nia ar che olo gicz ne, szko da, że
w skrom nym wy mia rze, by ły wręcz nie -
zbęd ne, by w ogó le my śleć o od bu do wie
są dec kie go zam ku. Zde ter mi no wa ny
pod tym wzglę dem jest pre zy dent Ry -
szard No wak. Dro ga do te go jesz cze da -
le ka, ale zro bio no już w tym kie run ku
pierw sze kro ki. 

– Idea od bu do wy zam ku Ja giel lo nów
nie jest no wa – mó wi pre zy dent No wak.
– Bar dzo do brze wie dzą o tym są de cza -
nie, któ rzy ta ki po mysł roz wa ża li i gło śno
o nim mó wi li. Chciał bym to wresz cie
usku tecz nić. Wy ma ga to jed nak po czy nie -
nia skom pli ko wa nych i roz cią gnię tych
w cza sie prac. Na nie zło ży ły się m.in.
kwe ren da źró deł hi sto rycz nych, pro wa -
dzo na w ar chi wach nie tyl ko pol skich
i ba da nia ar che olo gicz ne. Obec nie dys -
po nu je my peł ną do ku men ta cją zam ku,
ze bra ną w opar ciu o wspo mnia ne źró dła.
W tym ro ku chcie li by śmy przy go to wać
kon cep cję i zle cić pro jekt bu dow la ny.
W na stęp nych la tach spró bu je my od bu -
do wać za mek z uwzględ nie niem do tych -
czas za cho wa nych ele men tów, bo ta ki jest
wy móg kon ser wa to ra za byt ków. Bry ła
zam ku by ła by nie wie le zmie nio na. Jest to
du że przed się wzię cie, ale je stem prze ko -
na ny, że do nie go doj dzie. Ma jąc w rę ku
kom plet do ku men tów, pro jek tów, wy ni -
ków ba dań ar che olo gicz nych – bę dzie
mo żna za sta na wiać się nad za kre sem od -
bu do wy zam ku i spo so ba mi fi nan so wa nia
te go za da nia. Są dzę, że łą cząc si ły, je ste -
śmy w sta nie tę ideę zre ali zo wać w naj -
bli ższych la tach. Od bu do wa ny za mek
Ja giel lo nów pod nie sie ran gę No we go Są -
cza i sta nie się je go atrak cją. Wresz cie,
je ste śmy to win ni na szym przod kom!

***
Wej ście fa chow ców, zaj mu ją cych się

son do wa niem te re nu, i ar che olo gów

Pre zy dent Ry szard No wak jest zde ter mi no wa ny,
aby od bu do wać za mek Ja giel lo nów 

Skarby
zamkowego
wzgórza

Bar tło miej Urbań ski przez bli sko dwa la ta wy szu ki wał i stu dio wał przed -
wo jen ne pla ny, spra woz da nia, a ta kże do ku men ty, do ty czą ce zam ku
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na wzgó rze zam ko we, po prze dzi ła kwe -
ren da w ar chi wach. Prze pro wa dził ją
Bar tło miej Urbań ski, mło dy, am bit ny ar -
che olog z Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu. Mu zeum uczest ni czy ło
w pra cach i spra wo wa ło nad ni mi nad -
zór me ry to rycz ny. Bar tło miej Urbań ski
przez bli sko dwa la ta wy szu ki wał i stu -
dio wał przed wo jen ne pla ny, spra woz da -
nia, a ta kże do ku men ty, do ty czą ce
zam ku (te ostat nie skru pu lat nie pro wa -

dzo ne były m.in. przez Bo le sła wa Bar -
bac kie go, prof. Ro mu al da Re gu łę
i Ro ma na Szka rad ka, dzia ła ją cych
w Ko mi te cie Od bu do wy Zam ku w la -
tach 1926 – 1938).

– Idea od bu do wy zam ku po wró ci ła
ze zdwo jo ną si łą na kan wie gro ma dze -
nia ma te ria łów po trzeb nych do re ali za -
cji wy sta wy po świę co nej No we mu
Są czo wi – mó wi Ro bert Ślu sa rek, dy -
rek tor Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu. – Szcze gól nie nas
in te re so wa ły ilu stra cje, pla ny, po mia ry
kie dyś zi den ty fi ko wa ne, ale do tych czas
nie opra co wa ne. Sta no wi ły one cen ne
źró dło do przy go to wa nia pod kła du ar -
chi tek to nicz ne go pod bu do wę ma kie ty
prze strzen nej mia sta. Ma te riał, któ ry
ze bra li śmy uka zu je bry łę zam ku. Już
pierw sza lu stra cja kró lew ska Są dec -
czy zny z 1540 r. da je kom plek so wy po -
gląd na te mat wy glą du zam ku
są dec kie go. Lu stra cje z 1611 i 1627 r.
są wni kli wym opi sem roz miesz cze nia
po miesz czeń, ele men tów wy po sa że nia
i ma łej ar chi tek tu ry (jak por ta le, scho -
dy, ka mie niar ka). Nie ste ty, nie uda ło
się w nich zna leźć in for ma cji na te mat

zwień cze nia zam ku. Obec nie wśród hi -
sto ry ków sztu ki i ar chi tek tów trwa ją
dys ku sje, jak to zwień cze nie mo gło wy -
glą dać. Z ma te ria łów XVII–wiecz nych,
a więc z cza sów od bu do wy zam ku
po po ża rze przez Sta ni sła wa Lu bo mir -
skie go mo żna wy czy tać, że na zam ku
znaj do wa ła się at ty ka. Jak wy glą da ła?
Dzi siaj trud no do ciec. My ślę, że wspól -
nie z uczo ny mi kra kow ski mi uda się
stwo rzyć pro jekt kon ser wa tor sko–ar -

chi tek to nicz ny, któ ry bę dzie po ka zy wać,
jak są dec ki za mek pre zen to wał się
przed wie ka mi.

*** 
We wrze śniu ub.r. na zle ce nie Urzę -

du Mia sta, ma ją ce go wspar cie w Mu -
zeum Okrę go wym, w ru inach zam ku
po ja wi li się spe cja li ści z fir my Pro ton–
Ar cheo i dzie ląc te ren na sek to ry prze -
pro wa dzi li ba da nia nie in wa zyj ne

geo ra da rem i me to dą elek tro opo ro wą.
Po zwo li ły one ba da czom wej rzeć w głąb
zie mi i do wie dzieć się, czy znaj du ją się
w niej ja kieś struk tu ry mu ro wa ne oraz
gru zo wi ska. Na coś ta kie go by li przy go -
to wa ni, bo wiem wia do mo by ło, że
po wy sa dze niu zam ku w stycz niu 1945

r. po zo stał w zie mi lej o głę bo ko ści sied -
miu me trów. Zde cy do wa no się na nie
z jesz cze in ne go wzglę du. Ba da nia nie -
in wa zyj ne są tań sze od tra dy cyj nych,
du żych wy ko pa lisk i po zwa la ją ogra ni -
czyć pra ce od kryw ko we do nie zbęd ne -
go mi ni mum.

Po nich do pie ro ar che olo dzy roz po -
czę li pra ce wy ko pa li sko we, któ re trwa ły
bli sko mie siąc. Ba da cze mie li wspar cie
pa sjo na tów, człon ków No wo są dec kie go
Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Hi sto rii,
któ re mu sze fu je Zbi gniew Cie kań ski. To
oni prze szu ka li te ren wy kry wa cza mi
me ta li. Z po mo cą przy szła rów nież gru -
pa więź niów z Za kła du Kar ne go.

Wy ko pa li ska pro wa dzo ne by ły
w miej scach, co do któ rych ba da cze
mie li naj wię cej in for ma cji i szan se zna -
le zie nia cze goś in te re su ją ce go. Pra co -
wa li na dwóch sta no wi skach
ar che olo gicz nych (ka żde o wy mia rach 2
x 3 me try). 

Pierw sze – son daż 1 – znaj do wało się
w daw nych zam ko wych ogro dach (część
po łu dnio wo–za chod nia pla cu zam ko we -
go), a dru gie – son daż 2 – przy Basz cie
Ko wal skiej (nie opo dal miej sca, gdzie
by ło epi cen trum wy bu chu).

– W son dzie pierw szej, tak jak się spo -
dzie wa li śmy, mie li śmy do czy nie nia z na -
war stwie nia mi kul tu ro wy mi, czy li tym
wszyst kim, co czło wiek po so bie po zo sta -
wił. Ka żda z nich ar che olo go wi wie le mó -
wi – opo wia da Bar tło miej Urbań ski.
– W „ogro dach” wy dzie li li śmy kil ka
warstw. W tej son dzie nie na tra fi li śmy
na żad ne struk tu ry mu ro wa ne. Od kry ła
ona na to miast przed na mi spo ry za sób
ma te ria łu ce ra micz ne go (frag men ty ce -
ra mi ki śre dnio wiecz nej i da to wa nej
na okres od XVII do XX wie ku). By ły to
frag men ty na czyń, mis, kub ków, ta le rzy.
Zna leź li śmy rów nież przed mio ty me ta lo -
we, szkło, frag men ty ce gieł (pal có wek),
ka mie nie rzecz ne czy np. łu skę od ka ra -
bi nu Wer ndl (wy pro du ko wa ną w 1867 r.).
Od ko pa li śmy rów nież ko ści zwie rzę ce
i to, co daw niej na si przod ko wie uwa ża li
za śmie ci. Jest to oczy wi ste, bo wiem
przed wie ka mi nie by ło słu żb oczysz cza -
nia mia sta, a więk szość od pad ków za ko -
py wa na by ła w ogro dach. 

Cie kaw sze dla ar che olo gów oka za ły
się wy ni ki son dy dru giej, wy ty czo nej

Odbudowany zamek
Jagiellonów podniesie
rangę Nowego Sącza
i stanie się jego atrakcją
– mówi prezydent 
Ryszard Nowak.

– W„ogro dach” wy dzie li li śmy kil ka warstw – opo wia da Bar tło miej Urbań ski

HISTORIA
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nie opo dal Basz ty Ko wal skiej. Oczom
szpe ra czy uka za ła się część le ja po wy -
bu chu skła du amu ni cji czy ma te ria łów
wy bu cho wych, zgro ma dzo nych w zam -
ko wych piw ni cach. Na głę bo ko ści
trzech me trów ba da cze do tar li do cze -
goś, co przy po mi na ło roz wa li sko, bę -
dą ce po zo sta ło ścią po zbu rzo nej
ścia nie. W po łu dnio wo–wschod nim na -
ro żni ku wy ko pu le żał np. słup be to no -
wy po masz cie z lat 70. XIX wie ku.
Z prze mie sza nych warstw zie mi wy do -
by to frag men ty ce ra mi ki, głów -
nie XIX i XX–wiecz nej, frag men ty
ka fli pie co wych (ema lio wa nych, zie lo -
nych) i z mo ty wa mi ro ślin ny mi, szkło
(kom plet ny ka ła marz), klu cze że la zne,
gwoź dzie, ha ki i in ne me ta le, a ta kże
mo ne tę bi tą w cza sach pa no wa nia kró -
la Ja na Ka zi mie rza z 1664 r. (tzw. bo -
ra tyn kę*), mo ne ty z XIX i XX wie ku,
łu ski ró żnej bro ni i ku le wy strze li wa -
ne nie gdyś z musz kie tów. Wy do by to
też mie dzia ne gu zi ki oło wia ne i z brą -
zu. Naj praw do po dob niej po cho dzi ły
z ja kiś mun du rów pa rad nych. Do ko pa -
no się ta kże do da chó wek, bar dzo do -
brze za cho wa nych ce gieł (nie któ re
kom plet ne ze zna ka mi ko ro ny i li te -
ra mi B. – naj praw do po dob niej ce giel -
nia w Bie go ni cach – i S.L.) i – jak

w po przed niej son dzie – do ko ści
zwie rzę cych.

Wszyst kie zna le zi ska zo sta ną zin -
wen ta ry zo wa ne i zde po no wa ne w są -
dec kim mu zeum. Nie wy klu czo ne, że
są de cza nie obej rzą wy do by tą ko lek cję
jesz cze w tym ro ku. Być mo że uda się
ją wy eks po no wać w Basz cie Ko wal -
skiej. Efek tem kil ku ty go dnio wych prac
wy ko pa li sko wych na wzgó rzu zam ko -
wym, po za cen ny mi zna le zi ska mi, był
szcze gó ło wy ra port, któ ry otrzy mał pre -

zy dent Ry szard No wak i bo ga ta do ku -
men ta cja fo to gra ficz na, ilu stru ją ca
wszyst ko to, co dzia ło się wo kół są dec -
kie go zam ku. Wy ni ki wstęp nych prac
son da żo wych i ar che olo gicz nych,
na któ re – co na le ży pod kre ślić pre zy -
dent No wak wy asy gno wał z ubie gło -
rocz ne go bu dże tu 50 tys. zł – bę dą
po moc ne w osza co wa niu kosz tów od bu -

do wy są dec kiej wa row ni. Bar tło miej
Urbań ski ma na dzie ję, że roz po czę te ba -
da nia bę dą kon ty nu owa ne i że w na stęp -
nych la tach Ra da Mia sta prze zna czy
na za bez pie cze nie ru in wię cej pie nię dzy.

– Je śli miał bym oce niać efek ty ubie -
gło rocz nych od kry wek, to po wie dział -
bym, że są one obie cu ją ce – uwa ża
Urbań ski. – Dzię ki nim ma my po gląd
na te mat te go, co dzia ło się przez wie ki
na tym te re nie. Pra cę ar che olo ga mo żna
przy rów nać do pra cy de tek ty wa. 

IGA MI CHA LEC
*Boratynka – popularna, nieoficjalna nazwa
miedzianego szeląga Jana Kazimierza, bitego

w Polsce w latach 1659-1668.

Warto wiedzieć

Jak pi sze Igna cy Kwie ciń ski w ksią żce pt. Za mek kró lew ski w No wym Są czu, Ko mi tet Od bu do wy
Zam ku ukon sty tu ował się jesz cze przed woj ną. Pra ce zwią za ne z od bu do wą zam ku pro wa dzo ne
by ły pod kie run kiem inż. ar chi tek ta Zyg mun ta Gaw li ka i inż. arch. Adol fa Szysz ko–Bo hu sza. Licz -
ne pro jek ty opra co wał inż. Ze non Re mi II, któ ry póź niej ob jął kie row nic two ro bót. Głów ny ich
etap ukoń czo no wła śnie w 1938 r. Do sal zam ko wych prze nie sio ne zo sta ły zbio ry Mu zeum Zie mi
Są dec kiej. Wy buch nie miec kie go skła du amu ni cji na po cząt ku 1945 r. znisz czył za mek wraz z od -
cin kiem śre dnio wiecz ne go mu ru obron ne go. Po II woj nie świa to wej w la tach 1945–1946 prze -
pro wa dzo no wstęp ne za bez pie cze nie i od gru zo wa nie ru in. W la tach 1948–1949 wy ko na no
re mont za bez pie cza ją cy (z udzia łem Z. Re mie go). W la tach 1950–1951 od bu do wa no Basz tę Ko -
wal ską, a w 1961 r., dzię ki sta ra niom PTTK, część ru in za go spo da ro wa no. Od cza su znisz cze nia
zam ku są de cza nie pod no si li spra wę je go od bu do wy i re kon struk cji. W la tach sie dem dzie sią tych
ub. wie ku po dej mo wa no pró by ada pta cji ru in zam ku na ce le ga stro no micz ne, a w la tach osiem -
dzie sią tych po wsta ło sze reg kon cep cji od bu do wy. W 1982 r. po wstał Spo łecz ny Ko mi tet Od bu do -
wy Zam ku Sta ro ściń skie go w No wym Są czu.

Oczom szperaczy ukazała
się część leja po wybuchu
składu amunicji czy
materiałów wybuchowych,
zgromadzonych
w zamkowych piwnicach.

Archeolodzy mają na dzie ję, że roz po czę te ba da nia bę dą kon ty nu owa ne
w na stęp nych la tach ZDJĘCIA: BARTŁOMIEJ URBAŃSKI
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P od ko niec ro ku pre zy dent Ry -
szard No wak na gro dził spor -
tow ców, któ rzy wy ró żni li się
w re pre zen to wa niu No we go

Są cza na mię dzy na ro do wych are nach
spor to wych w mi nio nych dwu na stu mie -
sią cach. Wy mie nio ne po ni żej w skró cie
ich do ko na nia są pod su mo wa niem spor -
to wym ro ku 2009.

Swo je go ro dza ju „ro dzyn kiem” by ła
bok ser ka no we go klu bu są dec kie go
Evan – re pre zen tant ka i mi strzy ni Pol -
ski w wa dze 46 kg, Ewa Do bosz.

Spe cjal ne tro fea otrzy ma li ka ja ka rze
Star tu: An na In gier (mi strzy ni Pol ski
ju nio rek w sla lo mie), Oli wia Suł kow -
ska (wi ce mi strzy ni Pol ski se nio rek i ju -
nio rek w sla lo mie), Ka mi la Urba niak
(me da list ka mię dzy na ro do wych re gat
i zwy cię żczy ni ogól no pol skiej li gi mło -
dzi ków w sla lo mie), Edy ta Wę grzyn
(brą zo wa me da list ka mi strzostw Pol ski
ju nio rek w sla lo mie), Grze gorz He -

Kie ru nek Van co uver i Lon dyn!

Ho no ry dla mi strzów

Beata Małek, Ewa Dobosz i Krzysztof Bieryt FOT. LEŚ

SPORT
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dwig i Bog dan Ro siek (mło dzie żo wi
wi ce mi strzo wie Pol ski w sla lo mie),
Woj ciech Pa siut (wi ce mistrz Pol ski se -
nio rów i ju nio rów w sla lo mie), Krzysz -
tof Drwal (mistrz Pol ski w zjeź dzie),
Szy mon He dwig i Ra fał Kij (brą zo wi
me da li ści mi strzostw Pol ski se nio rów
w sla lo mie), Da mian Pisz czyń ski (brą -
zo wy me da li sta mi strzostw Pol ski ju -
nio rów w sla lo mie).

Po nad to wśród uho no ro wa nych zna -
leź li bok se rzy Gol den Te am: Ja kub To -
karz (mistrz Ma ło pol ski i zwy cięz ca
kil ku tur nie jów pię ściar skich), Ma te usz
Gó row ski i Krzysz tof To ma szek (rów -
nież mi strzo wie Ma ło pol ski i brą zo wi
me da li ści mi strzostw Pol ski ju nio rów).

Wy ró żnio no też spor tow ców nie peł -
no spraw nych sku pio nych w zrze sze niu
Start: Ar le tę Du dziak (bia th lon), Ja -
na Ko ło dzie ja (brą zo we go me da li stę mi -
strzostw świa ta w bia th lo nie), Ro ber ta
Wą to ra (brą zo we go me da li stę mi -
strzostw Pol ski w bie gu na wóz kach
na 5 km), Ka mi la Roś ka (srebr ne go me -
da li stę mi strzostw Pol ski w bie gu
na wóz kach na 1,5 km), Jo an nę Cie ślic -
ką (wie lo krot ną zło tą i srebr ną me da list -
kę w bie gach i pchnię ciu ku lą), An nę
Bo dzio ny (zło tą i srebr ną me da list kę
w bie gach śred nio dy stan so wych), Wie -

sława Ja nu sa (wi ce mi strza Pol ski w bie -
gu na 400 m), Ar ka diu sza Bo rzęc kie go
(brą zo we go ku lo mio ta i oszczep ni ka).

Na gro dy pie nię żne otrzy ma li: ka ja ka -
rze gór scy Krzysz tof Bie rut (trzy krot ny
olim pij czyk), Ka mil Gon dek, Kac per
Gon dek, Kon rad Bo brow ski, Ar ka diusz
Nieć i An drzej Po par da (mi strzo wie Eu -
ro py ju nio rów w sla lo mie dru ży no wym),
Ma ciej Okrę glak (mistrz Pol ski ju nio rów
w sla lo mie), Mi chał Pa siut (wi ce mistrz
Eu ro py ju nio rów w sla lo mie) oraz nar -
cia rze – trzy krot ny mistrz Pol ski ju nio -
rów Sła wo mir Szcze ci na (Jed ność No wy
Sącz), Ja kub Przy staś (Są dec ki Klub Ta -
ter nic twa Ja ski nio we go) i zdo byw czy ni
Krysz ta ło wej Ku li za III miej sce w bia -
th lo nie w Pu cha rze Świa ta Ka ta rzy -
na Ro go wiec oraz bok se rzy: Bar tło miej
Wań czyk (Top Bo eing) i wi ce mi strzy ni
świa ta w kick bo xin gu Be ata Le śnik.

Uho no ro wa no też na stę pu ją cych tre ne -
rów: Ja ro sła wa Su rów kę (Jed ność), Jó ze -
fa Klim ka (Bu dow la ni), Je rze go Ga la rę
(Gol den Te am), Sta ni sła wa Ślę za ka (Zrze -
sze nie Spor to we Osób Nie peł no spraw -
nych Start), Ka zi mie rza Ku ro pe skę, Pio tra
Ko żu cha, Bog da na Okrę gla ka i Zbi gnie -
wa Bo brow skie go (wszy scy Start). 

Li sty gra tu la cyj ne wrę czo no pre ze -
som klu bów: Krzysz to fo wi Szka rad ko -

wi (Start), Ar ka diu szo wi Dy lo wi czo wi
(Bu dow la ni), Jac ko wi Krza ko wi i Ma rii
Po pie luch (Jed ność), Ja ro sła wo wi Pas -
ch ko wi (Evan), To ma szo wi Mi cha łow -
skie mu (Gol den Te am), Mar ko wi
Lor czy ko wi (Są dec ki Klub Ta ter nic twa
Ja ski nio we go) i Ada mo wi Sob czy ko wi
(PTTK O/Be skid).

(LEŚ)

Warto wiedzieć

Nie peł no spraw ni
spor tow cy re pre -
zen tu ją cy klub
Start No wy Sącz
wy star tu ją w pa -
ra olim pia dzie
w Van co uver, w bie -
gach nar ciar skich i bia th lo -
nie. No mi na cje za pew ni li so bie już
Ka ta rzy na Ro go wiec, Ar le ta Du dziak, Ro -
bert Wą tor, Jan Ko ło dziej, Ka mil Ro siek.
W grud niu bra li udzial w zgru po wa niu i za -
wo dach o Pu char Świa ta w Au strii, Nor we gii
i Niem czech, a na stęp nie we Fran cji.

W gro nie uho no ro wa -
nych do mi no wa li
ka ja ka rze gór scy,
ale gwiazd ką nu -
mer je den by ła
Ka ta rzy na Du lak
z Brzy ny (gmi na Łąc -
ko), uczen ni ca no wo są dec -
kiej „bu dow lan ki” brą zo wa me da list ka
mi strzostw świa ta ju nio rek w bie gach gór -
skich (w dru ży nie), re kor dzist ka Pol ski
w bie gu na 2000 m z prze szko da mi
(6.50.18), le gi ty mu ją ca się wy śru bo wa ny mi
re kor da mi ży cio wy mi (800 m
– 2.19.17, 1500 – 4.42.81, 3000
– 10.07.06), kan dy dat ka na igrzy ska olim -
pij skie w Lon dy nie (2012).
Naj wa żniej szy mi za wo da mi w 2010 r. bę da
dla Ka si Mło dzie żo we Igrzy ska Olim pij skie
w Sin ga pu rze (dla rocz ni ka 1993-1994). Aby
się na nie za kwa li fi kować trze ba prze brnąć
przez eu ro pej skie eli mi na cje (w ma ju)
w Mo skwie. Ka sia w bie gu na 2 km z prze -
szko da mi osią gnę ła już wy ma ga ne przez
PZLA mi ni mum.

FO
T.

 L
EŚ
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W ra ca łam z da le ka, do je -
żdża łam do No we go Są -
cza, ale już pra wie
na je go ro gat kach do padł

mnie głód. Nie ta ki po wsze dni, ja ki od -
czu wa my co dzien nie przed śnia da niem,
obia dem czy ko la cją. To był za iste wiel -
ki GŁÓD, wil czy, ten, z po wo du któ re -
go zja dło by się ko nia z dże mem. Wiem,
nie mó wi się „ko nia z dże mem”, lecz
„z ko py ta mi”. Ale ja by łam już tak
głod na, że – tak jak dzia dek Mau ry cy
z „Ro dzi ny Po szep szyń skich” Ma cie ja
Zem ba te go – zja dła bym ko nia i z ko py -
ta mi, i z dże mem.

Ten głód -gi gant spra wił, że za par ko -
wa łam przed ba rem „Pod Ma ko wi cą”
w Bar ci cach. Mą czuj ność obu dzi ło już
to wa rzy stwo z ta ra su – kil ku dżen tel me -
nów ra czy ło się pi wem. I choć wy glą da -
li na we te ra nów al ko ho li zmu, czy ni li to
na der wy twor nie: bu tel kę pi wa roz le wa li
do kil ku pla sti ko wych kub ków. Trze ba
by ło wi dzieć, z ja ką skon cen tro wa ną
ostro żno ścią trzę są ca się rę ka na peł nia -
ła kub ki, że by nie uro nić ani kro pel ki
cen ne go trun ku… Ro zu miem i umiem
się wczuć w pro zę uprzy krzo ne go ży cia,
kie dy jed na flasz ka pi wa na czte rech
mu si star czyć do ra na, bo do pie ro wte -
dy w Gmin nym Ośrod ku Po mo cy Spo -

łecz nej bę dzie mo żna do stać ko lej ny za -
si łek al bo za po mo gę.

Nie zra żo na bie siad ni ka mi z ta ra su,
we szłam do środ ka. Ogar nę ła mnie kwa -
śna za wie si na, skła da ją ca się z kłę bów
dy mu pa pie ro so we go, opa rów al ko ho lu,
odo ru po tu i ury ny oraz stę chli zny.
Przy dwóch sto li kach sie dzie li kon su -
men ci. Pa li li pa pie ro sy, a przed ni mi sta -
ły jak sa mot ne bia łe ża gle – kie lisz ki
z 50 gra ma mi „sub stan cji”, jak by na pi -
sał Je rzy Pilch. Trze ci kon su ment
– o ku lach – aku rat do padł la dy
i za ma wiał swo ją por cję na pit ku. Rzu ci -
łam jesz cze okiem na me nu, w któ rym
do strze głam za pie kan kę, i wy co fa łam
się dys kret nie. Za praw dę, po wia dam
wam – tam spra gnio ne go na po ją, ali ści
głod ne go nie na sy cą.

Ob szedł szy się sma kiem, jak nie pysz -
na – uda łam się da lej. Naj bli żej mia łam
na Ry nek Sta re go Są cza. I kie dy wznio -
słam oczy ku gó rze, zo ba czy łam re stau -
ra cję Ma ry sień ka, któ ra spa dła mi
ni czym man na z nie ba. Ło mo cząc ob ca -
sa mi na stop niach, po gna łam po scho -
dach i ję łam za ma wiać. Za nim kuch nia
wy da ła po tra wy – ro zej rza łam się wo -
kół. Wy strój wnętrz na wią zu ją cy do sty -
lu em pi re al bo mo że któ re goś Lu dwi ka.
Jak po wie dzia ła kel ner ka, re stau ra cja
no si na zwę na cześć kró lo wej Ma ry sień -
ki, któ ra mia ła się po noć oneg daj za trzy -
mać na po pas w Sta rym Są czu.
Od za wsze jest re stau ra cją, ale po nie waż
do nie daw na na szyl dzie znaj do wał się
na pis „Ca fe Ma ry sień ka i coś jesz cze”,
na zwa oka za ła się my lą ca i zdro że ni tu -
ry ści omi ja li to miej sce.

Naj pierw umo czy łam usta w żur ku
z kieł ba są (6 zł). Chy ba kieł ba sa na ma -
ka ła w żur ku dość dłu go, bo skwa śnia ła
do te go stop nia, że przez chwi lę my śla -
łam, iż wę dli na jest lek ko nad psu ta. Ale
w po rząd ku – żu rek był pi kant ny i roz -
grze wa ją cy. Jesz cze dłu go po tem pa li ło
mnie w ustach.

Na stęp nie wrą ba łam fi let z kur cza ka
pa nie ro wa ny (8 zł) z plac ka mi ziem nia -
cza ny mi (6 zł). O dzi wo, fi let – w od ró -
żnie niu od zwy cza jów pa nu ją cych
nie mal po wszech nie – nie był prze so lo -
ny jak becz ko wa ny sztok fisz. Ale plac ki
swo je mar ne ist nie nie za wdzię cza ły nie
star tym przed chwi lą kar to flom, lecz
chy ba go to we mu prosz ko wi, ja ki ku pu -
je się w skle pie – ta kie by ły su che jak
czip sy i bez sma ku.

No i na ko niec, że by tra dy cji sta ło się
za dość, zwień czy łam obiad pie ro ga mi
– ja kże by ina czej – ru ski mi (6 zł).
W Ma ry sień ce po da ją je ja kieś słod ka -
we, jak by w kuch ni ko muś po my lił się
nor mal ny farsz z na dzie niem do na le śni -
ków z se rem. Po do bień stwo by ło tak łu -
dzą ce, że przez ca ły czas wy pa try wa łam
w tych pie ro gach ro dzyn ków.

A po tym su tym obie dzie wsia dłam
na ro wer i wlo kłam się do No we go Są -
cza ze dwie go dzi ny, tak mi by ło cię żko
na – po wiedz my – du szy.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W mo jej ska li od 1 do 10 re stau ra cji Ma ry sień ka

w Sta rym Są czu ni niej szym przy zna ję 5 ły żek.

Ły żka stra wy (8)

Plac ki jak czip sy

Chyba kiełbasa namakała
w żurku dość długo, bo
skwaśniała do tego
stopnia, że przez chwilę
myślałam, iż wędlina jest
lekko nadpsuta. Ale
w porządku – żurek był
pikantny i rozgrzewający.

Re stau ra cja „Ma ry sień ka” na Ryn ku w Sta rym Są czu FOT. ŁY ŻY

ROZMAITOŚCI
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S en to pod sta wa ży cio wej re ge ne ra cji or -
ga ni zmu i zba wien ny od po czy nek dla
wie lu zwie rząt. Spójrz cie na po czci we -
go ko ta. Naj chęt niej prze spał by ca ły

dzień (śpi śred nio ok. 12 go dzin na do bę), a po -
tem wy ru szył na noc ne ło wy w na dziei, że zno -
wu bę dzie so bie mógł po spać na pie cu. (Je śli ma
oczy wi ście piec do dys po zy cji, bo o ta ki luk sus
w dzi siej szych cza sach co raz trud niej). Le niw co -
wi po trze ba aż 20 go dzin na „ak tyw ny” sen ny
wy po czy nek. Koń głów nie drze mie na sto ją co,
choć jak się bar dzo zmę czy, to kła dzie się w staj -
ni i na wet rży we śnie. Re ki ny za sy pia ją, kła dąc
się na dnie mo rza jak czło wiek do łó żka. Del fi ny,
jak i wie le pta ków, śpią po ło wą mó zgu, że by dru -
ga po ło wa mo gła za wsze czu wać, i w ogó le nie
wi dać, że śpią. A wie lo ry by za sy pia ją na krót ko
(ok. 2 go dziny na do bę) w po zy cji pio no wej i wy -
glą da ją jak wiel ki ko rek, któ ry raz wy nu rza się,
a raz za ta pia pod czas ta kie go wy po czyn ku. Nie -
dźwiedź w gaw rze i nie to perz w ja ski ni za pa da ją
w dłu gi sen zi mo wy. Pta szek le lek zi mo wy wy -
ko rzy stu je do od po czyn ku stan peł nej hi ber na cji,
bo wo kół nie go za wsze mróz i śnie gi.

A pszczo ły? Pszczo ły ni gdy nie za sy pia ją. Ja -
ko or ga ni zmy zmien no ciepl ne, wy wo dzą ce się ze
stre fy tro pi kal nej, mu szą bar dzo uwa żać na tem -

pe ra tu rę oto cze nia. Je śli za czy na ona spa dać po -
ni żej 8ºC, to sa mot na pszczo ła ma nie wiel kie
szan se na prze ży cie. Jej cia ło drę twie je i w szyb -
kim cza sie umie ra. Dla te go, kie dy nad cho dzi zi -
ma, wszyst kie pszczo ły za wią zu ją w ulu tzw. kłąb
zi mo wy. Ro dzi na owa dów two rzy wte dy sku pi sko
w kształ cie ku li i „we spół w ze spół” bro ni się tak
przed chło dem. Mło de pszczo ły zaj mu ją wów czas
(jak w ko le jo wych ku szet kach) wy god ne miej sce
w pu stych ko mór kach pla strów, a te star sze, chwy -
ta jąc się wza jem nie od nó ża mi, two rzą wo kół ży -
wą ku li stą stre fę. Star sze ro bot ni ce, two rzą ce
otocz kę zi mo we go kłę bu, na dal cię żko pra cu ją
i dzię ki in ten syw ne mu po bu dza niu swo ich mię śni
pier sio wych i po ru sza niu skrzy deł ka mi, wy dzie -
la ją nie zbęd ną do prze ży cia ca łej ro dzi ny ener gię
ciepl ną. We wnątrz ta kie go kłę bu, wy glą da ją ce go
jak prze kła da niec zło żo ny z pszczół i wo sko wych
pla strów, ca ła ro dzi na utrzy mu je tem pe ra tu rę
ok. 18-20ºC w po rze zi mo wej i aż 34ºC na przed -
wio śniu, gdy mat ka zło ży pierw sze ja jecz ka, czy li
jak my pszcze la rze mó wi my, za czy na czer wić.
O no we po ko le nie trze ba wszak dbać w spo sób
szcze gól ny i tro skli wy. Kłąb zi mo wy ro dzi na two -
rzy już chłod ną je sie nią na pla strach znaj du ją cych
się w ulu na prze ciw ko wy lot ka. Po tem zi mą ten
kłąb stop nio wo prze su wa się ku gó rze gniaz da,
zja da jąc stop nio wo miód. Bo prze cież, bez te go
pa li wa wę glo wo da no we go, żad na pszczo ła nie
mo gła by zmo bi li zo wać swo je go or ga ni zmu
do pra cy nad ocie ple niem skłę bio ne go or ga ni zmu.
Jak wi dać, sta re ha sło, że w jed no ści si ła, ro dzi -
na pszcze la po tra fi ła wcie lić w ży cie w spo sób do -
sko na ły. Ja ko skraj ny in dy wi du ali sta, to im nie
za zdrosz czę, ale nie zmien nie pa trzę z po dzi wem
na tę szcze gól ną spo łecz ność, któ ra w spo sób wy -
jąt ko wy, ale i bez względ ny, pod po rząd ko wa ła gru -
pie jed nost kę, do daj my bez cie nia sprze ci wu
i bun tu z jej stro ny.

Aha, i na ko niec jesz cze jed no! Je śli pod czas
zi mo wych spa ce rów na tkniesz się, Dro gi Są de -
cza ni nie, na ja kąś pa sie kę, sto ją cą gdzieś w po lu
lub na skra ju la su, to ra czej nie zbli żaj się do niej.
Nie, nic Ci nie gro zi, ale cho dzi o to, że byś Ty
nie prze szka dzał pszczo łom. One nie śpią i ma ją
„oczy i uszy” otwar te, i cię żko pra cu ją, że by
wza jem nie się ogrzać. Ka żdy nie po kój z ze -
wnątrz po wo du je więk sze spo ży cie przez pszcze -
li kłąb po kar mu zi mo we go. A zi ma by wa cza sem
bar dzo dłu ga i te go po kar mu mu si pszczo łom
wy star czyć aż do jej koń ca. Je śli zje dzą go przed -
wcze śnie, ro dzi na nie ma szans i pad nie z gło du
i chło du. W imie niu mo ich ma łych przy ja ció łek
bar dzo dzię ku ję.

MACIEJ RYSIEWICZ

Kiedy
nadchodzi
zima wszystkie
pszczoły
zawiązują
w ulu tzw. 
kłąb zimowy.
Rodzina
owadów
tworzy wtedy
skupisko
w kształcie 
kuli i „wespół
w zespół”
broni się przed
chłodem. 
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Pszczoły i ludzie (9)

Czy pszczo ły
w zi mie śpią?

ROZMAITOŚCI
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Woj na o po mnik wo ja ków 

Ki lo fem w be ton

Nie zwy kle „wzru szył” mnie list pa -
na Alek san dra Ca ba ły, by łe go dy rek to ra
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu,
opu bli ko wa ny w gru dnio wym nu me rze
„Są de cza ni na” w ra mach dys ku sji o po -
mni ku so wiec kich żoł nie rzy przy al.
Wol no ści w No wym Są czu. Do praw dy
łza za krę ci ła się w mym oku, kie dy za nu -
rza łem się w sce nę opi su po da ro wa nia
mu lor net ki przez czer wo no ar mi stę. I po -
my śleć, że tym ma łym ge stem ku pił so -
bie ów żoł nierz je go wdzięcz ność
i pa mięć na ca łe ży cie. Nie dziw my się
więc, jak bar dzo mu sia ły ko do wać się
w dzie cię cych umy słach pierw sze zda nia
czy ta ne w sta li now skim ele men ta rzu
o tym, że Le nin jest wiel ki, a Sta lin jesz -
cze więk szy od Le ni na! Pew nie po dob -
nych ob ra zów z „do bry mi” żoł nie rza mi
nie miec ki mi też by się tro chę zna la zło (ja
rów nież po sia dam lor net kę, ty le, że nie -
miec ką, któ rą zo sta wił za kwa te ro wa ny

u mo jej bab ci ofi cer We hr mach tu i z te -
go po wo du wca le nie pa łam do nie go do -
zgon ną wdzięcz no ścią). Mam jed nak
nie od par te wra że nie, że pan Ca ba ła al bo
nie wie, o co cho dzi, al bo tyl ko tak uda -
je, stro jąc się przy oka zji w sza ty mę dr -
ca. Czy jed nak w swej prze ni kli wo ści pan
Ca ba ła jest w sta nie zdo być się na odro -
bi nę em pa tii i za dać so bie py ta nie, co
czu li i prze ży wa li je go ma li ró wie śni cy,
kie dy Ar mia Czer wo na ła do wa ła ich
do by dlę cych wa go nów? Ja kiej trau my
do świad cza ły pol skie dzie ci, gdy si łą wy -
dzie ra no je mat kom i osa dza no w so -
wiec kich sie ro ciń cach? Wła śnie
w sie ro ciń cach!!! Bo wy rok na ich ro dzi -
ców pań stwo so wiec kie wy da ło już za -
wcza su. Wte dy nikt nie ofia ro wał im
lor ne tek, a co naj wy żej sztur chań ce ka ra -
bi no wy mi kol ba mi. Mie sią ca mi je cha ły
w wa run kach urą ga ją cych czło wie czeń -
stwu – głod ne, spra gnio ne i zzięb nię te.

Te, któ re nie prze ży ły ka to rżni czej mę ki,
grze ba no wzdłuż to rów, nie rzad ko w lo -
do wej ska mie li nie. Tam tą dro gę w nie -
zna ne wy zna czał las ma łych krzy ży
i ró ża niec dzie cię ce go cier pie nia. Le piej
więc, by pan Ca ba ła, za miast si lić się
na wy świech ta ne in wek ty wy, za jął się ba -
da niem bar dziej od le głej hi sto rii, naj le -
piej z okre su di no zau rów ju raj skich.
Bę dzie mógł do wo li epa to wać czy tel ni -
ków swy mi teo ria mi o po cho dze niu zę -
bów trzo no wych lub pa zu rów,
wy ko py wa nych z zie mi ga dzich szcząt -
ków. Ze swej stro ny po le cam mu lek tu rę
wspo mnień Han ki Or do nów ny pt. „Tu ła -
cze dzie ci”. Ta przed wo jen na ar tyst ka
i gwiaz da es tra dy zo sta ła wraz z ty sią ca -
mi Po la ków wy wie zio na z Wil na do so -
wiec kie go ła gru. Po je go opusz cze niu
w 1941 r. do tar ła do two rzą cej się wów -
czas Ar mii Pol skiej w ZSRR, do wo dzo -
nej przez ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa.

*
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Sza now na Re dak cjo!
W za łą cze niu prze sy łam re gu la -

min VI Ogól no pol skie go Kon kur su Po -
etyc kie go „O Waw rzyn Są dec czy zny”
z uprzej mą proś bą o opu bli ko wa nie go
na ła mach „Są de cza ni na”. 

Da nu ta Suł kow ska, se kre tarz ju ry 

VI Ogól no pol ski Kon kurs Po etyc ki
„O Waw rzyn Są dec czy zny”

Gru pa Li te rac ka „Są dec czy zna”, Sta -
ro stwo Po wia to we oraz Są dec ka Bi blio -
te ka Pu blicz na im. J. Szuj skie go
w No wym Są czu ogła sza ją kon kurs po -
etyc ki pod ha słem: Czło wiek i mi łość.

Utwo ry na wią zu ją ce do te go bar dzo
wie lo znacz ne go, da ją ce go ró żne mo żli wo -

ści in ter pre ta cyj ne te ma tu, na le ży nad sy łać
do 31 ma ja 2010 ro ku na ad res: Są dec ka
Bi blio te ka Pu blicz na, 33-300 No wy Sącz,
ul. Fran cisz kań ska 11 – z do pi skiem na ko -
per cie: Kon kurs Po etyc ki.

Wier sze ni gdzie nie pu bli ko wa ne, nie -
na gra dza ne i nie wy sy ła ne na in ne kon -
kur sy, w ilo ści od jed ne go do dwóch
w czte rech eg zem pla rzach, pro si my
opa trzyć go dłem słow nym. Win no być
ono po wtó rzo ne na za kle jo nej ko per cie
za wie ra ją cej imię, na zwi sko, ad res, nu -
mer te le fo nu, e -ma il au to ra i krót ką in -
for ma cję o nim. Au to rów, któ rzy nie
ukoń czy li 20 lat, pro si my o po da nie da -
ty uro dze nia, na zwy szko ły, uczel ni lub
za kła du pra cy. W kon kur sie mo gą wziąć
udział naj wy żej dwa wier sze jed ne go
au to ra, przy czym obo wią zu je za sa da,
że nie zo sta ły one przy sła ne od dziel nie.

Ju ry przy zna na stę pu ją ce na gro dy:
I na gro da – 700 zł
II na gro da – 500 zł
III na gro da – 400 zł

2 sta tu et ki sta ro sty no wo są dec kie go
– „Srebr ne Pió ro Są dec kie” dla:

– naj lep sze go au to ra w ka te go rii mło -
dzie ży do lat 20;

– naj lep sze go w tej edy cji kon kur su
au to ra miesz ka ją ce go na zie mi są dec kiej.

Po kło sie kon kur su znaj dzie się w al -
ma na chu po kon kur so wym. Oprócz
utwo rów na gro dzo nych au to rów, opu bli -
ko wa nych w nim zo sta nie kil ka dzie siąt
in nych war to ścio wych wier szy na de sła -
nych na kon kurs (wy ró żnie nia dru kiem).

Na gro dze ni i wy ró żnie ni po eci otrzy -
ma ją eg zem pla rze au tor skie tej ksią żki
pod czas ogło sze nia wy ni ków kon kur su
i wrę cze nia na gród, któ re od bę dzie się we
wrze śniu 2010 r. w No wym Są czu.

Ju ry za strze ga so bie pra wo in ne go po -
dzia łu kwo ty prze zna czo nej na na gro dy.

Do dat ko wych in for ma cji udzie la se -
kre tarz ju ry – tel. 606 957 138, e -ma il:
oksy mo ro n2@gma il.com

Kon kurs od by wa się pod pa tro na tem
sta ro sty no wo są dec kie go.

Wte dy to, wraz z mę żem Mi cha łem hr.
Tysz kie wi czem, po sta wi ła so bie za cel ra -
to wa nie pol skich dzie ci, któ re cu dem
oca la ły z so wiec kich po gro mów i błą ka -
ły się w po nie wier ce po wo jen nych bez -
kre sach ZSRR. Dzię ki jej po świę ce niu
set ki scho ro wa nych i wy nędz nia łych pol -
skich sie rot prze ży ło kosz mar po by tu
„na nie ludz kiej zie mi”. W ra to wa niu ma -
łych Po la ków po ma ga li jej ta kże ci znie -
na wi dze ni przez pa na Ca ba łę ka pła ni,
pra cu ją cy w mi sjach chrze ści jań skich
na Bli skim Wscho dzie. 

Co do jed nej rze czy mo gę się z pa -
nem Ca ba łą zgo dzić. Be to nu nie jest
w sta nie skru szyć na wet ki lof, zwłasz -
cza jak ktoś za be to no wał się kil ka dzie -
siąt lat te mu i nic nie wska zu je na to, by
kie dy kol wiek miał ocho tę opu ścić swo -
ją pan cer ną sko ru pę. 

JA RO SŁAW RO LA 
Pre zes Sto wa rzy sze nia

Są dec ka Ro dzi na Ka tyń ska
***

PS. Od no śnie zaś za miesz czo ne go
rów nież w gru dnio wym „Są de cza ni nie”
„Pocz tu Ho no ro wych” zna mien nym
jest, że wśród 7 Ho no ro wych Oby wa te li

No we go Są cza z cza sów PRL, 3 sta no -
wią Ro sja nie (Bol bat, Pier mi now, Zo ło -
tar). Zyg munt Ber ling był so wiec kim
agen tem, któ re go wy da lił ze swej ar mii
gen. An ders, gro żąc mu za zdra dę są -
dem po lo wym i ka rą śmier ci. Mi ni ster
Mo ty ka to ko mu ni stycz ny pro mi nent
i za wo do wy apa rat czyk, po dob nie jak
mi ni ster Skrze szew ski. Pew nie naj mniej
kon tro wer syj ny i naj bar dziej za słu żo ny
w tym to wa rzy stwie jest Bo le sław Re -
dlich – przed wo jen ny dy rek tor I LO. Ten
po czet od zwier cie dla ty po wą dla tam te -
go okre su ten den cję. Ja kimś dziw nym
tra fem za bra kło w nim miesz ka ją cych
w Są czu by łych par ty zan tów z od dzia łu
„Ta ta ra”, „Ci cho ciem nych”, bo ha te rów
spod To bru ku i Mon te Cas si no, żoł nie -
rzy ge ne ra ła Macz ka, po wstań ców war -
szaw skich, więź niów ła grów czy
nie miec kich obo zów kon cen tra cyj nych,
lot ni ków i ma ry na rzy z Pol skich Sił
Zbroj nych na Za cho dzie. Wśród tych
po mi nię tych są de czan by ło wie lu wspa -
nia łych pe da go gów i wy cho waw ców,
prze ka zu ją cych mło dym po ko le niom
od wiecz ne za sa dy i war to ści, na prze kór
cza som i żą da niom „czer wo nych ka cy -

ków”. Kie dy Edward Gie rek w swym
po li tycz nym li zu so stwie od zna czył
przy wód cę ZSRR Le oni da Bre żnie wa
naj wy ższym pol skim od zna cze niem
woj sko wym – Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri
(Bre żniew był Ro sja ni nem i ni gdy nie

wal czył na te ry to rium Pol ski), wie lu we -
te ra nów wo jen nych w ge ście pro te stu
nie przy pi na ło go do swe go mun du ru.
Mo że do brze się sta ło, że nikt nie od wa -
żył się wy ró żnić w owym cza sie Tych,
któ rzy do stą pi li za szczy tu by cia Ho no -
ro wym Oby wa te lem No we go Są cza
w Wol nej Pol sce. Pew nie po czu li by się
jak ci żoł nie rze, gdy Gie rek bru kał świę -
tość Vir tu ti Mi li ta ri. 

Co do jednej rzeczy mogę
się z panem Cabałą zgodzić.
Betonu nie jest w stanie
skruszyć nawet kilof,
zwłaszcza jak ktoś
zabetonował się
kilkadziesiąt lat temu.
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J ed ni wi ta li No wy Rok mszą
świę tą na Ja wo rzy nie, dru dzy
– zje żdża li na de skach po jej
sto kach, ale ta kże w Wier -

chom li i Szczaw ni ku oraz in nych
nar ciar skich za kąt kach. Nie któ rzy
za szy li się w do mo wych pie le -
szach, na pry wat kach, w re stau ra -
cjach, do mach we sel nych
i pen sjo na tach. Set ki lu dzi wy bra ły
zbio ro we sza leń stwa na ryn kach
w No wym Są czu, Sta rym Są czu,
Piw nicz nej -Zdro ju, Mu szy nie,
Gry bo wie i na dep ta ku w Kry ni cy -
-Zdro ju. Tam ży cze nia skła da li so -
bie zna jo mi i nie zna jo mi.

Już po raz 22. lu dzie gór po wi ta li
No wy Rok na Ja wo rzy nie Kry nic kiej.
Piel grzym ki wier nych wy ru szy ły z ró -
żnych pa ra fii w uzdro wi sku kil ka go -
dzin wcze śniej. Nie któ rzy na szczyt
wy je cha li gon do lą. Na bo żeń stwu
przy po lo wym oł ta rzu prze wod ni czył
ks. Krzysz tof Czech, pro boszcz pa ra fii
w Piw nicz nej, a uczest ni ków po wi tał
ks. Sta ni sław Po ręb ski.

W po dob nym uro czy stym na stro ju,
mo że w nie co mniej szym gro nie, spo tka li
się wier ni w tę je dy ną noc przy ka plicz -
ce Ser ca Bo że go w Mar cin ko wi cach
na osie dlu Ko lo nia, gdzie ta kże zo sta ła
od pra wio na dzięk czyn na msza.

W No wym Są czu na ryn ku naj pierw
za grał Gif Lof, tak na roz grzew kę,
o póź niej – świet nie się za pre zen to wa ły
Bra than ki. „W ki nie, Lu bli nie, ko chaj
mniej” śpie wał kil ku ty sięcz ny tłum, do -
rzu ca jąc po nad to „Czer wo ne ko ra le,
czer wo ne, ni czym wi no”. W imie niu
cho re go pre zy den ta Ry szar da No wa ka
i władz mia sta ży cze nia zło ży ła wi ce -
pre zy dent Bo że na Ja wor. Nad ra tu szem
dłu go roz bły sły sztucz ne ognie.

W Mu szy nie w przej ściu ze „sta re go”
w „no we” miesz kań com i ku ra cju szom
to wa rzy szy ła le gen dar na gru pa roc ko wa
Lom bard. Ta kie prze bo je jak „Prze żyj to
sam”, „Szkla na po go da” i „Dwa sło wa,

Po wi ta nie no we go 
NOWY SĄCZ

SYLWESTER
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ro ku
dwa świa ty” echo nio sło wzdłuż Po pra -
du i po gó rach, hen da le ko. Ta kże tu taj
by ły ofi cjal ne ży cze nia, fa jer wer ki i po -
wszech na za ba wa, po dob nie jak w wie -
lu in nych miej sco wo ściach Są dec czy zny.

Nie wszy scy mo gli się ba wić. Ktoś
mu siał pra co wać, że by sza leć mógł ktoś.
Ofi ce ro wie dy żur ni po li cji i stra ży po żar -
nej po in for mo wa li, że noc z 31 grud nia
na 1 stycz nia prze bie gła bar dzo spo koj nie.

Ma my za tem rok 2010. Ko lej ny syl -
we ster już za 365 dni.

Re dak cja „Są de cza ni na” ser decz nie
dzię ku je za na de sła ne ży cze nia świą -
tecz no -no wo rocz ne. (PG)

ZDJĘCIA: PiG, J.KOWALSKI

KRYNICKI DEPTAK

NOWY SĄCZ

NOWY SĄCZ

JAWORZYNA KRYNICKA
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KONTAKT: Bo gu sła wa Pie trzak, tel. 513 089 784, Jó zef Cho chla, tel. 513 089 758
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