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Sma ko łyk w sie ci 
Por tal po tra wy re gio nal ne. pl re kla mu je się slo ga nem „Naj sma ko wit szy
por tal w sie ci”. Aż szko da, że przez in te rent nie mo żna jesz cze nada wać
sma ków i za pa chów. Suk ces ga stro no micz ne go por ta lu wy my ślo ne go
przez są dec kie go dzien ni ka rza Lesz ka Hor wa tha opi su je Ire nusz Paw lik.

Podusia dla Mikiego 
Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku badania morfologiczne 7-letniej Ani
Tomasiak z Suchej Strugi w gminie Rytro wskazywały, że wszystko jest
w normie. Choroba przyszła nagle i z siłą, jakiej sobie nikt nie wyobrażał
– pisze Katarzyna Gajdosz.
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S ą de cza nie nie mu sie li z 10
na 11 kwiet nia 2010 ro ku
zmie niać o 180 stop ni swo jej
oce ny pre zy den tu ry Le cha Ka -

czyń skie go. My śmy tę pre zy den tu rę
już wcze śniej oce ni li, ob da rza jąc śp.
prof. Le cha Ka czyń skie go, rę ka mi na -
szych rad nych, ty tu łem Ho no ro we go
Oby wa te la Mia sta. No wy Sącz zro bił
to ja ko pierw sze mia sto w Pol sce, po -
dob nie jak w 1916 ro ku, gdy na si oj co -
wie pierw si przy zna li za szczyt ny ty tuł
Jó ze fo wi Pił sud skie mu. Pod czas ga li
w ra tu szu w li sto pa dzie ze szłe go ro ku
na cześć do stoj ne go go ścia z War sza -
wy bi skup An drzej Jeż po wie dział, że
są de czan w tym wzglę dzie ni gdy nie
za wio dła in tu icja i Ho no ro wi Oby wa -
te le przy spo rzy li mia stu chwa ły. Te sło -
wa oka za ły się pro ro cze. 

W mo rzu ża lu i łez, któ re Po la cy
wy la li w okta wie ża ło by na ro do wej,
przy kuł mo ją uwa gę skrom ny wpis, za -
miesz czo ny w jed nym z por ta li in ter -
ne to wych. Prze pi sa łem ten krót ki tekst,
bo do brze od da je on mo je uczu cia
i my ślę, że rów nież wie lu Czy tel ni ków
„Są de cza ni na”. Oto, co na pi sał ano ni -
mo wy in ter nau ta, pod pi su ją cy się ja ko
„w -wiak 5 po ko le nie”: 

„Ca ły czas mam przed ocza mi Le -
cha w dniu skła da nia przy się gi pre zy -
denc kiej. Nie po zor ny, spra wiał

wra że nie za kło po ta ne go sy tu acją. Od -
no si łem wra że nie, że lek ko prze stra szo -
ne go obo wiąz ka mi, któ re bę dzie mu siał
pod jąć. Sie dział w ta nim gar ni tu rze,
zno szo nych bu tach z po dar ty mi sznu ro -
wa dła mi. Obok żo na – Ma ria. Skrom -
na. Z nie śmia łym uśmie chem. Chy ba
na wet sa ma się ucze sa ła bez po mo cy
szta bu PR -owców. I ten gest, kie dy po -
ło ży ła swo ją dłoń na dło ni mę ża, jak by
mó wi ła: »Spo koj nie, je stem tu«. Ot,
dwo je lu dzi. Dwo je Po la ków, ja kich
wie lu mi ja się co dzien nie na uli cy.
A póź niej za czę ło się: me dia, dzien ni -
ka rze, zdję cia bu tów na pierw szych
stro nach ga zet. Jak by to by ło naj wa -
żniej sze. 

I dzię ku ję Wam. To bie za to, że sznu -
ro wa dła i bu ty by ły ostat nią rze czą,
o któ rej byś po my ślał. I To bie Ma rio
za to, że by łaś praw dzi wą DA MĄ i nie
pró bo wa łaś uczyć mnie jeść wi del cem
i no żem. Dzię ku ję Wam za to, że dzię ki
Wam uwie rzy łem w ist nie nie uczci wo -
ści w po li ty ce. 

Pa nie Pre zy den cie, obyś nie był
ostat nim »nie po praw nym ro man ty -
kiem«, któ ry w po li ty ce kie ro wał się ho -
no rem i su mie niem. Po sta wi łeś
po przecz kę tak wy so ko, że ka żde mu,
kto po To bie przyj dzie, bę dzie trud no. 

Że gnam Pa nie Pre zy den cie. Mój
Pre zy den cie.”

KOSYM SPOJRZENIEM
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Wiel kie ser ca

24 kwiet nia ks. Jó zef Woj nic ki, od 17 lat ka -
pe lan w są dec kim szpi ta lu, nio są cy po cie chę
cho rym i cier pią cym, dusz pa sterz cu krzy -
ków, nie wi do mych, osób sła bowi dzą cych,
spor tow ców, skrom ny wi ka riusz z pa ra fii św.
Ka zi mie rza, któ re go zna ca łe mia sto, ode -
brał ty tuł „Czło wie ka Wiel kie go Ser ca Ro -
ku 2009”, przy zna ny po raz pierw szy przez
Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta No wo są dec ka”.
Po nad to spe cjal ne wy ró żnie nia otrzy ma li
Mie czy sław Gwi żdż, zna ny fi lan trop z os.
Bar skie go, or ga ni zu ją cy eme ry tom i ren ci -
stom wy ciecz ki i piel grzym ki, oraz Jan Resz -
kie wicz, re ha bi li tant z Fun da cji „Ma da”,
zaj mu ją cej się dzieć mi au ty stycz ny mi.

Spo wiedź ła pow ni ka

Są de cza nin Ma rian K. jest głów nym bo -
ha te rem ob szer ne go ar ty ku łu „Rzecz po -
spo li tej” pt. „Spo wiedź ła pow ni ka”,
opi su ją ce go naj więk szą afe rę ko rup cyj ną
w słu żbie zdro wia. Ma rian K., to by ły za -
stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu Zdro wia w Urzę -
dzie Wo je wódz kim w No wym Są czu
w koń co wych la tach ist nie nia wo je wódz twa
no wo są dec kie go, a po tem wła ści ciel fir my
han dlu ją cej sprzę tem me dycz nym, m.in. za -
opa tru ją cej szpi ta le z na sze go re gio nu.
Współ pra co wał m.in. z Phi lip sem.

„Ko rup cja, usta wio ne prze tar gi. To by ło
ży cie Ma ria na K. Pew ne go dnia zro zu miał,

że by ło złe. I ujaw nił naj więk szą afe rę
w słu żbie zdro wia” – tak za czy na się ten
fra pu ją cy tekst. Są de cza nin od 2000 r. tkwił
w sa mym środ ku ba gna, brał i da wał ko -
per ty wy pcha ne bank no ta mi, co się na zy -
wa ło w żar go nie ła pow ni ków „kar mie niem
de cy den tów”. By ły to kwo ty za wrot ne dla
zwy kłe go śmier tel ni ka, z czte re ma i pię cio -
ma ze ra mi. Słu ży ły do usta wia nia prze tar -
gów na to mo gra fy, re zo nan se i rent ge ny.
Do wi zy ty w pro ku ra tu rze, gdzie wy znał
swo je grze chy, na kło nił Ma ria na K., wg
„Rzecz po spo li tej”, po seł Ar ka diusz Mu lar -
czyk z No we go Są cza. Efek tem „spo wie dzi”
są licz ne aresz to wa nia w Ślą skim Urzę dzie
Mar szał kow skim, a po tem dy rek to rów szpi -
ta li i kli nik. Są de cza nin, współ pra cu jąc
z pro ku ra tu rą, li czy na ła god niej szy wy rok.
Dziś ma 53 la ta, w la tach 80. ub. stu le cia
dzia łał w tzw. ru chu mło dzie żo wym, na le -
żał do PZPR, od 1978 r. – pra cow nik Urzę -
du Wo je wódz kie go w No wym Są czu, gdzie
zro bił ka rie rę od re fe ren ta do za stęp cy dy -
rek to ra Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go, a po -
tem Wy dzia łu Zdro wia (1993–1997).
Na stęp nie po szedł w pry wat ny biz nes
i resz tę już zna my. Od pew ne go cza su ży -
je z fo to gra fo wa nia ce re mo nii ślub nych. 

No wy pre zes Są du Okrę go we go

20 kwiet nia funk cję pre ze sa Są du Okrę go -
we go w No wym Są czu ob jął sę dzia Mie czy -
sław Hie ro nim Ka miń ski. Za stą pił na tym
sta no wi sku Zbi gnie wa Kru pę, któ re mu skoń -
czy ła się 6-let nia ka den cja. Mie czy sław H.
Ka miń ski jest cy wi li stą. Od 2001 r. orze kał
w Wy dzia le Cy wil nym III Od wo ław czym SO
w No wym Są czu i był wi zy ta to rem ds. eg -
ze ku cji ksiąg wie czy stych. Wcze śniej pra co -
wał w Są dzie Re jo no wym w Gor li cach,
któ rym przez kil ka lat kie ro wał. Gor li cza nin
z uro dze nia (rocz nik 1962), ma tu rę zdał
w LO im. Mar ci na Kro me ra w Gor li cach, ab -
sol went wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji UJ;
żo na – Ol ga jest ma gi strem re ha bi li ta cji, ma -
ją czwór kę dzie ci.

Szef są dec kie go ZUS 
po dej rza ny o ko rup cję

Dy rek tor od dzia łu ZUS w No wym Są czu
Alek san der B. zna lazł się – w gro nie swych
od po wied ni ków w Ło dzi i Ja śle – w krę gu
po dej rza nych o ko rup cję. Szcze ciń ska Pro -
ku ra tu ra Okrę go wa po sta wi ła mu za rzu ty. 

– Ca łej trój ce przed sta wio no po dwa za rzu -
ty do ty czą ce wrę cze nia ko rzy ści ma jąt ko -
wych oraz za rzut prze kro cze nia upraw nień
w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej
i dzia ła nia na szko dę ZUS. Wo bec po dej rza -
nych za sto so wa no środ ki za po bie gaw cze
w po sta ci po rę cze nia ma jąt ko we go w kwo -
cie 20.000 zł – brzmi ko mu ni kat pro ku ra tor
Mał go rza ty Woj cie cho wicz, rzecz ni ka Pro -
ku ra tu ry Okrę go wej w Szcze ci nie. Śledz two
w spra wie ko rup cji w ZUS trwa już pra wie
dwa la ta. Objęto nim ośmiu podejrzanych.
Pię ciu, w tym ów cze sne go pre ze sa ZUS Syl -
we stra R. i dy rek to ra szcze ciń skie go Od dzia -
łu Ta de usza D., za trzy ma li we wrze śniu ub.r.
funk cjo na riu sze ABW.

Na po cząt ku kwiet nia Alek san der B. prze -
by wał na urlo pie zdro wot nym, tra fił do szpi -
ta la. Funk cję dy rek to ra ZUS w No wym
Są czu ob jął w 2001 r. Pod le ga ły mu in -
spek to ra ty w Boch ni, Gor li cach, Li ma no wej,
No wym Tar gu i Za ko pa nem. Cie szył się
opi nią spraw ne go urzęd ni ka. Za je go rzą -
dów są dec ki ZUS wpro wa dził się do no wej,
oka za łej sie dzi by przy ul. Wę gier skiej. Po -
przed nio był eta to wym prze wod ni czą cym
Za rzą du Wo je wódz kie go ZSMP w No wym
Są czu, na stęp nie rzecz ni kiem pra so wym
wo je wo dy no wo są dec kie go Jó ze fa A. Wik -
to ra i krót ko je go na stęp cy Jó ze fa Jun gie -
wi cza. Po tem pra co wał w I Ko mer cyj nym
Ban ku Lu bel skim w No wym Są czu i pro wa -
dził fir mę le asin go wą. 

Rad ni w oku ka me ry

Na stro nie in ter ne to wej Urzę du Gmi ny
Cheł miec za miesz czo no po nad pię cio go -
dzin ny za pis fil mo wy z ostat niej se sji Ra dy

v www.sadeczanin.info

„Drugi Katyń”: katastrofa lotnicza samolotu prezydenckiego w Smoleńsku
ugodziła boleśnie wraz z państwem i narodem polskim także Nowy Sącz
i Sądecczyznę. BLOK SPECJALNY „SĄDECZANINA” – STR. 9-31
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Gmi ny. Ka żdy miesz ka niec mo że zo ba czyć,
jak pra cu ją je go przed sta wi cie le w miej sco -
wym „par la men cie”, kto jest ak tyw ny na se -
sji, a któ ry raj ca prze sy pia ob ra dy.
Go spo da rze Chełm ca za po wia da ją, że te -
raz to już bę dzie sta ła prak ty ka. Do tej po -
ry z tej for my pod glą da nia pra cy rad nych
mo gli ko rzy stać, dzię ki te le wi zjom ka blo -
wym, je dy nie miesz kań cy No we go Są cza.

Prze targ na Cen trum On ko lo gii

Je de na ście firm zło ży ło ofer ty na bu do wę
Cen trum On ko lo gicz ne go w No wym Są czu,
a czte ry ko lej ne chcą peł nić nad nią nad zór
in we sty cyj ny. Naj tań sza ofer ta opie wa na 25
mln zł, a naj dro ższa na… 50 mln zł. Nie wy -
klu czo ne, że wy ko naw cę uda się wy ło nić już
w przy szłym mie sią cu. Cen trum On ko lo -
gicz ne po wsta nie opo dal głów ne go bu dyn -
ku przy ul. Młyń skiej. Two rzyć go bę dą dwa
obiek ty – no wy, któ ry po wsta nie obok od -
dzia łu ra tun ko we go na miej scu obec ne go
par kin gu, oraz nad bu do wa ny na bu dyn ku,
w któ rym obec nie znaj du je się ap te ka i szpi -
tal na kuch nia. Obie czę ści po łą czy prze -
wiąz ka. Skrzy dło bę dzie mia ło pięć
kon dy gna cji. Na par te rze znaj dzie się ra dio -
te ra pia, a ko lej ne pię tra zaj mą od dzia ły: on -
ko lo gii ogól nej, chi rur gii on ko lo gicz nej,
gi ne ko lo gii on ko lo gicz nej i che mio te ra pii.
W nad bu dów ce ulo ku je się tzw. część tech -
no lo gicz na i łó żko wo -ga bi ne to wa. Pla ców ka
bę dzie dys po no wa ła bli sko stu łó żka mi, sa -
la mi ope ra cyj ny mi, ak ce le ra to ra mi słu żą cy -
mi w ra dio te ra pii do na świe tlań zmian
no wo two ro wych, to mo gra fem kom pu te ro -
wym i re zo nan sem ma gne tycz nym. Od da nie
cen trum do użyt ku pla nu je się w 2013 r. Fun -
du sze po cho dzą z UE i Urzę du Mar szał kow -
skie go. 

Pierw sze ki no cy fro we 
w po wie cie

W kry nic kim Cen trum Kul tu ry uro czy ście
otwar to pierw sze w po wie cie no wo są dec -
kim ki no cy fro we. Po wsta ło ono w ra mach
pro gra mu „Ma ło pol ska Sieć Kin Cy fro -
wych – In we sty cje”. Jak nam wy ja śnił
Woj ciech Za wadz ki, przed się wzię cie po -
le ga na za ku pie i wy po sa że niu tra dy cyj -
nych kin w Ma ło pol sce w no wo cze sne
sys te my ki na cy fro we go, któ re gwa ran tu -
ją naj wy ższą ja kość pro jek cji, w tym rów -
nież pre zen ta cji wy bra nych fil mów
w sys te mie trój wy mia ro wym 3D. Kry ni ca
jest jed nym z dzie się ciu miast w wo je -
wódz twie za kwa li fi ko wa nym do te go pro -
gra mu. 

Olim pij czy cy z Tę go bo rzy

Ma te usz Ba ran, uczeń Tech ni kum Ży wie -
nia i Go spo dar stwa Do mo we go w Tę go bo -
rzu, zdo był I miej sce w fi na le XIV Olim pia dy
Wie dzy o Ży wie niu i Żyw no ści. Lau re at ką
zo sta ła ta kże je go ko le żan ka Ane ta Mi rek.
Ich opie kun ką by ła na uczy ciel ka przed mio -
tów za wo do wych Ma ria Cię ci wa. Pod su mo -
wa nie olim pij skiej ry wa li za cji od by ło się
w Szcze ci nie. Do osta tecz nej roz gryw ki za -
kwa li fi ko wa ło się 52 uczniów z ca łej Pol ski.
W tym ro ku te ma ty ką wio dą cą kon kur su by -
ło ha sło „Ży wie nie w pro fi lak ty ce i le cze niu
cho rób”. Ucznio wie z Tę go bo rzy za pew ni li
so bie in dek sy na wy ższe uczel nie z po mi -
nię ciem pro ce dur re kru ta cyj nych.

Mo der ni za cja na ko lei

Pol skie Li nie Ko le jo we do sta ły z fun du szy
unij nych 41 mln zł na re mont li nii ko le jo wej
mię dzy Tar no wem a Stró ża mi. W dru gim eta -
pie mo der ni zo wa ny ma być od ci nek od Stróż
do No we go Są cza. Za da nie obej mu je kom -
plek so wą wy mia nę to rów, wy mia nę roz jaz -
dów, na pra wę obiek tów in ży nie ryj nych oraz
re mont prze jaz dów ko le jo wych.

Lą do wi sko dla śmi głow ców

2,5 mln zł bę dzie kosz to wa ła mo der ni za -
cja lą do wi ska dla śmi głow ców sa ni tar nych

w No wym Są czu. Dy rek cja szpi ta la im. Ję -
drze ja Śnia dec kie go zło ży ła wnio sek
do pro gra mu ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra
i Śro do wi sko”, ubie ga jąc się o 85 proc. do -
fi nan so wa nia. Resz tę do ło ży ze swo je go
bu dże tu.

Znaw ca me lo dii

Kry ni cza nin Sta ni sław Du ma wy grał po -
pu lar ny te le tur niej „Ja ka to me lo dia?”
w I pro gra mie TVP. Wy ka zał się świet ną
wie dzą mu zycz ną i do sko na łym re flek sem
przy na ci ska niu gu zi ków (w pierw szej fa zie
roz gryw ki). W ry wa li za cji nie dał szans obu
pa niom, a w fi na le w cią gu 30 se kund bez -
błęd nie roz szy fro wał sie dem pol skich i za -
gra nicz nych pio se nek (tu taj de cy du je
wie dza i umie jęt ność ko ja rze nia frag men -
tów me lo dii). Wy grał 12.940 zł. I to nie jest
ko niec, bo wiem trium fa tor gra da lej
(do trzech ra zy).

Ką pie li ska na Ra dwa no wie

Pra wie 5 mln zł z Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go zo -
sta nie prze zna czo na na bu do wę
otwar te go ką pie li ska na Ra dwa no wie
w Piw nicz nej. Wo da w ba se nach (oprócz
spor to we go) bę dzie ogrze wa na przez ko -
lek to ry sło necz ne i pom py cie pła. Ra -
dwa nów jest bar dzo na sło necz nio nym
miej scem. Ca ła in we sty cja ma kosz to -
wać po nad 6,75 mln zł. Bę dzie re ali zo -
wa na eta pa mi do 2012 r. Au to rem
kon cep cji ką pie li ska jest Stu dio In dy wi -
du al nej Kre acji Ar chi tek tu ry – Pra cow nia
STI KA (Mal wi na Ce bu lak).

Ha la za 10 mln zł w Ry trze

Gmi na Ry tro otrzy ma ła bli sko 3 mln
unij ne go do fi nan so wa nia na bu do wę ha li
spor to wej przy gim na zjum. In we sty cja
ru szy w czerw cu, a jej od da nie do użyt -
ku prze wi dzia ne jest w 2012 r. Ha la bę -
dzie obiek tem peł no wy mia ro wym (20
x 40 m.) z za ple czem sa ni tar nym i wi -
dow nią na 400 osób. Zaj mie te ren mię -
dzy gim na zjum, a ko ścio łem. Au to ra mi
pro jek tu są Te re sa i Jan Oko wiń scy z No -

WYDARZENIA
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we go Są cza. War tość in we sty cji wy li czo -
no na 10 mln zł.

Ob ro dzi ły Zło te Jabł ka

Kry nic kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne, Pol -
ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło w Kry ni cy -Zdro ju,
Sto wa rzy sze nie „Do li na Du naj ca” w Łąc ku,
Sto wa rzy sze nie na rzecz Osób Nie peł no -

spraw nych „Gniaz do” w Sta rym Są czu i To -
wa rzy stwo Mi ło śni ków Zie mi Mu szyń skiej
w Mu szy nie – te or ga ni za cje wy ró żnił w ostat -
nich dniach Zło tym Jabł kiem Są dec kim sta -
ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka. Oka zją
do prze ka za nia sym bo licz nych sta tu etek by -
ło do rocz ne fo rum Po wia to we go Cen trum
Wspie ra nia Or ga ni za cji Po za rzą do wych
w No wym Są czu. Po nad to Zło te Jabł ka Są -
dec kie wrę czo no: Bar ba rze Cet na row skiej ze
Sto wa rzy sze nia Kół Go spo dyń Wiej skich
w Ło so si nie Dol nej; Lu cy nie La ta le -Zię bie
z Ko ła Przy jaź ni Pol sko -Wę gier skiej w Piw -
nicz nej; Win cen te mu Kma ko wi z Pa ra fial ne -
go Klu bu Spor to we go „Ja wo rze”
w Ptasz ko wej; Bo le sła wo wi Nes sin go wi z Re -
gio nal ne go Sto wa rzy sze nia Dia be ty ków w Po -
de gro dziu; Elżbie cie Pie truch i Ja no wi
Ram so wi ze Sto wa rzy sze nia Spo łecz no -Kul -
tu ral ne go „Dom” w Ła zach Bie go nic kich oraz
Alek san drze Wo ło wiec, Le cho wi Ada mo wi,
Sta ni sła wo wi Kon stan te mu i Ma cie jo wi Pa le -
jo wi z To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Mu -
szyń skiej. Srebr ne Jabł ka Są dec kie otrzy ma li:
An na Ba ran ze Sto wa rzy sze nia „Po gó rza nie”
w Ko rzen nej; Ce li na Kem pa z To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Zie mi Ła bow skiej; Piotr Kieł ba sa
z To wa rzy stwa Mi ło śni ków Mu zy ki Myst ków -
-Mszal ni ca; Ma ria Kra sow ska ze Sto wa rzy -
sze nia Ko biet na rzecz Roz wo ju Wsi Mło dów;
Ja ni na Ku mo rek z To wa rzy stwa Mi ło śni ków

Zie mi Mu szyń skiej w Mu szy nie; An na Lo rek
i Be ata Stu dziń ska -Oracz z Fun da cji Col le -
gium Pro gres sus w Ro żno wie; Ma ria Mar ci -
now ska ze Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Ini cja tyw Ak tyw nych Na uczy cie li Eme ry tów
„Bel fer” w Ko rzen nej; Ma rio la Pę ka la -Pie kar -
ska ze Sto wa rzy sze nia „Ko rze nie i Skrzy dła”
w Rdzio sto wie; Ge no we fa Pilch -Li choń ze
Sto wa rzy sze nia Ko ło Go spo dyń Wiej skich
„Ry trzan ki” w Ry trze.

Po tom ko wie słyn ne go ca dy ka

Z oka zji 134. rocz ni cy śmier ci słyn ne go
ca dy ka Dyw re Cha ima Hal bersz ta ma
(1793–1876) do No we go Są cza zje cha ła
gru pa kil ku dzie się ciu cha sy dów z USA, Wę -
gier i Ukra iny, w tym przed sta wi cie le szó -
ste go po ko le nia je go po tom ków na cze le
z ra bi nem Da vi dem Sin ge rem z No we go
Jor ku. Uro czy sto ści tzw. jor cajt od by ły się
w Daw nej Sy na go dze i przy gro bie (ohe lu)
ca dy ka na cmen ta rzu ży dow skim przy ul.
Ry bac kiej. Ży dzi po raz pierw szy od 1939 r.
mo dli li się w swej daw nej świą ty ni. Re cy to -
wa li psal my i czy ta li kwi te łech, czy li proś by
o bło go sła wień stwo i wsta wien nic two
w nie bie. W in ten cji ca dy ka od pra wio no tra -
dy cyj ne na bo żeń stwo L’cha im. Z przy by ły -

mi do No we go Są cza spo tkał się pre zy dent
mia sta Ry szard No wak i dy rek tor Mu zeum
Okrę go we go Ro bert Ślu sa rek. Pre zy dent,
wi ta jąc go ści, pod kre ślił, że Ży dzi w mi nio -
nych la tach od gry wa li du żą ro lę w ży ciu
spo łecz nym, go spo dar czym i kul tu ral nym
No we go Są cza.

Lep sze wa run ki dla cho rych

Po nad 30 tys. zł kosz to wał re mont od -
dzia łu pul mo no lo gicz ne go w są dec kim
szpi ta lu. Po pra wa wa run ków le cze nia by ła
mo żli wa dzię ki te mu, że wy ko nu ją ca go są -
dec ka fir ma BAU -GIPS Grze go rza Leb dy
zro bi ła to… za dar mo. W bar dziej kom for -
to wych wa run kach le czą się też pa cjen ci
od dzia łu neu ro lo gicz ne go, w któ rym też od -
no wio no sa le, sa ni ta ria ty i po miesz cze nia
ma ga zy no we, wy mie nio no drzwi oraz in sta -
la cję tle no wą i wo do cią go wo -ka na li za cyj ną
(war tość ro bót: 40 tys. zł).

Noc ny skok na bank 
w Ro żno wie

Wła ma no się do punk tu ka so we go Ban -
ku Spół dziel cze go w Ro żno wie. Zło dzie je
do sta li się do po miesz czeń nad ra nem 16
kwiet nia (mię dzy godz. 1. a 5.). Z nie ofi cjal -
nych źró deł do wie dzie li śmy się, że skra dli
aż 90 tys. zł. Spraw ców na ra zie nie uję to.

Żon ki le dla ho spi cjum

Bli sko 30 tys. zł uda ło się ze brać pod -
czas kwe sty or ga ni zo wa nej przez To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Cho rych „Są dec kie
Ho spi cjum” w No wym Są czu. Wo lon ta riu -
sze tej or ga ni za cji i Związ ku Strze lec kie go
„Strze lec” roz da li 8 ty się cy żon ki li. Kwiat
ten – sym bol na dziei cho rych – wrę cza li ka -
żde mu, kto wrzu cił da tek do pusz ki. Bu do -
wa ho spi cjum idzie na przód. Ostat nio
zo sta ła wspar ta istot ną do ta cją unij ną
w wy so ko ści 2 mln 870 tys. zł, na kon ty nu -
owa nie prac. Bu do wę pro wa dzi fir ma
REMM. Za pół to ra ro ku bu dy nek po wi nien
być go to wy do użyt ku. Pro jekt obiek tu wy -
ko na li nie od płat nie zna ni ar chi tek ci Ma -
riusz Mi kul ski i Wi told Król. Pla ców ka na 20
łó żek o po wierzch ni 800 m2 po wsta je w Za -

v www.sadeczanin.info
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wa dzie na wy so ko ści pierw sze go Do mu
Po mo cy Spo łecz nej.

San de cja zmie rza 
do eks tra kla sy

Prze rwa w roz gryw kach I li gi spo wo do wa -
na ża ło bą na ro do wą nie prze rwa ła świet -
nej pas sy pił ka rzy San de cji. Są de cza nie
po zwy cię stwach nad Gór ni kiem Za brze 2-
1 i ŁKS 3-1 (na wy jeź dzie), wy szli na dru -
gie miej sce ta be li, pre mio wa ne awan sem
do eks tra kla sy. Na na szych oczach dzie je
się spor to wa hi sto ria klu bu ob cho dzą ce go
w br. ju bi le usz stu le cia. Li go we me cze są
bez po śred nio trans mi to wa ne przez te le wi -

zję (naj bli ższa re la cja ze spo tka nia San de -
cji z Wi dze wem w TVP3 i TVP Sport 15
ma ja). Tym cza sem wła dze San de cji nie
usta ją w sta ra niach o po zy ska nie pie nię -
dzy z ty tu łu za gra nicz ne go trans fe ru wy -
cho wan ka są dec kie go klu bu 23-let nie go
Da wi da Jan czy ka (w lip cu 2007 r. z war -
szaw skiej Le gii do CSKA Mo skwa i po tem
Lo ke ren oraz Ger mi nal Be er schot An twer -
pia), pię cio krot ne go re pre zen tan ta Pol ski.
– Nam te pie nią dze po pro stu się na le żą ja -
ko ekwi wa lent za wy szko le nie za wod ni ka
– twier dzi pre zes klu bu An drzej Da nek.
Kil ku pro cen to wa pro wi zja – zgod nie z re -
gu la mi nem FI FA – przy słu gu je klu bom,
w któ rych pił karz tre no wał mię dzy 12.
a 21. ro kiem ży cia. Spra wą za jął się wy so -

kiej kla sy praw nik. Ba da sta no wi sko Le gii,
któ ra twier dzi, że pie nią dze wi nien wy pła -
cić PZPN. Z ko lei PZPN mó wi, że po wi nien
to uczy nić za gra nicz ny klub, któ ry ku po wał
pił ka rza z Pol ski, czy li w tym wy pad ku
CSKA, za pła cił Le gii za Jan czy ka 4,2 mln
eu ro (in ne źró dła po da ją kwo tę 2,9 mln eu -
ro). Nie wy klu czo ne, że rosz cze nia mi są de -
czan zaj mie się FI FA. W grę wcho dzi
istot na dla są dec kie go klu bu kwo ta (wraz
z od set ka mi): 100 tys. eu ro. Do tej po ry
na są dec kim pił ka rzu naj lep szy in te res zro -
bi li: Le gia (grał dwa se zo ny), CSKA Mo -
skwa (w tym klu bie wy stą pił tyl ko 14 ra zy),
PZPN i me ne dżer Je rzy Ko piec. Wszy scy.
Z wy jąt kiem ma cie rzy ste go klu bu.

PG, HSZ, MI GA, GA JA, LEŚ

WYDARZENIA

4 kwiet nia we Wro cła wiu zmar ła Ja dwi -
ga Ryś, z d. Łu ka sik, są de czan ka, wdo wa
po Zbi gnie wie Ry siu (1914–1990), ku rie rze
Związ ku Wal ki Zbroj nej i Ar mii Kra jo wej,
żoł nie rzu pod zie mia, Ka wa le rze Or de ru Vir -
tu ti Mi li ta ri, le gen dar nym wy ko naw cy „108
raj dów Ry sia”. Przez po nad 30 lat by ła
księ go wą w Ze spo łach Ad wo kac kich we
Wro cła wiu, a na stęp nie w la tach 1993–
2009 pro wa dzi ła księ go wość kan ce la rii ad -
wo kac kich. Mia ła 81 lat.

***
7 kwiet nia w No -

wym Są czu zmar ła
Ma ria Pa cho larz,
z d. Sła by, dłu go -
let nia kie row nik
i dy rek tor Mło dzie -
żo we go Do mu Kul -
tu ry (obec nie
Pa ła cu Mło dzie ży)
w No wym Są czu

(1963–1990). Mia ła 82 la ta. Ab sol went ka
kra kow skiej WSP, uczy ła w szko łach

w Wie lo gło wach i Szko le Pod sta wo wej nr 4
w No wym Są czu (1949–1963). Przez kil ka
ka den cji by ła se kre ta rzem Za rzą du Po wia -
to we go Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go.
Jej za słu gą by ło nada nie pre sti żu Mło dzie -
żo we go Do mu Kul tu ry, któ ry stał się zna -
czą cą pla ców ką kul tu ry nie tyl ko w mie ście,
ale i na Są dec czyź nie. By ła jed ną z głów -
nych ini cja to rek za ło że nia w 1980 r. dzie -
cię ce go ze spo łu pie śni i tań ca Są de czo ki.

***
8 kwiet nia w No wym Są czu zmarł Zbi -

gniew Po to czek (z prawej na trawie), mu zyk,

per ku si sta, czło nek bar dzo po pu lar ne go w la -
tach 70. XX wie ku kra kow skie go ze spo łu Tro -
pi ca le Tha iti Gran da Ban da. Miał 61 lat.

***
9 kwiet nia w No wym Są czu zmarł Ja kub

Szkar łat, za słu żo ny pra cow nik ZNTK, wie -
lo let ni ofiar ny ani ma tor Dusz pa ster stwa Lu -
dzi Pra cy przy pa ra fii ko le jo wej w No wym

Są czu, czło nek
pocz tu sztan da ro -
we go, brat Zbi gnie -
wa Szkar ła ta,
dzia ła cza „So li dar -
no ści” za mor do wa -
ne go w nie zna nych
oko l icz no ściach
w lu tym 1986 r.

***
12 kwiet nia w Du na ke szi, part ner skim

mie ście Sta re go Są cza na Wę grzech,
zmarł Je rzy Ko cha now ski, prze wod ni czą -
cy Ogól no kra jo we go Sa mo rzą du Mniej szo -
ści Pol skiej na Wę grzech, przy ja ciel gro du
św. Kin gi i Są dec czy zny, am ba sa dor pol -
skich i sta ro są dec kich spraw na Wę grzech.

***
22 kwiet nia w Szczy rzy cu zmarł o. Pla cyd

Ka rol Woj nar, za kon nik ze Zgro ma dze nia
Cy ster sów, ro dem z Piąt ko wej. Miał 88 lat.

***
22 kwiet nia w La -

sko wej zmarł Ma -
rian Heb da, by ły
wójt gmi ny La sko -
wa w la tach 1998-
2006. Dał się
po znać ja ko do bry,
ener gicz ny go spo -
darz i po rząd ny
czło wiek. Miał 63

la ta, z za wo du na uczy ciel, po cho dził z pod -
li ma now skiej Ka ni ny.
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TRAGEDIA W SMOLEŃSKU

J uż w go dzi nę po ogło sze niu
strasz nej, nie do uwie rze nia wia -
do mo ści o ka ta stro fie w Smo leń -
sku rzą do we go sa mo lo tu z 96

oso ba mi na po kła dzie, w tym pre zy denc -
ką pa rą, do wód ca mi wszyst kich ro dza -
jów sił zbroj nych, 18
par la men ta rzy sta mi, sze fa mi cen tral nych
urzę dów pań stwo wych, przed sta wi cie la -
mi Ro dzi n Ka tyń skich po dą ża ją cych
na uro czy sto ści rocz ni co we w Ka ty niu,
na gma chach pu blicz nych w No wym Są -
czu po ja wi ły się pierw sze bia ło -czer wo -
ne fla gi ob wią za ne ki rem. Po tem fla gi
z czar ną ta siem ką za wi sły ta kże na wie -
lu do mach pry wat nych i wi sia ły przez
ca łą okta wę ża ło by na ro do wej, a nie któ -
re aż do 26 kwiet nia, kie dy po grze ba no
ostat nią trum nę przy wie zio ną z Mo skwy. 

Szyb ko wy peł nia ły się wpi sa mi księ -
gi kon do len cyj ne, wy ło żo ne m.in. w są -
dec kim ra tu szu oraz Ośrod ku
Za miej sco wym Ma ło pol skie go Urzę du
Wo je wódz kie go przy ul. Ja giel loń -
skiej 52, ale ta kże w wie lu urzę dach
gmin nych. Na uczy cie le przy pro wa dza li
w tym ce lu ca łe kla sy, bo by ła to naj lep -
sza lek cja hi sto rii, dzie ją ca się na oczach
uczniów. W nie dzie lę, 11 kwiet nia,
w po łu dnie, jak w ca łym kra ju, ode zwa -
ły się na Są dec czyź nie sy re ny stra żac kie
i klak so ny sa mo cho dów. 

We wszyst kich ko ścio łach na sze go
re gio nu od pra wia no msze ża łob ne i se -

sje rad gmin, wszel kie po sie dze nia ró -
żnych gre miów roz po czy na ły się od mi -
nu ty ci szy i od czy ta nia peł nej li sty ofiar
ka ta stro fy sa mo lo to wej; pa lo no świe ce
i skła da no kwia ty pod por tre tem pa ry
pre zy denc kiej.

W go dzi nach trans mi sji te le wi zyj -
nych z po wi ta nia po wra ca ją cych z Mo -

skwy tru mien na Okę ciu, pu sto sza ły uli -
ce są dec kich miast i wsi. W tych dniach
nie by ło in ne go te ma tu w roz mo wach
są de czan, ta tra ge dia prze szy ła lu dzi
do szpi ku ko ści. Ka żdy się po czuł oso -
bi ście do tknię ty, dla te go nie na le ży się
dzi wić eks plo zji uczuć pa trio tycz nych
i re li gij nych, któ re ob ję ły rów nież są de -

10 kwietnia 2010 roku! Oby tej daty nigdy nie było w kalendarzu, ale była i trzeba się
nauczyć z nią żyć. Słowa są za małe dla wyrażenia żalu i smutku. Wszystkie ofiary są

ważne, każdego szkoda, ale dla sądeczan najboleśniejsza była strata w smoleńskiej
mgle obu prezydentów, Honorowych Obywateli Nowego Sącza: śp. Lecha

Kaczyńskiego i śp. Ryszarda Kaczorowskiego, oraz śp. Franciszka Gągora, bo Generał
był nasz, sądecki, z Koniuszowej, absolwent Długoszowskiej wszechnicy!

Sądeczanie opłakiwali wszystkie ofiary katastrofy samolotowej, 
ale najbardziej swoich

W cieniu Smoleńska

Sądeczanie pełnili wartę przy Prezydenckiej Parze
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TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
czan. Ko ściół był za wsze z na ro dem
w go dzi nie je go nie szczęść i ta praw da
uwi docz ni ła się z nie zwy kłą mo cą po 10
kwiet nia 2010 r.

Od mszy do mszy
W nie dzie lę, 11 kwiet nia, pa ra fia nie

z Mo gil na mo dli li się za du szę swo je go
ro da ka gen. Fran cisz ka Gą go ra, sze fa
Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go,
Ho no ro we go Oby wa te la Gmi ny Ko -
rzen na. 

W po nie dzia łek, 12 kwiet nia, msza
ża łob na w in ten cji ofiar ka ta stro fy smo -
leń skiej, a w szcze gól no ści pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go i pre zy den ta Ry -
szar da Ka czo row skie go oraz gen. Fran -
cisz ka Gą go ra, od pra wio na na ryn ku
są dec kim przez pro bosz czów pa ra fii
miej skich, zgro ma dzi ła kil ka ty się cy
wier nych. Przej mu ją cą ho mi lię wy gło -
sił ks. pra łat Sta ni sław Cza chor, Ho no -
ro wy Oby wa tel No we go Są cza. To by ła
są dec ka glo sa do na ro do we go dra ma tu,
dru ku je my ją obok w ca ło ści.

Kry ni cza nie uczci li ofia ry tra ge dii
smo leń skiej na mszy w ko ście le zdro jo -
wym, za ofia ry ka ta stro fy mo dlo no się
na ryn ku w Sta rym Są czu oraz na uro -
czy stej mszy ża łob nej w Piw nicz nej -
-Zdro ju. 

16 kwiet nia w Mar cin ko wi cach, z in -
ten cji Fun da cji Są dec kiej, ks. pra łat Jó -
zef Ba bicz od pra wił mszę za du szę
„Smo leń czy ków”, szcze gól nie osób,
któ re go ści ły w tej pod są dec kiej miej -
sco wo ści: pre zy den ta Ry szar da Ka czo -
row skie go, gen. Fran cisz ka Gą go ra oraz
mar szał ka Ma cie ja Pła żyń skie go. 

Czas po grze bów
Wresz cie przy szedł czas po grze bów.

De le ga cja władz No we go Są cza na cze -
le z pre zy den tem Ry szar dem No wa kiem
peł ni ła 15 kwiet nia war tę ho no ro wą
przy trum nach Le cha Ka czyń skie go
i Je go ma łżon ki Ma rii w Pa ła cu Pre zy -
denc kim w War sza wie. Do sto li cy po je -
cha li też są dec cy „Strzel cy”. Wie lu
są de czan wzię ło udział 18 kwiet nia
w po grze bie pa ry pre zy denc kiej.
Na kra kow skim ryn ku sta wi li się tej pa -
mięt nej nie dzie li są dec cy par la men ta -
rzy ści, sa mo rzą dow cy oraz Rynek krakowski FOT. HSZWpis do księgi kondolencyjnej FOT. LEŚ
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Pogrzeb pary prezydenckiej FOT. HSZ

Mogilno, msza żałobna FOT. HSZ

Modlitwa na krakowskim rynku FOT. HSZ
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TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
zor ga ni zo wa ne gru py z No we go Są cza
i oko li cy, te go dnia nie mo gło za brak nąć
pod ko ścio łem Ma riac kim wy słan ni ka
„Są de cza ni na”. 

De le ga cja No we go Są cza z wi ce pre -
zy dent Bo że ną Ja wor uczest ni czy ła
w po grze bie pre zy den ta Ry szar da Ka -
czo row skie go, po cho wa ne go w no -
wobu do wa nej Świą ty ni Opatrz no ści
Bo żej w Wi la no wie. W tym sa mym
ko ście le spo czął na wie ki o. Jó zef Jo -
niec, po cho dzą cy z La sko wej, pre zes
Sto wa rzy sze nia „Pa ra fia da”, ini cja tor
ogól no pol skiej ak cji sa dze nia „Dę bów
Pa mię ci” dla uczcze nia Ka tyń czy ków.
I na Je go po grze bie też nie za bra kło
Są de czan. 

Dwa au to bu sy miesz kań ców gmi ny
Ko rzen na po je cha ły do War sza wy 21
kwiet nia na po grzeb gen. Fran cisz ka
Gą go ra. W ostat niej dro dze naj wy ższe -
mu do wód cy pol skich sił zbroj nych to -
wa rzy szył też sztan dar I LO im.
Ja na Dłu go sza i władz No we go Są cza
(zob. re la cję Żoł nierz nie umie ra). 

Do Gdań ska na po grzeb mar szał ka
Ma cie ja Pła żyń skie go po je chał bur -
mistrz Sta re go Są cza Ma rian Cy coń,
pre zes Fun da cji Są dec kiej Zyg munt Ber -
dy chow ski oraz wójt gmi ny Msza -
na Dol na Ta de usz Pa ta li ta. Są de cza nie
wzię li też udział w po grze bach zwią za -

nych z na szym re gio nem po sła Zbi gnie -
wa Was ser man na, pre ze sa IPN Ja nu sza
Kur ty ki oraz tar now skie go po sła Wie -
sła wa Wo dy, po cho wa nych w Alei Za -
słu żo nych na Cmen ta rzu Ra ko wic kim
w Kra ko wie. 

Są dec czy zna po wo li bu dzi ła się
do ży cia po smo leń skiej trau mie. Po ja -
wi ły się pierw sze pro jek ty uczcze nia są -
dec kich „Smo leń czy ków”, na dys ku sję
o for mę upa mięt nie nia (uli ca, ta bli ca pa -
miąt ko wa, po mnik) jesz cze jest czas.
O Ka ty niu II po wsta ną ksią żki i fil my,
bo wier sze już są, dru ku je my je den
z nich, au tor stwa Je rze go Gi zy, pro mo -
to ra nada nia pre zy den to wi Ry szar do wi
Ka czo row skie mu ty tu łu Ho no ro we go
Oby wa te la No we go Są cza. 

10 kwie cień 2010 ro ku, ta da ta
na wie ki wry ła się w pa mięć pol ską.
Na dal szych stro nach te go wy da nia „Są -
de cza ni na” pu bli ku je my ko lej ne ma te -
ria ły na te mat na ro do we go dra ma tu
i bę dzie my do nie go jesz cze wie le ra zy
wra cać. 

Dro dzy Czy tel ni cy!
Nie ta ką okład kę pla no wa li śmy

w ma jo wym nu me rze „Są de cza ni na”,
mia ło być wio sen nie i po god nie, a jest
trum na gen. Gą go ra i las ro ga ty wek żoł -
nier skich. 

Peł ne ka len da rium są dec kich re per -
ku sji ka ta stro fy Tu -134 na lot ni sku
w Smo leń sku mo żna zna leźć w por ta lu
sa de cza nin.in fo. W in ter ne cie na si re -
por te rzy za mie ści li mnó stwo hi sto rycz -
nych już zdjęć. 

HEN RYK SZEW CZYK

Do Gdańska na pogrzeb
marszałka Macieja
Płażyńskiego pojechał
burmistrz Starego Sącza
Marian Cycoń, prezes
Fundacji Sądedckiej
Zygmunt Berdychowski
oraz wójt gminy Mszana
Dolna Tadeusz Patalita.

Msza św. w Marcinkowicach FOT. HSZ

Kraków. Na trasie konduktu
pogrzebowego FOT. HSZ
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Homilia ks. prałata Stanisława Czachora, wygłoszona podczas mszy
żałobnej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, odprawionej

12 kwietnia 2010 r. na Rynku nowosądeckim 

Ojczyzno ma, tyle razy 
we krwi skąpana...

Sio stry i Bra cia, Miesz kań cy Mia sta Kró lew -
skie go No we go Są cza, Czci god ne Sio stry Za -
kon ne, Dro dzy Bra cia Ka pła ni...

Smu tek Wiel kie go Piąt ku przy kry ła ra dość
Zmar twy chw sta nia, ra do sne Al le lu ja wla ło na -
dzie ję w ser ca i umy sły wie rzą cych, do da wa ło
no we go im pul su do trwa nia przy Bo gu i do bru,
któ re za wsze zwy cię ża. Tym cza sem tę wiel ka -
noc ną ra dość ki rem ża ło by okry ła Po la ków tra -
ge dia w Smo leń sku. W wy pad ku sa mo lo to wym
zgi nął Pre zy dent Naj ja śniej szej Rze czy po spo li -

tej Pol skiej, wraz z Ma łżon ką Ma rią, Pre zy den -
tem Pol ski na Uchodź stwie Pa nem Ry szar dem
Ka czo row skim, człon ka mi rzą du, mi ni sterstw;
se na to rzy, po sło wie, dwóch bi sku pów, kil ku ka -
pła nów i ob słu ga lo tu. Ból prze szy wa na sze ser -
ca, z oczu pły ną łzy. I tak trze ba, że by one
pły nę ły! I tych łez się nie wstydź my! Do ro dzin
za gi nio nych śle my wy ra zy współ czu cia,
a do Bo ga – mo dli twę. Na usta ci sną się sło wa
pa trio tycz nej pio sen ki śpie wa nej przez człon ków
So li dar no ści, wal czą cych o wol ność i nie za le -

Wielkanocną
radość kirem
żałoby okryła
Polaków
tragedia
w Smoleńsku.
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żność: Oj czy zno ma, ty le ra zy we krwi ską pa na,
ach jak wiel ka dziś two ja ra na…

Przy szli śmy tak licz nie na Eu cha ry stię, na ten
są dec ki Ry nek, wie dze ni mi ło ścią i sza cun kiem
do Pre zy den tów, bo tak ka że nam pol ska tra dy -
cja. Wie dze ni mi ło ścią i bó lem z po wo du stra ty
dwóch naj wy kwint niej szych Ho no ro wych Oby -
wa te li Kró lew skie go Mia sta No we go Są cza: Pa -
na Pro fe so ra Le cha Ka czyń skie go
i Pa na Pre zy den ta Ry szar da Ka czo row skie go.
Przy szli śmy nie tyl ko, aby się mo dlić i łą czyć
w bó lu z ro dzi na mi za bi tych w wy pad ku tak
trud nym do zro zu mie nia, aż za sta na wia ją cym.
Ale ta kże – aby od dać hołd tym, któ rzy ko cha li
Pol skę, i tym, któ rzy za nią od da li ży cie.

Pan Pre zy dent, Ho no ro wy Oby wa tel [No we -
go Są cza], Czci god ny Pro fe sor Lech Ka czyń ski
wy gło sił ostat nie prze mó wie nie, od da jąc ży cie.

Nikt nie ma więk szej mi ło ści nad tem – po wie -
dział Je zus Chry stus – gdy ży cie da je za swo ich
przy ja ciół.

Za war to ści, któ ry mi ży li Ci, któ rzy zo sta li
za mor do wa ni tam, w le sie ka tyń skim. Po wsta ła
wiel ka wy rwa w na ro dzie, zgi nął kwiat in te li -
gen cji pol skiej, tak dłu go kształ co ny i wy cho wa -
ny w tra dy cyj nych pol skich ro dzi nach,
ko cha ją cych Bo ga i Oj czy znę.

Ko chał on Pol skę i słu żył jej wier nie, bro niąc
ją przed za własz cze niem przez sys tem neo ko mu -
ni stycz ny i post mo der ni stycz ny. Aż się pro si py -
ta nie: Co bę dzie z Pol ską, mo ją, ko cha ną
Oj czy zną?!

Słu ga Bo ży ks. Je rzy Po pie łusz ko od po wia da
nam na nasz nie po kój: Pol ska nie jest na dziś,
Pol ska jest za da niem, któ re trze ba co dzien nie
przez nas wszyst kich bu do wać.

Ten obo wią zek do ty czy ka żde go z nas: mnie
i Was wszyst kich, je że li czu je cie się Po la ka mi.
Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła, pó ki my ży je my. Nie
po zwa laj my nisz czyć pa trio ty zmu w so bie lu -
dziom nie od po wie dzial nym, o ob cym ro do wo -
dzie, nie po zwa laj my nisz czyć na szej
oby cza jo wo ści w kul tu rze i na uce!

Zwra cam się do Was – mę czen ni cy Smo leń -
ska sło wa mi po ety Ja na Ko cha now skie go: Je śli
dro ga otwar ta do Nie ba to tym, któ rzy słu żą Oj -
czyź nie. Zgi nę li ście wszy scy w roz bi tym i pa lą -
cym się sa mo lo cie, aby speł nić obo wią zek
słu żby, mi ło ści i sza cun ku wo bec za mor do wa -
nych w Ka ty niu pol skich sy nów! To Wa sza ostat -
nia lek cja pa trio ty zmu za ko rze nio ne go
w bo le snej hi sto rii Pol ski, ja kże czę sto wal czą -
cej o swo ją god ność, wol ność dla wszyst kich Po -
la ków, bez wy jąt ku!

Niech ta lek cja nie bę dzie przez nas zmar no -
wa na, niech nas od ro dzi po wtór nie do tro ski
o oj czy sty dom. Do ta kie go od ro dze nia wzy wa
dziś Je zus w Ewan ge lii. Trze ba się nam na no -
wo od ro dzić! Mu si cie się Sio stry i Bra cia
– zwra cam się do ka żde go z Was – od ro dzić
w swo jej mi ło ści do Oj czy zny, w swo jej wie rze
do Bo ga! A wte dy bę dzie cie ta ki mi wiel ki mi du -
cha mi, jak Ci, któ rzy zgi nę li w tej po twor nej ka -
ta stro fie.

Trze ba, jak to czy ta li śmy w pierw szym czy -
ta niu, na brać Du cha Świę te go i te raz wo łam
za Czci god nym Słu gą Bo żym Ja nem Paw łem II:
Niech ogar nie Was moc Du cha Świę te go, niech
Was za pa li do tro ski o ju tro Oj czy zny, tej pol -
skiej, tej re li gij nej, tej tra dy cyj nej!

Bo prze cież nie ma kra ju w Unii Eu ro pej skiej,
któ ry by dbał w ta ki sam spo sób o swo ją oj czy -
znę. Niech nam nikt nie wma wia, że to jest sta -
ro żyt ność, że to jest brak no wo cze sno ści!

Ja sną dro gę tej tro ski po zo sta wi li nam Ci,
za któ rych dziś mo dli my się i któ rych opła ku -
je my. Są tu taj ta cy księ ża, któ rzy ma ją pod -
puch nię te oczy, nie wy spa ne, z po wo du pła czu
i bó lu.

Świę tej pa mię ci Pan Pro fe sor Lech Ka czyń -
ski wraz z żo ną Ma rią i Pa nem Pre zy den tem
Ry szar dem Ka czo row skim, to wzo ro wi ma -

Zwracam 
się do Was
– męczennicy
Smoleńska
słowami 
poety Jana
Kochanowskiego:
Jeśli droga
otwarta
do Nieba, 
to tym, którzy
służą Ojczyźnie

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:33  Strona 14



MAJ 2010 Sądeczanin 15

łżon ko wie. Nie jed nym ma łżon kom tu obec nym
ży czył bym ta kiej re la cji! W ich twa rzach
i oczach do strze ga ło się mi łość do Pol ski: Pol -
ski Pia stów, Pol ski Ja giel lo nów i So bie skich,
Pol ski li czą cej się w Eu ro pie i sza no wa nej, ta -
kiej chcie li i dzi siaj, i o ta ką wal czy li w dy plo -
ma cji. To pre zy den ci, któ rzy wraz z na ro dem
klę ka li przy kon fe sjo na łach i przed ta ber na ku -
la mi. To pre zy den ci, któ rzy mie li wi zję Oj czy -
zny za sob nej, za tro ska nej o wszyst kich
oby wa te li. To mę żo wie sta nu, sza nu ją cy sie bie
i dru gich, i kul tu ral nie się wy ra ża ją cy. To
wresz cie lu dzie su mie nia, mó wią cy na ro do wi
praw dę! Tym cza sem, ja kże czę sto nie któ rzy
w te le wi zji, dzien ni ka rze, po mniej sza li nie -
prze cięt ną oso bo wość Pa na Pre zy den ta Le cha
Ka czyń skie go. Na le ża ło by od być im re ko lek -
cje i zro bić moc ne po sta no wie nie po pra wy
i za dość uczy nie nie. Prze mil cza li też ten fakt,
że jest On sza no wa ny za gra ni cą. War sza wia -
cy, jak by nie po mni tych na śmiew ców, od da li
Mu wczo raj hołd, o któ rym chy ba wie lu nie
ma rzy ło.

Wraz z Pre zy den tem zgi nął ksiądz bi skup Ta -
de usz Pło ski i kil ku du chow nych. Co ksiądz bi -
skup dziś do nas mó wi? Mó wi to, co
w przed dzień po wie dział na na bo żeń stwie: Ziar -
nem Pol ski mo że być ka żdy Po lak, nie po zwól -

cie, aby Wam ktoś to ziar no wy kradł z Wa szych
umy słów i serc. Niech ono się za ko rze ni w nas,
niech wy ro śnie, niech wy da zna ko mi ty owoc dla
chlub nej hi sto rii Pol ski. Nie wstydź my się Pol ski!
On to do struk tur mun du ro wych wpro wa dzał
Bo ga, uczył słu żyć Oj czyź nie z mi ło ścią.

Niech mi wol no bę dzie wspo mnieć Ge ne ra ła
Fran cisz ka Gą go ra, zwierzch ni ka sił zbroj nych,
ucznia I Li ceum imie nia księ dza Ja na Dłu go sza
[w No wym Są czu], wy cho wa ne go w ro dzi nie re -
li gij nej i pa trio tycz nej Pa ra fii Mo gil no. Ten, gdy
uda wał się do Ira ku, uklęk nął przed bi sku pem
po lo wym i pro sił o Bo że bło go sła wień stwo.
Wzo ro wo uczęsz czał na ka te che zę, któ rą pro wa -
dzi łem w za kry stii ko ścio ła św. Ka zi mie rza,
a dziś tak po trzeb ny Oj czyź nie, tak bar dzo po -
trzeb ny…

Nie czas, by wspo mnieć o in nych, dla któ rych
ide ały So li dar no ści nie stra ci ły na war to ści, nie
sprze da li ich, ani się ich nie wy rze kli! Po zo sta li
wier ni do koń ca. Dla nich ha sło: Bóg, Ho nor, Oj -
czy zna, to nie mu ze al na war tość czy ozdo ba
sztan da rów, ale za sa dy co dzien ne go ży cia w słu -
żbie dla Rze czy po spo li tej, Naj ja śniej szej Pol ski.

Ból nie ustał i nie po wi nien. Łzy nie wy schły
i nie po win ny. Po tak wiel kiej wy rwie w or ga ni -
zmie Pol ski, nie je ste śmy jesz cze świa do mi skut -
ków tej ka ta stro fy oraz strat w lu dziach
two rzą cych eli tę pol skiej po li ty ki.

Gdzie szu kać po cie chy i na dziei?
Ja ko lu dzie wia ry, wpa trze ni w krzyż Chry -

stu sa, z Nie go czer pie my si łę i na dzie ję. Wie rzy -
my, że z ka ta stro fy smo leń skiej zro dzi się do bro,
po zwól my mu tyl ko wzra stać!

Gdzie szu kać uko je nia i wy trwa nia, gdy
przyj dą chwi le trud ne?

Na po moc i obro nę wska zu ją nam naj więk si
z ro du Po la ków: ksiądz kar dy nał Słu ga Bo ży
Ste fan Wy szyń ski i Czci god ny Słu ga Bo ży Pa -
pież Jan Pa weł II Wiel ki: O Mat ko ma, Tyś Kró -
lo wą pol skie go na ro du i na dzie ją, gdy w ser cach
jej brak; oraz po et ka pol ska Ma ria Ko nop nic ka:
Nig dym Ja cie bie lu du nie rzu ci łam, nig dym ci
Me go nie od ję ła li ca, Ja po daw ne mu moc two -
ja i si ła – Bo gu ro dzi ca.

A dziś szcze gól nie bła ga my Cię, weź w swo -
je Mat czy ne ra mio na spo pie lo ne cia ła Pre zy den -
ta i Je go Żo ny, Pre zy den ta Ry szar da
Ka czo row skie go i wszyst kich z wy pad ku sa mo -
lo tu, i za nieś je przed ob licze Chry stu sa Mi ło -
sier ne go i Zmar twy chw sta łe go.

Ser decz na Mat ko, Opie kun ko lu dzi, niech Cię
płacz sie rot do li to ści wzbu dzi. Amen. 

NO TO WAŁ (HSZ)

v www.sadeczanin.info

To prezydenci,
którzy wraz
z narodem
klękali przy
konfesjonałach
i przed
tabernakulum.
To prezydenci,
którzy mieli
wizję Ojczyzny
zasobnej,
zatroskanej
o wszystkich
obywateli.
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Oto oso bi ste za pi ski z so bo ty,
10 kwiet nia:

Wsta łem tuż przed ósmą, bez po śpie -
chu, prze by wa jąc od kil ku na stu dni
w do mo wych pie le szach, na re kon wa le -
scen cji po cho ro bie, któ ra mnie do ła pa -
ła przed Wiel ka no cą. W ra diu
za po wia da no trans mi sję z uro czy sto ści
z Ka ty nia z udzia łem pre zy den ta pań -
stwa. By łem cie kaw, co po wie Lech Ka -
czyń ski, czy od nie sie się z ja kimś
ko men ta rzem do wy stą pień pre mie ra
Pu ti na i Tu ska trzy dni wcze śniej (w śro -
dę, 7 kwiet nia). Mie li śmy mieć wy słan -
ni ka „Są de cza ni na” w Ka ty niu, ale
w po cią gu spe cjal nym z ro dzi na mi Ka -
tyń czy ków za bra kło dla nie go miej sca.

Jak zwy kle, pierw szym po ran nym
od ru chem jest włą cze nie kom pu te ra,
aby prze gląd nąć naj świe ższe new sy,
zwłasz cza na por ta lu sa de cza nin.in fo.
Przy od sła nia niu ko lej nych stron w in -
ter ne cie, czuj ne re dak tor skie oko wy ła -
pa ło na ja kimś por ta lu ogól no pol skim,
bo da jże TVN24.pl wieść na „pa sku”:
„sa mo lot pre zy denc ki ma kło po ty z lą -
do wa niem”, „awa ria sa mo lo tu pre zy -
denc kie go”, a za chwi lę „ka ta stro fa
sa mo lo tu z pre zy den tem Ka czyń skim”,
ale bez szcze gó łów. Po wia ło zło wro -
gim prze czu ciem. 

Rzu ci łem się do te le wi zo ra, po sta wi -
łem na no gi dom. Żo na i cór ka wpa try -
wa ły się w ekran prze ra żo ne, nie
do wie rza jąc anon so wa nej tra ge dii. Ude -
rzy ło nas mi mo wol ne sko ja rze nie z ata -
kiem na no wo jor ski WTC 11

wrze śnia 2001 r. Zde zo rien to wa nym re -
dak to rom pro wa dzą cym pro gra my in -
for ma cyj ne bra ko wa ło po cząt ko wo
kon kre tów. Spadł pre zy denc ki sa mo lot,
to już po twier dzo ne, ale w ja kich oko -
licz no ściach, czy pre zy dent ży je, ile
osób prze ży ło? Mi mo wol na ana lo gia
z Gi bral ta rem 1943 r. Tam też cho dzi ło
o praw dę ka tyń ską…

Smo leńsk, Smo leńsk… sko ja rze nie
z woj ną pol sko -ro syj ską, bi twą
pod Smo leń skiem w 1611 r., za ję ciem
przez Po la ków Krem la i krót ko trwa łym
ob ję ciem tro nu ca rów przez kró le wi cza
Wła dy sła wa IV. Znów na kła da się pol -
sko -ro syj ska hi sto ria.

Wy krę ci łem bły ska wicz nie te le fon
do Bo gu sia Koł cza i He nia Szew czy ka:
– Wiesz, co się sta ło? Nie? No to włącz
te le wi zor!

Za chwi lę ode zwał się Sła wek Si ko ra
bę dą cy w dro dze do Żyw ca, z py ta niem,
czy wiem coś bli żej, bo je stem przed te -
le wi zo rem, a nie jak on w au cie. Prze -
rzu cam ka na ły: CNN, Eu ro news, Rus sia
To day, Al Ja ze era – wszę dzie te mat nr 1,
bre aking news ze zdję cia mi tlą ce go się
ka dłu ba sa mo lo tu, roz trza ska ne go
skrzy dła z bia ło -czer wo ną sza chow ni cą.
Na ekra nie cha os, mi li cjan ci od pę dza ją
usi łu ją cych prze do stać się do miej sca
ka ta stro fy re por te rów.

Emo cje wzro sły, gdy – ska cząc
po ko lej nych ka na łach in for ma cyj nych
– od sła nia ła się li sta pa sa że rów, naj -
pierw kil ka na ście naj bar dziej zna nych
na zwisk z ró żnych obo zów po li tycz -

Pro me mo ria – Ka tyń 2010

Zapiski z pierwszych godzin
Sobota, 10 kwietnia, chyba w każdym z nas wyżłobiła już na zawsze niezatarte piętno,

przynosząc niebywałe doświadczenie psychologiczne, zarówno w odbiorze
indywidualnym, jak i zbiorowym wszystkich Polaków. Doświadczenie przekraczające

wyobraźnię. Janusz Gajos zwierzył w telewizji, że gdyby kręcił współczesny film
polityczny i otrzymał scenariusz z fabułą, która ziściła się w Smoleńsku na jawie,

powiedziałby do scenarzysty: – Pan przesadził, stuknij się pan w głowę...

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
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nych, ta ka na ro do wa re pre zen ta cja, dre -
am te am. Pa ra pre zy denc ka, Ry szard
Ka czo row ski – ostat ni pre zy dent RP
na uchodź stwie, zna ni po sło wie i – szok
naj więk szy – ge ne rał Fran ci szek Gą gor,
z któ rym łą czy ły mnie wie lo let nie do bre
kon tak ty. Chło pak z pod są dec kiej Ko -
niu szo wej, star szy ko le ga z „Pierw szej
Bu dy”, któ ry zo stał pierw szym żoł nie -
rzem RP. Czte ry ge ne ral skie gwiazd ki.

Po czu łem, że tra ge dia lot ni cza
w Smo leń sku bo le śnie ugo dzi ła nie tyl -
ko Pol skę, ja ko na ród, ale ta kże mnie
oso bi ście.

***
Wie ści wciąż frag men ta rycz ne. Set ki

my śli kłę bią się po gło wie. Nie do wie -
rza nie. Aku rat gło wa pań stwa jest i po -
win na być naj le piej chro nio nym
oby wa te lem. Czy to nie sen? Pu ste krze -
sła ocze ku ją ce na de le ga cję w kom plek -
sie cmen tar nym w Ka ty niu, po ra żo ne
zna jo me twa rze są dec kich par la men ta -
rzy stów (Mu lar czy ka i Ko gu ta), któ rzy
do je cha li tam po cią giem. Wstrząs,
współ czu cie. 

Oto przed sta wi cie le eli ty pol skiej gi -
ną w słu żbie Oj czyź nie, w dro dze
do Ka ty nia, gdzie mie li od dać hołd za -
mor do wa nym pol skim ofi ce rom. Ja kież
to zrzą dze nie lo su: dra ma tycz ne fa tum
Ka ty nia po wtór nie, po 70 la tach, za cią -
ży ło nad hi sto rią Pol ski. Hi sto ria za to -
czy ła krąg.

Ka tyń, prze klę te (czę sto po wta rza ne
te raz sło wo) miej sce, na bie ra no wej sym -
bo li ki. Wraz z ge ne ra łem Gą go rem stra -
cił ży cie kwiat ar mii – naj wy żsi do wód cy
ro dza jów sił zbroj nych: ma ry nar ki wo -
jen nej, lot nic twa, wojsk lą do wych i spe -
cjal nych. Co za wy rwa, co za cios dla
pań stwa! To się nie zda rza na wet na woj -
nie, że by w jed nym mo men cie stra cił ży -
cie wie lo oso bo wy „mózg” pań stwa.

„Nie by ło ta kiej tra ge dii we współ -
cze snej hi sto rii” – po wie za chwi lę w te -
le wi zji pre mier.

W sza lo nej go ni twie my śli mó wię
na głos, że my, Po la cy, prze cież nie za -
słu ży li śmy na coś ta kie go, w swo jej gro -
zie jest to wy da rze nie ab sur dal ne,
nie re al ne. Trud no od na leźć wła ści we
sło wa, a o oswo je niu z tak strasz nym
prze ka zem nie ma mo wy.

***
Go rącz ko we stu dio wa nie li sty ofiar:

kto jest, ko go nie ma, kto nie zdą żył
na sa mo lot, kto miał le cieć, a kto wsko -
czył w ostat niej chwi li? Ja kie bę dą kon -
se kwen cje po li tycz ne, co z wy bo ra mi
pre zy denc ki mi sko ro w ka ta stro fie gi nie

dwóch kan dy da tów (Ka czyń ski i Szmaj -
dziń ski)? Ja kie bę dą spo łecz ne emo cje
i za cho wa nia?

Dzwo ni bez prze rwy te le fon. Z po łu -
dnio we go Li ba nu od zy wa się syn Ka rol,
któ ry ja ko pra cow nik am ba sa dy RP
w Ka irze prze by wa tam z mi sją dy plo -
ma tycz ną: – Co się sta ło, nie mam do -
stę pu do in ter ne tu, je stem w stre fie
He zbol la chu…

Cóż po wie dzieć? Ma my w Pol sce
wiel kie dra ma ty oso bi ste i wiel ki dra mat
na ro do wy. 

Po Ka ty niu 1940 – te raz Ka tyń 2010.
Z za gra nicz nej pra sy: „Tra ge dia,

do ja kiej do szło w za mglo nym le sie nie -
da le ko lot ni ska w Smo leń sku tak ob fi -
tu je w sym bo li kę, że jest w sta nie
wstrzą snąć na wet naj bar dziej obo jęt ny -
mi du sza mi”.

***
Lech Ka czyń ski i Ry szard Ka czo -

row ski by li ho no ro wy mi oby wa te la mi
No we go Są cza. Obaj ży wi li du żą sym -
pa tię do na sze go mia sta. Obaj uosa bia li
nie pod le gło ścio we tra dy cje, naj wy ższe
war to ści i aspi ra cje na ro du i pań stwa
pol skie go.

Mia łem oka zję ob słu gi wać uro czy -
sto ści nada nia im ty tu łów ho no ro we go
oby wa tel stwa (Ka czo row ski – 27 mar -
ca 2008, Ka czyń ski – 9 li sto pa da 2009),
dys kret nie przy go to wy wa łem lau da cje
dla pre zy den ta mia sta, wy ko na łem set -
ki zdjęć, w Są czu i w Ptasz ko wej, któ ra
świę to wa ła ju bi le usz 650-le cia. Przy po -
mnia ły się na gle dzien ni kar skie kon tak -
ty z Le chem Ka czyń skim, gdy
w la tach 1991–1993 był po słem z No -
we go Są cza, do któ re go do je żdżał „sko -
dą fa vo rit ką” – przez Rab kę, gdzie
przy ul. Sło necz nej od cza sów po wo jen -

Poczułem, że tragedia
lotnicza w Smoleńsku
boleśnie ugodziła nie tylko
Polskę, jako naród, ale
także mnie osobiście.

Franciszek Gągor i Ryszard Kaczorowski w Marcinkowicach, 2008 r. FOT. PD
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nych aż do 2005 miesz ka ła je go te ścio -
wa, Li dia Mac kie wi czo wa (re pa triant ka
z Wi leńsz czy zny), gdzie przy szła żo -
na spę dzi ła mło dość, zda wa ła na po cząt -
ku lat sześć dzie sią tych ma tu rę. Miał
w na szym mie ście przy ja ciół i do brych
zna jo mych, a na wet... chrze śniacz kę.
Pod czas jed nej z kon fe ren cji pra so wych
w sie dzi bie „So li dar no ści” przy ul. Pi -
jar skiej czę sto wał dzien ni ka rzy pa pie ro -
sa mi, był wte dy na mięt nym pa la czem,
z na ło gu wy zwo lił się kil ka na ście lat
póź niej.

De mor tu is aut be ne aut ni hil
– o zmar łych do brze, al bo wca le…
W po to ku in for ma cji po ja wia się nie od -
par ta pró ba ca ło ścio we go, lecz si łą rze -
czy skon den so wa ne go, spoj rze nia
na pre zy den ta, ja ko czło wie ka i za ra zem
po li ty ka. Lech Ka czyń ski nie był pre zy -
den tem mo ich ma rzeń. Nie był fa wo ry -
tem ko lej nych wy bo rów, miał
za le d wie 20 proc. po par cia. Wy da wał
się ana chro nicz ny we współ cze snej po -
li ty ce, nie uf ny, sztyw ny, jak by za kom -
plek sio ny, z pew no ścią był nie me dial ny,
mia łem mu cza sem za złe, że jest zbyt
pod po rząd ko wa ny bra tu. 

Ale ta wy jąt ko wa śmierć uwy pu kli ła
na gle nie zwy kle ludz ką i po zy tyw ną
twarz Le cha Ka czyń skie go. Wstrze -
mięź li wość w apo lo ge ty ce, któ ra – co
zro zu mia łe – pły nę ła stru mie nia mi
w pierw szych wspo mnie niach i ko men -
ta rzach, za czę ła się za zę biać z nie kła ma -
nym sza cun kiem do czło wie ka,
sza cun kiem do gło wy pań stwa. Ma je stat
śmier ci oczysz cza ży cio we kon to z do -
tych cza so wych mi nu sów, zmie nia oce -
nę czło wie czych do ko nań…

Cie ka we, że to Jó zef Olek sy już
w 2005 r. oświe cał mnie, że pu blicz ny
wi ze ru nek no we go pre zy den ta RP zu -
peł nie od bie ga od je go rze czy wi ste go,
pry wat ne go em ploi. Wy wo łał zresz tą
wte dy nie ma łą sen sa cję (i obu rze nie ko -
le gów z le wi cy), ogła sza jąc, że w dru -
giej tu rze wy bo rów pre zy denc kich
gło so wał na Ka czyń skie go, a nie na Tu -
ska, bo zna Le cha jesz cze ze stu denc -
kich bie siad w sie dzi bie Klu bu Zie mi
Są dec kiej przy na ro żni ku ulic Mar szał -
kow skiej i Świę to krzy skiej w sto li cy
(z cha rak te ry stycz nym neo nem „Zwie -
dzaj cie Zie mię Są dec ką”, opie wa nym
w jed nej z bal lad Woj cie cha Mły nar -
skie go), na stęp nie z wie lu spo tkań i póź -
no noc nych wspól nych roz mów
w okre sie trans for ma cji ustro jo wej, gdy
Olek sy był mi ni strem ds. związ ków za -
wo do wych, a Ka czyń ski – wi ce prze -
wod ni czą cym „So li dar no ści”. Mó wił
o nim ja ko o nie zwy kle cie płym i szcze -
rym czło wie ku, czu łym na spra wy ro -
dzin ne, da le kim od ra dy ka li zmu,
oczy ta nym, o głę bo kiej wie dzy, pań -
stwow cu, wier nym nie pod le gło ścio wej
tra dy cji hi sto rycz nej, co mnie oso bi ście
naj bar dziej uj mo wa ło.

Py ta nie w za sa dzie me ta fi zycz ne:
Czy śmierć pre zy den ta Ka czyń skie go
jest je go oso bi stą ofia rą zło żo ną na oł -
ta rzu pa mię ci na ro do wej? W grę we -
szła bo wiem naj wy ższa ce na: ży cie
za pa trio tyzm. Pa ra dok sal nie do pie ro
te raz świat, na Za cho dzie i Wscho dzie,
do wia du je się praw dy o Ka ty niu. Kto
o Ka ty niu nie sły szał, te raz mu siał się
o nim do wie dzieć. Nie by wa ła lek cja
hi sto rii. Nie za mie rzo ny i naj moc niej -
szy akord po li ty ki hi sto rycz nej pre zy -
den ta -ide ali sty. I jed no cze śnie
na ro dze nie ko lej ne go wiel kie go mi tu
na ro do we go. Pre zy dent, któ ry nie miał
ra czej szans na re elek cję, te raz za spra -
wą tra gicz nej śmier ci sta je się iko ną
na ro do wą.

Ry szard Ka czo row ski, naj star szy
z pa sa że rów Tu po le wa -154, lat 91, sym -
bol nie złom ne go ży cia i pa trio tycz nej
po sta wy, aresz to wa ny w 1941 r. przez
NKWD, był ska za ny na ka rę śmier ci,
za mie nio ną po tem na ła gry na Ko ły mie.
Za koń czył tra gicz nie ży cie na ro syj skiej

zie mi, z któ rej bli sko 70 lat te mu uszedł
cu dem z ar mią An der sa, wal czył
pod Mon te Cas si no. W oczach sta nę ła
je go em pa tycz na roz mo wa w Mar cin ko -
wi cach z pro fe so rem Jó ze fem Go ście -
jem, twór cą i ku sto szem mu zeum
Pił sud skie go. Za in try go wa na po by tem
Ko men dan ta na Są dec czyź nie i le gen -
dar ną opo wie ścią o szklan ce mle ka by -
ła rów nież ma łżon ka Ka ro li na.

***
Przy ku ci do te le wi zo ra przez ko lej ne

go dzi ny. Żo na wy raź nie po ru szo na,
przy wo łu je ame ry kań skie fil my, w któ -
rych za ste rem po rwa ne go przez ter ro -
ry stów sa mo lo tu za sia da ja kiś ama tor
czy ste war des sa i spro wa dza ol brzy mie -
go sta lo we go pta ka bez piecz nie na zie -
mię. Czy pa sa że ro wie w tych ostat nich
se kun dach mie li świa do mość tra gicz ne -
go koń ca? 

Jak mo gło ty le osób z kie row nic twa
pań stwa le cieć tym sa mym sa mo lo tem?
Dla cze go w ogó le przy go to wa no po -
dwój ne ob cho dy, osob no z pre mie rem,
osob no z pre zy den tem? Jak to jest mo -
żli we, aby sa mo lot z ty lo ma pa sa że ra mi
na po kła dzie, i to ta ki mi pa sa że ra mi, lą -
do wał w nie pew nych wa run kach? Dla -
cze go ka pi tan pi lot Pro ta siuk nie
lą do wał gdzie in dziej, mi mo ro syj skich
ostrze żeń? Prze cież znał to nie szczę sne
lot ni sko na wy lot, był w skła dzie za ło gi
trzy dni wcze śniej, przy wo żąc de le ga cję
rzą do wą z pre mie rem. Czy ktoś (lub ja -
kaś si ła we wnętrz na) wy wie rał na nie go
pre sję z uwa gi na to, że w Le sie Ka tyń -
skim ocze ki wa no na przy jazd eki py pre -
zy denc kiej i nie wy obra ża no so bie

My, Polacy, przecież nie
zasłużyliśmy na coś
takiego, w swojej grozie
jest to wydarzenie
absurdalne, nierealne.
Trudno odnaleźć właściwe
słowa, a o oswojeniu z tak
strasznym przekazem nie
ma mowy.

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
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kil ku go dzin nej zwło ki czy wręcz prze -
ło że nia uro czy sto ści? Py ta nia (na ra zie)
bez od po wie dzi.

***
Z Ge ne ra łem po zna łem się bli żej

w 2004 r. pod czas spo tka nia Klu bu
Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej w ho te lu
„Gro ma dy” (d. Do mu Chło pa) w War -
sza wie. Przy szedł w cy wi lu, z ma łżon -
ką Lu cy ną – ude rzy ła mnie jej

mło dzień cza syl wet ka. Przed sta wi łem
mu sy na, Ka ro la, któ ry aku rat koń czył
stu dia ara bi stycz ne na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Ge ne rał ode zwał się
do nie go w mo wie Ma ho me ta, chcąc
spraw dzić je go umie jęt no ści lin gwi -
stycz ne. Roz ma wia li śmy o je go ów cze -
snej mi sji w NA TO, za pra szał
do od wie dze nia kwa te ry głów nej
w Bruk se li. Z tej mo żli wo ści sko rzy sta -
li nie dłu go po tem dwaj ko le dzy z Urzę -
du Mia sta, Ja nusz Gór ka i Ro man
Je leń, któ rzy przy oka zji szko le nia unij -
ne go w sto li cy Bel gii, wy po sa że ni
w „są dec ką re ko men da cję”, zo sta li
z ho no ra mi przy ję ci przez Ge ne ra ła
w ser cu NA TO.

Od te go cza su po zo sta wa łem z Ge -
ne ra łem w sta łej ko re spon den cji. Zaw -
sze od wza jem niał po zdro wie nia
prze ka zy wa ne dla żo ny, dzie ci – Ka si
i Mi cha ła. Gdy dzwo ni łem, te le fon od -
bie rał ad iu tant. Raz po łą czył mnie
z Ge ne ra łem, któ ry aku rat znaj do wał
się w he li kop te rze – jak po wie dział
– na ob sza rze po za NA TO (do my śli łem
się, że to Irak lub Afga ni stan).

Wy mie nia li śmy ksią żki, był bo wiem
Ge ne rał złak nio ny opra co wań do ty czą -

cych hi sto rii zie mi są dec kiej, zwłasz -
cza z lat I i II woj ny świa to wej. Tym
chęt niej przy je chał do Mar cin ko wic
na zor ga ni zo wa ną w mar cu 2008 r.
przez Fun da cję Są dec ką kon fe ren cję
pn. Bóg, Ho nor, Oj czy zna. Są dec cy
żoł nie rze i ge ne ra ło wie w słu żbie nie -
pod le głej Rze czy po spo li tej. Za pro sił
mnie, cy wi la, do swo je go słu żbo we go
sa mo cho du, czym wpra wił w osłu pie -
nie po zo sta wio ne go na uli cy sze fa
WKU ppł ka Grze go rza Do bo sza. Tam,
na cmen ta rzy ku le gio ni stów przy le sie
Pa ster nik, z b. pre zy den tem na uchodź -
stwie, Ry szar dem Ka czo row skim, zło -
żył wie niec. 

Wy cią gam zdję cia Ge ne ra ła i Pre zy -
den ta od da ją cych hołd żoł nie rzom Pił -
sud skie go. Fo to gra fie sprzed dwóch lat
na bie ra ją te raz ja kie goś me ta fi zycz ne -
go zna cze nia. Obok sie bie, na są dec kiej
zie mi, sto ją sy no wie Pol ski, po łą cze -
ni 10 kwiet nia wspól ną śmier cią. Od -
da ją hołd żoł nie rzom, dziś sa mi zgi nę li
jak żoł nie rze. Na po ste run ku.

W Mar cin ko wi cach Ge ne rał mó wił
nie tyl ko o pol skich mi sjach po ko jo -
wych na świe cie, ale też o Woj sku Pol -
skim wkra cza ją cym w czas
pro fe sjo na li stów. Był czło wie kiem sze -
ro kich ho ry zon tów, po li glo tą, żoł nie -
rzem no we go ty pu, bez ja kich kol wiek
na le cia ło ści ka pral skich, hu ma ni stą,
dy plo ma tą prze ra sta ją cym o gło wę za -
wo do wych dy plo ma tów. Wró żo no mu,
że obej mie do wódz two nad ca łym Pak -
tem Pół noc no atlan tyc kim. Cie szył się
wiel kim au to ry te tem i po słu chem
wśród ge ne ra łów NA TO. Pod czas
przerw w od pra wach w Bruk se li cy to -
wał w ory gi na le Szek spi ra i By ro na.

***
Wte dy, dwa la ta te mu, Ge ne rał po -

pro sił mnie: – Niech pan bę dzie prze -
wod ni kiem po na szym Są czu…

Po szli śmy pie cho tą Ja giel loń ską,
zaj rze li śmy do li ceum Dłu go sza, w któ -
rym Fran ci szek Gą gor zda wał ma tu rę.
Uprze dzo ny za wcza su dy rek tor Alek -
san der Ryb ski wy cią gnął dzien nik kla -
sy XI b z 1969 r. i pro to ko ły ma tu ral ne.
Ge ne rał, nie ukry wa jąc pew ne go wzru -
sze nia, roz py ty wał o lo sy ko le ża nek
i ko le gów, na gle wró ci ły sta re wspo -
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mnie nia. Pod czas spo tka nia w jed nej
z klas za chę cał do wy bo ru za wo du żoł -
nie rza, na wet dziew czę ta. Zro bił pio ru -
nu ją ce wra że nie: ja ko ży wa wi zy tów ka
pol skiej ar mii w naj lep szym te go sło -
wa zna cze niu. Wszech stron nie wy -
kształ co ny, by wa ły w świe cie,
z bo ga tym do świad cze niem w mi sjach
po ko jo wych na Bli skim Wscho dzie,
w Egip cie, na gra ni cy izra el sko -sy ryj -
skiej na Wzgó rzach Go lan oraz w ope -
ra cji „Pu styn na Bu rza” w Ara bii
Sau dyj skiej. Na po cząt ku 2003 r. – ja -
ko pierw szy Po lak – wy grał kon kurs
na sta no wi sko do wód cy (for ce com -
man der) mi sji ob ser wa cyj nej ONZ
na gra ni cy Ira ku i Ku wej tu, li czą cej 1,5
tys. żoł nie rzy i pra cow ni ków cy wil nych
z 40 państw. No mi na cję wrę czył mu se -
kre tarz ge ne ral ny ONZ Ko fi An nan.

***
Ostat ni raz roz ma wia li śmy dwa, trzy

ty go dnie te mu, gdy zwró ci łem się
do nie go z proś bą o po moc w zgro ma -
dze niu ma te ria łów do ty czą cych udzia -
łu są de czan w bi twie o Na rwik
w 1940r. No wy Sącz ma być w czerw -
cu go spo da rzem uro czy sto ści rocz ni co -
wych, a nam za le ża ło też na udzia le we
wcze śniej szych, ma jo wych ob cho dach
w Na rwi ku, ra zem z kom pa nią ho no ro -
wą Woj ska Pol skie go. Po kil ku dniach
na de szła wia do mość ze Szta bu Ge ne -
ral ne go: dwóch re dak to rów z No we go
Są cza zo sta ło włą czo nych do de le ga cji
woj sko wej do Nor we gii.

***
So bot ni wie czór: roz po czy na się

ża ło ba na ro do wa, któ rej ska la nie bę -
dzie mieć z pew no ścią pre ce den su
w na szej hi sto rii, przy po mi na ją ca na -
ro do wy ból po odej ściu Ja na Paw ła II.
Emo cje prze sła nia ją ro zum. Ma my
do czy nie nia ze wstrzą sem umy słów
i su mień. 

Je że li Dru ga Tra ge dia Ka tyń ska jest
ja kimś po nadna tu ral nym zna kiem, to
co on ozna cza i do ko go jest skie ro wa -
ny? Jak Po la cy roz szy fru ją ten znak,
ten pa lec Bo ży, jak unio są cię żar 10
kwiet nia? Przed na mi trud ny eg za min.

Po ka ta stro fie pod Smo leń skiem nic
już nie bę dzie ta kie sa mo…

JE RZY LE ŚNIAK, 10 kwiet nia 2010

Żoł nierz nie umie ra, żoł nierz od cho dzi na wiecz ną
war tę – te sło wa gen. Fran ci szek Gą gor nie jed no krot -
nie wy po wia dał nad mo gi ła mi żoł nierzy pol skich po -
le głych w Ira ku i Afga ni sta nie. Tym ra zem za brzmia ły
one nad je go gro bem na cmen ta rzu woj sko wym
na war szaw skich Po wąz kach w śro dę, 21 kwiet nia.

Żoł nierz nie u
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umie ra U ro czy sto ści po grze bo we pierw sze go żoł nierz RP zgro ma dzi ły
przed sta wi cie li rzą du i par la men tu, sił zbroj nych, a ta kże naj wy -
ższych ran gą do wód ców NA TO, in nych at ta cha tów woj sko wych,
w tym Ro sji i Izra ela. Wśród nich by ła licz na de le ga cja No we go

Są cza i Ko rzen nej, ro dzin nej wsi Ko niu szo wej. Z pocz tem sztan da ro wym I LO
im. Ja na Dłu go sza z No we go Są cza, w któ rym w 1969 r. Ge ne rał zda wał ma -
tu rę, przy je cha li dy rek tor Alek san der Ryb ski i na uczy ciel (za ra zem rad ny Ra -
dy Mia sta) Ja nusz Kwiat kow ski. Po czet two rzy li te go rocz ni ma tu rzy ści:
Emi lia Ol szak, An ge li ka Mrów ka, Mi chał Szcze pa nek.

Wła dze po wia tu no wo są dec kie go i gmi ny Ko rzen na re pre zen to wa li Wal de -
mar Ol szyń ski i wójt Le szek Skow ron. Przy by li też dy rek tor Ze spo łu Szkół nr 3
im. Bo le sła wa Bar bac kie go Cze sław Le szek Sa ro ta i ko men dant WKU ppłk
Grze gorz Do bosz. By li też ko le dzy z ła wy szkol nej z „Dłu go szo wej Ro dzi ny”:
Ali na Nie wia dom ska -Le nar to wicz, Ro man Ler cher, Je rzy Maj dak i prof. Ma rek
Je ża bek. Zło ży li oni kon do len cje ro dzi nie: wdo wie Lu cy nie, dzie ciom Ka ta rzy -
nie i Mi cha ło wi, ro dzeń stwu: Kry sty nie, Ha li nie, Zdzi sła wo wi i Sta ni sła wo wi.
Sę dzi wi i scho ro wa ni ro dzi ce ge ne ra ła, Emi lia i Jan po zo sta li w do mu.

Ra no są de cza nie od da li hołd Ge ne ra ło wi w sie dzi bie Szta bu Ge ne ral ne go
przy ul. Ra ko wiec kiej. Sa la, w któ rej wy sta wio no trum nę zo sta ła na zwa na na -
zwi skiem Ge ne ra ła, od sło nię to też ta bli cę pa miąt ko wą.

Sta li śmy w oknie…
Dzień wcze śniej, trum nę z Ge ne ra łem wpro wa dzo no w asy ście ge ne ra łów

i ofi ce rów do ka pli cy ka tyń skiej ka te dry po lo wej w War sza wie, co sta no wi ło
sym bo licz ne za mknię cie je go dro gi ży cio wej. Do tarł do ce lu pod ró ży, bo prze -
cież 10 kwiet nia zmie rzał wraz z ca łą de le ga cją pań stwo wą do Ka ty nia. Wy -
mow nie wy glą da ła ostat nia od pra wa wart: trum na na la we cie ob je cha ła
sa lu tu ją ce od dzia ły wszyst kich ro dza jów wojsk. Cór ka Ka ta rzy na po zo sta wi -
ła przy trum nie po że gnal ny wiersz:

Od sze dłeś tak na gle, bez po że gna nia 
już nie zdą ży łeś na so bot nią ko la cję 
sta li śmy w oknie 
zer ka jąc, cze ka jąc, bła ga jąc 
jak to mo żli we 
dom tak pu sty, tak ci chy 
tyl ko łzy na sze bie gną, próśb nie słu cha jąc 
bie gną do twe go mun du ru, 
a on cze ka ci chut ko, i mil czy, i mil czy 
tak dum ny, że cząst ką był cie bie 
tak cię żko uwie rzyć, ser cu prze tłu ma czyć 
że je steś z na mi, lecz ta kże z Pa nem i wszyst ki mi anio ła mi.

***

Niech się Pol ska przy śni To bie...
Po że gnam Cię, jak Ty że gna łeś swo ich żoł nie rzy, sło wa mi sta rej pie śni:

„Śpij ko le go, twar de ło że, Oba czym się ju tro mo że. Śpij ko le go, a w tym gro -
bie, niech się Pol ska przy śni To bie” – po wie dział na Po wąz kach gen. Mie czy -
sław Sta cho wiak, któ ry po śmier ci Gen. Gą go ra prze jął obo wiąz ki sze fa Szta bu
Ge ne ral ne go WP.

JE RZY LE ŚNIAK
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Patrz oj czu siu, jak ro snę
Wy cią ga al bum ze zdję cia mi dziew -

czyn ki: „Patrz oj czu siu, jak ro snę”. Ka -
żda fo to gra fia Ma rzen ki (bo mia ła być
Ma rzen ka, ale ksiądz na chrzcie po my -
lił imio na) pod pi sa na: „z przy ja cie lem
za baw”; przy ro wer ku ku zyn ki: „Jak
oj czuś przy je dzie, to mi ta ki ku pi ro -
wer”; w ogro dzie bo ta nicz nym w Kra -
ko wie: „Tu, gdzie oj czuś fo to gra fo wał
się z ma mu sią”, z sa mo lo tem w rę ku:
„Mam sa mo lot, pojadę do oj czu sia”,
w spodniach: „Mo że oj czuś wo li chłop -
czy ka”. Chcia ła ten al bum dać oj czu -
sio wi – bo ina czej o nim nie mó wi
– gdy wró ci z woj ny. Ma ma nie po zwo -
li ła, by prze ga pił choć rok z ży cia swo -
jej có recz ki. 

– Chy ba do koń ca nie po go dzi ła się
ze śmier cią oj czu sia – wspo mi na pa ni
Ma ria. – Nie wie rzy ła, że zgi nął za mor -
do wa ny w Ka ty niu. Nie chcia ła wi dzieć
przy cho dzą cych list ka tyń skich. Z resz tą
w osta tecz no ści to i ja ich ni gdy nie zo -
ba czy łam. Je dy nie cio cia mia ła od wa gę
prze czy tać…

Wan da i Adam ma łżeń stwem by li za -
le d wie sie dem mie się cy, gdy w sierp -
niu 1939 r. przy szło po wo ła nie

do woj ska. Ma ma pa ni Ma rii prze kli na -
ła dzień, w któ rym pod nio sła ten list
z wy cie racz ki. Po wta rza ła, że gdy by
mo gła cof nąć czas, po tar ga ła by go, nie
po ka zu jąc mę żo wi. Adam Flis, pod po -
rucz nik, wstą pił do 1. Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich. „Do stał się do nie wo li
so wiec kiej w nie zna nych oko licz no -
ściach w oko li cy Kow la wraz z nad wy -
żka mi 8. puł ku pie cho ty Leg.,
wcho dzą cy mi w skład Ośrod ka Za pa so -
we go 3. dy wi zji pie cho ty Leg.” – po da -
je Je rzy Gi za w No wo sa dec kiej Li ście
Ka tyń skiej. 

Wan du lu, gdy byś by ła 
tak moc na...

30 XI 1939 r. Adam Flis na pi sał
do ro dzi ny list już z obo zu w Ko ziel sku.
Jed ną stro nę nie wiel kiej kart ki pa pie ru
– bo pew nie nie miał wię cej – ad re so wał
do ro dzi ców, dru gą do „naj uko chań szej
Żo ny, Przy ja cie la, je dy nej Ko chaś ki”: 

Ro dzi ce Naj dro żsi! Dzię ki Wa sze mu
wy cho wa niu, czu ję się moc ny i z uf no -
ścią pa trzę w przy szłość. Wspo mi nam
nasz naj lep szy w świe cie dom, któ re mu
ty le za wdzię czam […]. Cie szył bym się,
Wan du lu, gdy byś by ła tak moc na, jak ja

je stem. Ile ra zy po my ślisz o mnie, za wsze
mnie spo tkasz […].

Pro sił o in for ma cję zwrot ną. Chciał
wie dzieć, co z sio stra mi, ro dzi ną cio ci,
stry ja mi, Paw łow ski mi, Gro cho wal ski -
mi, Le chem, Ju lią. 

Z ra do ścią i wiel kim nie po ko jem my -
ślę o zbli ża ją cym się ter mi nie Twe go
roz wią za nia – zwra cał się do żo ny. – Je -
że li bę dzie syn, niech bę dzie An drzej (16
V), je że li cór ka – Te re sa (Te re sień -
ka, 3 X [?]).

List ro dzi na otrzy ma ła na po cząt ku
stycz nia 1940 r. Ma ria by ła już na świe -
cie. Mat ka wy sła ła więc kart kę na po da -
ny przez mę ża ad res. Przy kle iła zdję cie
có recz ki. Kart ka po ja kimś cza sie wró -
ci ła do ad re sa ta. Fo to gra fia by ła od kle -
jo na i z po wro tem przy le pio na w in ne
miej sce.

– Ma ma chcia ła wie rzyć, że oj czuś ją
jesz cze do stał, że zdję cie sam od kle ił.
Ale to pew nie NKWD spraw dza ło, czy
żad na treść nie jest prze my ca na pod fo -
to gra fią…

Du sza obo zu
Ca łe dzie ciń stwo pa ni Ma rii upły nę -

ło w ocze ki wa niu na ta tę. Zry wa ła się
w no cy na ka żde skrzyp nię cie drzwi.
Gdy tyl ko przy wie zio no ran nych, mat ka
po tra fi ła wy biec z do mu w sa mej ko szu -
li, bo so, by spraw dzić, czy wśród nich
nie ma jej mę ża. Ostat nią wia do mość
o Ada mie Fli sie przy wiózł po sła niec
księ cia Lu bo mir skie go, któ re go po dob -
no ja ko je dy ne go uda ło się wy ku pić
z Ko ziel ska. 

– Umyśl ny prze ka zał ma mie wia do -
mość od oj czu sia, że jest zdrów. Od sie -
bie do dał sło wa, któ rych ni gdy nie

Ma ria Ku rze ja ni gdy nie po zna ła swo je go ta ty. Do pie ro
w wie ku 70 lat, 10 kwiet nia mia ła oka zję po raz pierw szy
być na je go gro bie w Smo leń sku i we tknąć bia łą i czer wo -
ną ró żę oraz krzyż mię dzy szcze li ny ta bli cy z wy ry tym
imie niem i na zwi skiem: „Ppor Adam Bo gu sław Flis
ur. 28 XI 1910 Sta ry Sącz mgr fil. pol. 1 PSP 1940”.
Chwi lę, na któ rą cze ka ła ca łe ży cie, prze rwa ła ka ta stro fa,
któ rej nikt nie był w sta nie prze wi dzieć.

Na pierw sze spo tka nie z oj cem mia ła le cieć sa mo lo tem rzą do wym Tu-154.
Przed tra gicz ną śmier cią uchro nił ją brak wa żne go pasz por tu

W Ka ty niu za mor do wa li
mi oj czu sia

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
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za po mnę. Na zwał oj czu sia „du szą obo -
zu” – opo wia da Ma ria Ku rze ja. – Bo oj -
czuś or ga ni zo wał w obo zie bi blio te kę
i ro bił wy kła dy z hi sto rii i li te ra tu ry.

Adam Flis był z wy kształ ce nia po lo -
ni stą i fi lo zo fem. Po ma tu rze na rok wy -
je chał do To ma szo wa Lu bel skie go, gdzie
prze by wał w Ba onie Pod cho rą żych Re -
zer wy Pie cho ty nr 2, zdo by wa jąc sto pień
pod po rucz ni ka. Kil ka lat stu dio wał
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Dzia łał
w zrze sze niu stu den tów, po nie waż oj ciec
– sę dzia – oświad czył mu, że do tąd bę -
dzie ło żył na je go na ukę, do kąd syn bę -
dzie udzie lał się po li tycz nie. Na stu diach
po znał swo ją przy szłą żo nę, wów czas
stu dent kę geo gra fii. Póź niej pod jął pra -
cę w gry bow skim gim na zjum.

– Ksiądz Deszcz, któ ry uczył tam re -
li gii, po wie dział: „Przy kład Fli sa znacz -
nie wię cej zna czy niż mo ja na uka”.
Oj czuś mu siał być wy bit ną oso bo wo -
ścią. Wszy scy, któ rzy go zna li, pod kre -
śla li je go eru dy cję. Twier dzi li, że był
wspa nia łym mów cą i me dia to rem. 

Ro bił dok to rat i w paź dzier ni ku 1939 r.
miał ob jąć po sa dę na Uni wer sy te cie War -
szaw skim… Woj na po krzy żo wa ła pla ny.
Już z niej nie wró cił. Ma ła Ma rzen ka ży -
ła jesz cze na dzie ją, bo nikt nie miał od -
wa gi po wie dzieć jej praw dy. 

– Z woj ny po wró cił stry jek Ja nusz,
któ ry prze szedł ca ły szlak z ar mią An der -
sa. Wi dzia łam, jak ba wi się z mo ją ku zyn -
ką Go sią. Dał jej ro we rek i wie le in nych
za ba wek. Zaz dro ści łam Mał go si, bo mia -
ła wszyst ko, o czym ma rzy łam. Chcia łam
mieć przede wszyst kim ro dzeń stwo. Na -
wet po dob no za py ta łam ma mu si, czy nie
mo żna stry ja po ży czyć na ja kiś czas…

Taj ne na ucza nie
Wy cho wa na w kul cie oj ca już ja ko

czte ro lat ka da ła świa dec two swe go pa -
trio ty zmu. Gdy do do mu przy Ja giel loń -
skiej, gdzie miesz ka ła wraz z mat ką
i ciot ką, we szło ge sta po, ostrze gła ukry -
tych w piw ni cy par ty zan tów.

– Tyl ko ja by łam na ty le ma ła, by
przejść szcze li nę mię dzy dwie ma piw ni ca -
mi w ka mie ni cy, ka zać ukryć się par ty zan -
tom i wró cić nie zau wa żo na do miesz ka nia
– wspo mi na. 

Par ty zan ci wie dzie li, że u Fli sów za -
wsze znaj dą schro nie nie. 

– Mat ka z ciot ką po tra fi ły też pro wa -
dzić taj ne na ucza nie, mi mo że w na szym
do mu miesz kał żoł nierz nie miec ki.
Na szczę ście czę sto się upi jał. Wy kra da -
ły mu wte dy wa liz ki, któ re przy no sił
z get ta, a w któ rych by ły ubra nia, i roz -
da wa ły je swo im uczniom. 

Nie bę dę miesz kać 
w ska la nym do mu

Woj nę trud no by ło prze trwać sa mot -
nej mat ce, ale po 45. ro ku nie by ło le -
piej. Wan dzie Flis uda ło się zna leźć
pra cę w są dec kim eko no mie. 

– Wkrót ce jed nak przy szedł do ma my
„czer wo ny czło wiek” i wy słał na eme -
ry tu rę – wspo mi na pa ni Ma ria. – Wie -
dzie li o oj cu, o stry ju. Uzna li nas
za nie re for mo wal ną ro dzi nę. 

Mat ka, by utrzy mać sie bie i dziec ko
sprze da wa ła resz tę kosz tow no ści, ro -
dzin nych pa mią tek. Po dwóch la tach we -
zwa no Wan dę Flis na roz mo wę, ofe ru jąc
od zy ska nie eta tu w za mian za przy stą -
pie nie do par tii. Zgo dzi ła się.

– Gdy do wie dzia łam się, jak ma ma
się zhań bi ła, ucie kłam z do mu. Dłu go
plą ta łam się po Du naj cu, póź niej scho -
wa łam się na tyl nych scho dach ka mie ni -
cy i w du chu po wta rza łam, że nie bę dą
miesz kać w ska la nym do mu. Mia łam
wte dy mo że 12 lat. Ktoś si łą w koń cu
przy pro wa dził mnie do ma my. Od by ły -
śmy dłu gą roz mo wę, strasz nie na nią
krzy cza łam. Kie dy do ro słam, pró bo wa -
łam sa ma przed so bą tłu ma czyć jej de -
cy zję: ko bie ta z ma łym dziec kiem, bez
mę ża, pra cy, na ła sce in nych. Dziś je -
stem w sta nie zro zu mieć wie le sy tu acji,
dla któ rych lu dzie pod pi sy wa li lo jal ki
– mó wi Ma ria Ku rze ja, w la tach 80.
dzia łacz ka So li dar no ści. Ona ni gdy nie
ba ła się mó wić praw dy, na wet o Ka ty -
niu. Kie dy ja ko uczen ni cy za pro po no -
wa no jej, by zo sta ła człon kiem
sto wa rzy sze nia przy jaź ni pol sko -ra -
dziec kiej, pu blicz nie oświad czy ła: „Ja -
kiej przy jaź ni? Prze cież oni mi
za mor do wa li oj czu sia”. Póź niej o praw -
dę za bie ga ła wraz z in ny mi zrze szo ny -
mi w Fe de ra cji Ro dzin Ka tyń skich.

Nie wa żny pasz port 
– Trud no nam się by ło prze bić z ja ką -

kol wiek in for ma cją – wtrą ca, prze ry wa -
jąc opo wieść o Ma rzen ce. – Po trze ba
by ło ta kiej tra ge dii, by na gle wszy scy
o tym za czę li mó wić…

10 kwiet nia do Smo leń ska mia ła le -
cieć rzą do wym sa mo lo tem Tu 154. Ni -
gdy wcze śniej tam nie by ła. Do lat 90. nie
mo gła, póź niej nie pusz cza ły fi nan se. 

Ma ria Ku rze ja po ka zu je pa miąt ki po oj czu siu – fotografie, scy zo ryk i ka -
wa łek my dła
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– Za dzwo ni ła kuzynka: „Ma rze -
na prze sy łaj pasz port, lecisz na uro czy -
sto ści ka tyń skie” – oświad czy ła.
Ogar nę ła mnie nie opi sa na ra dość
– mam spo tkać się z oj czu siem. Nie ste -
ty – choć te raz wiem, że na szczę ście
– mój pasz port był nie wa żny. Trze ba
by ło szyb ko wy ra biać no wy. „No cóż,
na sa mo lot w ta kiej sy tu acji to się nie

za ła piesz, ale po je dziesz po cią giem”
– usły sza łam.

Pre zes za rzą du FRK An drzej Skąp ski
cze kał z ni mi na war szaw skiej sta cji
w przed dzień uro czy sto ści. Do po cią gu
wsia da ła je go cór ka. Mie li się spo tkać na -
za jutrz, gdy przy le ci wraz z pre zy den tem. 

– Chcia łam zo ba czyć klasz tor w Ko -
ziel sku, gdzie oj ciec był wię zio ny. Nie

uda ło mi się, bo znów tra ge dia po krzy -
żo wa ła pla ny. 

Do tyk lo do wa tej ta bli cy 
Zdą ży ła jed nak sta nąć przed ta bli cą

z na zwi skiem oj ca. 
– Wbie głam na alej kę, gdzie jest grób

oj czu sia. Jesz cze pu sto. Do pie ro za chwi -
lę miał się ze brać tłum dzien ni ka rzy,
prze ry wa ją cych ci szę za du my py ta nia mi
o Ka tyń. To by ło pierw sze spo tka nie z oj -
czu siem na tej zie mi. Za bra kło jed nak
cie pła uści sków, był je dy nie do tyk lo do -
wa tej ta bli cy. We tknę łam mię dzy szcze li -
ny krzyż oraz bia łą i czer wo ną ró żę… 

Pa ni Ma ria sta nę ła też przed ta bli cą
przy ja cie la ro dzi ny Fli sów – Wik to ra
Mar ti nie go. Za raz po tem za wo ła no ją,
by za ję ła miej sce, bo sa mo lot pre zy -
denc ki la da mo ment wy lą du je i za czną
się uro czy sto ści. 

– Ktoś po wie dział, że są pro ble my z lą -
do wa niem, za chwi lę in for ma cja, że sa mo -
lot ude rzył o zie mię, że są na wet ofia ry. Ale
cze ka my da lej. Jak by nikt nie do pusz czał
my śli, że uro czy stość się nie od bę dzie.
Wia do mość o śmier ci wszyst kich pa sa że -
rów spa ra li żo wa ła. Roz dzwo ni ły się ko -
mór ki. Za pa no wał cha os. Ucie kłam więc
do oj czu sia… Wró ci łam do pie ro, gdy usły -
sza łam mo dli twę za ofia ry ka ta stro fy…

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

30. XI 1939
Naj dro żsi!
Zgodź my się z tym, co się sta ło; wierz my i miej my na dzie ję co do lep -
szej przy szło ści. By łem ca ły czas i je stem zu peł nie zdro wy i już do brej
my śli. Obo jęt ną sta ła mi się myśl o stra tach ma te rial nych, je dy nie gnę -
bi mię myśl, co się z Wa mi dzie je, Naj dro żsi. Pro szę o in for ma cje i ko -
niecz nie o zu peł ną praw dę, bo mia łem czas i spo sob ność przy go to wać
się na wszyst ko, co naj gor sze. Pro szę o wia do mość o Ro dzi cach, o Wan -
dul ce, o Sio strach, o ro dzi nie cio ci Ma ni, o stry jach, zwłasz cza Ka zi mie -
rzu, o ro dzi nie Wan dul ki, o Paw łow skich, o Gro cho wal skich, o Le chu,
o Ju li? Gdzie, Ko cha ni, miesz ka cie? Czy ma cie wia do mość o do mu
w Ja śle? Czy był kto w Gry bo wie w mo im miesz ka niu?
Ro dzi ce Naj dro żsi! Dzię ki Wa sze mu wy cho wa niu czu ję się moc ny i z uf -
no ścią pa trzę w przy szłość. Wspo mi nam nasz naj lep szy w świe cie dom,
któ re mu ty le za wdzię czam. Świa dec two o tym wszę dzie skła dać bę dę.
Otocz cie opie ką Wan dul kę z ta ką mi ło ścią, z ja ką mie ście ota cza li.

Wan dul ko, mo ja naj uko chań sza Żo no, naj lep szy Przy ja cie lu i je dy -
na Ko chaś ko! Myśl o To bie jest dla mnie cią głą ra do ścią i po cie chą.
Mam naj głęb szą na dzie ję, że po dej mie my da lej na sze pra ce i da lej
two rzyć bę dzie my nasz uko cha ny dom. Z ra do ścią i wiel kim nie po ko -
jem my ślę o zbli ża ją cym się ter mi nie Twe go roz wią za nia. Oby wszyst -
ko po szło jak naj le piej. Je że li bę dzie syn, niech bę dzie An drzej (16. V.),
je że li cór ka – Te re sa (Te re sień ska, 3. X. [?]). Te imio na da dzą dziec ku
moc ną opie kę, wie rzę w to sil nie i pra gnę te go. Cie szył bym się, Wan -
dul ku, gdy byś by ła ta ka moc na, jak ja je stem. Ile ra zy po my ślisz
o mnie, za wsze mnie spo tkasz. 
Na pisz cie list je den, zbio ro wy, zwię zły, wy raź nie pi sa ny, oględ ny,
pry wat ny. Mój ad res po ni żej. Na stęp ny list wy słać po otrzy ma niu
mej od po wie dzi. Je że li mo żna, pro szę o fo to gra fię Wan dul ki, Ro dzi -
ców, Sio strzy czek. 
Ca łu ję Was, Naj dro żsi, naj wdzięcz niej. Wszyst kich in nych ode mnie
po zdrów cie. Tyl ko Wasz. ADAM

Je rzy Gi za w No wo są dec kiej Li ście Ka tyń skiej po da je za Zo fią Fli sów ną, że list Ada ma Fli sa wy sła ny z Ko ziel ska
do ro dzi ny, nie za cho wał się. Cór ka pod po rucz ni ka, Ma ria Ku rze ja, miała go jed nak wraz z in ny mi pa miąt ka mi:
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Usze dłeś po bez mia rach spod miń skie go strycz ka,
Bo płaszcz Mat ki Bo żej przed ka tem Cię schro nił,
Lo do wych wia trów brzmia ła mo skiew ska kan tycz ka,
I do Pol ski da le ko – tak da le ko do Niej!

Nie by łeś zwo len ni kiem na iw nej le gen dy,
Że z cha na mi i w or dzie do trzesz do Ita ki,
Dla te go to An der sa py ta łeś któ rę dy
Wy brać szlak do swej sza rży, tej nie by le ja kiej.

Mia łeś ma pę har cer ską i słoń ce bu so li,
Sło wa w trum nach so sno wych wśród pia chu, igli wia,
I li lio we za pa chy, co ka żdy z nich bo li,
Gdy księ życ z Twe go mia sta nad tun drą wy pły wał.

Prze sze dłeś przez kraj Per sów, oj czy znę Je zu sa,
Ska ły sty gły i ma ki opi sał po eta,
Do pły ną łeś do wy spy, w pół dro gi, boś mu siał,
I wie dzia łeś, że er satz, że to zie mia nie ta!

Nie kost nia łeś już w lo dach jak zwy kły nie wol nik,
I przez sen od wie dza łeś Bia ły stok tak czę sto,

Ka tyńcz kom sta wia łeś wraz z in ny mi po mnik,
By łeś stru ną do gra nic pol sko ści na pię tą.

A te raz co, Żoł nie rzu? Czas na od po czy nek!
Lek ką ro są, per li ście, zwil got nie ją rzę sy,
Ser ce bę dzie ko ła tać, war gi szep ną imię:
Znów po wró cił do Pol ski i zno wu zwy cię ski!

Anio ły strze gą trum ny, świec ty sią ce pło nie,
Onie mia łe sze re gi nio są bo leść smut no,
I oj czy stość pod no szą, od su wa jąc ko niec,
Jak wró żbę z kart kła dzio ną przez wro gów okrut ną.

Mat ka Bo ża Ka tyń ska okry wa to płasz czem,
Co pa ra bo la lo su ob ję ła ob rę czą,
Pre zy dent do bram Nie ba wno si proś by na sze
I wszy scy pol scy świę ci na ob ło kach klę czą.

Li ście wzro sną i spad ną w tym świe cie bez kre su,
Mo dli twa prze brzmi ta kże, marsz ża łob ny mi nie,
Lecz po Nim po zo sta ną, prócz zmia ny ad re su,
Te czy ny, jak świa dec twa, praw dzi wie piel grzy mie…

JERZY GIZA. Kra ków, 16 kwiet nia 2010 r.

Ja go dzie i Ali, cór kom Pre zy den ta...

Pogrzeb Ryszarda Kaczorowskiego FOT. EWA WOLSKARyszard Kaczorowskio FOT. ARCH.
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D zi siaj, ja ko pre zes ho no ro wy,
za sia da w pierw szym rzę -
dzie z gło sem do rad czym,
w któ ry wszy scy uwa żnie

chce my się wsłu chi wać. Po wy bit nym
„są dec kim bart ni ku” ste ry w na szej
pszcze lar skiej or ga ni za cji prze jął Sta ni -
sław Ko wal czyk z No we go Tar -
gu. I spra wu je swo ją funk cję i mi sję już

dwie ka den cje, tj. 8 lat. De le ga ci zgro -
ma dze ni 9 kwiet nia na sa li w Gry bo wie
nie przy po mi na ją wie lu po dob nych pol -
skich gre miów. Spo kój, po rzą dek i au -
ten tycz ne prze świad cze nie, że wszy scy
pra cu je my dla pszcze lar skie go do bra
wspól ne go. Dla te go kry tycz nych uwag
czy wnio sków o no wa tor skim lub nie -
spo dzie wa nym cha rak te rze nikt nie

trak tu je ne ga tyw nie lub ze znie cier pli -
wie niem. Roz li cze nia i spra woz da nia
za ostat nie czte ro le cie prze bie ga ją nad -
zwy czaj spraw nie. Nie ma wąt pli wo ści,
że Kar pac ki Zwią zek Pszcze la rzy
w No wym Są czu trzy ma się moc no.

Na za jutrz po wy bo rach, 10 kwiet nia,
już z no wym -sta rym pre ze sem Sta ni sła -
wem Ko wal czy kiem przy stę pu je my
do dru giej od sło ny na sze go zlo tu,
do pszcze lar skie go szko le nia. Zasz czy -
ca ją nas swo imi wy kła da mi wy bit ni
przed sta wi cie le na uki pszczel ni czej
z Kra ko wa: dr Kry sty na Cze koń ska
i prof. Zbi gniew Czar nec ki. 

W prze rwie, z bal ko nu przy glą dam się
pa no ra mie zie mi gry bow skiej, gdy z za -
du my wy ry wa mnie dzwo nek te le fo nu
ko mór ko we go. Po dru giej stro nie, jak by
kom plet nie nie re al ne, spa da ją, z ło sko tem
se rii ka ra bi nu ma szy no we go wia do mo -
ści o ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń -
skiem. Już za chwi lę ca ła na sza kar pac ka
brać pszcze lar ska tłum nie gro ma dzi się
przed te le wi zo rem i w onie mia łym zdu -
mie niu i prze ra że niu chło nie dra ma tycz -
ne in for ma cje o tra gicz nej śmier ci
pol skiej Pa ry Pre zy denc kiej: Pa na Le cha
Ka czyń skie go i Pa ni Ma rii Ka czyń skiej.
W osłu pie niu po wta rza my ko lej ne na -
zwi ska ofiar tej lot ni czej he ka tom by: Pa -
na Pre zy den ta Ry szar da
Ka czo row skie go, po słów i se na to rów RP,
pol skie go du cho wień stwa, przed sta wi -
cie li Ro dzin Ka tyń skich, funk cjo na riu szy
BOR -u i człon ków za ło gi sa mo lo tu. I tak
oto w ga li cyj skim Gry bo wie splo tły się
już nie ro ze rwal nie mo je pszcze lar skie lo -
sy z naj więk szą, od cza sów agre -
sji III Rze szy i Ro sji So wiec kiej
na Pol skę w 1939 ro ku, na ro do wą tra ge -
dią, któ ra do tknę ła Po la ków i Pań stwo
Pol skie gdzieś na da le kiej, a ja kże nie -
przy ja znej od wie ków, ale brat niej prze -
cież, bo sło wiań skiej, zie mi ro syj skiej.

Z cy klu „Pszczo ły i lu dzie”

Tam nie ma mgły

Ośrodek Szkoleniowy Politechniki Warszawskiej
w Grybowie. To tutaj pszczelarze z Karpackiego Związku
Pszczelarzy w Nowym Sączu spotkali się 9 kwietnia
na kolejnym swoim zjeździe sprawozdawczo-wyborczym.
Przez 25 lat, do 2002 r., naszej organizacji pszczelarskiej
przewodził Janusz Kasztelewicz, którego Czytelnikom
„Sądeczanina” nie trzeba przedstawiać.

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU

Księga kondolencyjna w Ośrodku Zamiejscowym Małopolskiego UW przy
ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu FOT. HSZ
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Kan ce la ria Pre zy den ta Le cha Ka -
czyń skie go – o czym mo że nie wie lu
z Was wie – by ła nie zwy kle przy chyl -
na nam, pol skim pszcze la rzom. Na co
dzień i od świę ta da wał te mu świa dec -
two Jan Krzysz tof Ar da now ski, do rad ca
do spraw wsi i rol nic twa Pre zy den ta RP.
Ten emi sa riusz Pierw sze go Oby wa te la
Pol ski, cią gle obec ny na spo tka niach
i zlo tach pszcze lar skich, ta kże w Stró -
żach u pre ze sa Ja nu sza Kasz te le wi cza,
grun tow nie po in for mo wa ny o pro ble -
mach na sze go śro do wi ska, za wsze słu -
żył na sze mu śro do wi sku ra dą i po mo cą.
Kie dy w kwiet niu 2008 r. mi ni ster Jan
K. Ar da now ski udzie lał mi wy wia du dla
„Prze glą du Pszcze lar skie go” (nr 2
(11)/2008), nie mia łem żad nej wąt pli -
wo ści, że Pan Pre zy dent Lech Ka czyń -
ski w swo jej wiel kiej pań stwo wej
i na ro do wej mi sji o ni kim nie za po -
mniał, a więc ta kże i o nas, pszcze la -
rzach. I dzi siaj już wia do mo, że tej tro ski
nie uda ło się nam wy ko rzy stać. Bo my
pszcze la rze, choć nie tyl ko są dec cy, ale
ta kże ślą scy, lu bel scy i ma zo wiec cy, za -
mie rza li śmy wy brać się do Pa na Pre zy -
den ta Le cha Ka czyń skie go z proś bą
o Je go pa tro nat dla or ga ni zo wa nej
od po cząt ku bie żą ce go ro ku Fun da cji
Apis Po lo niae, któ ra w za mie rze niu
mia ła by pro mo wać pol ski miód i pro -

duk ty pszcze le, ale ta kże wspie rać roz -
wój pol skie go pszcze lar stwa, bo ja ko się
rze kło już nie raz i nie dwa w tych fe lie -
to nach, świat bez pszczół mo że utra cić
swój eko lo gicz ny sens i kształt. Te raz
już wiem, że do ta kie go spo tka nia ni gdy
nie doj dzie.

W 2000 r., kie dy pi sa łem ksią żkę pt.
Ule i pa sie ki w Pol sce (Wy daw nic two
„Są dec ki Bart nik” 2000 r.), zwró ci łem
się do ks. Ja na Twar dow skie go, nie ży ją -
ce go już, wy bit ne go pol skie go po ety
i pra ła ta ho no ro we go Je go Świą to bli wo -
ści Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, z proś -
bą o na pi sa nie oko licz no ścio we go
wier sza o pszczo łach. I dzi siaj, kie dy
bra ku je mi słów po smo leń skiej tra ge -
dii, chciał bym za po śred nic twem ła mów
„Są de cza ni na” prze ka zać po etyc kim,
wie lo znacz nym sym bo lem z poezji ks.
Twar dow skie go, mój hołd i po kłon Pa -
nu Pre zy den to wi Rzecz po spo li tej Pol -
skiej Le cho wi Ka czyń skie mu i Je go
Ma łżon ce Pa ni Ma rii Ka czyń skiej. I to
jest rów nież nasz są dec ki pszcze lar ski
hołd, bo twa rzy mo ich przy ja ciół z Kar -
pac kie go Związ ku Pszcze la rzy w No -
wym Są czu, śle dzą cych z prze ra że niem
re la cję ze Smo leń ska już ni gdy nie za -
po mnę. I wiem, że roz pacz kar pac kich
pszcze la rzy, wy pi sa na na ich twa rzach,
po tej nie po we to wa nej stra cie, to jest Pa -
na zwy cię stwo, Pa nie Pre zy den cie! 

Nie mów, że pszczo ła umie ra
po wiedz do ko nu je dzie ła
na śmierć nie ma już cza su
tak się pra co wać za wzię ła

Za sy pia a nie umie ra
tak się dla in nych tru dzi
ma leń ka nie śmier tel na
wśród nas śmier tel nych lu dzi

Po wie dzia no w Bi blii, że na po cząt -
ku by ło sło wo. I by ło! Dla te go wsłu chaj -
my się w znak od ks. Twar dow skie go,
bo sło wem i zna kiem sta ła się ta kże ka -
ta stro fa Tu -154M z ka tyń ski mi piel grzy -
ma mi na po kła dzie. 

Tam, do kąd te raz le ci cie, Pa nie Pre -
zy den cie, nie bę dzie mgły, jak nad lot -
ni skiem w Smo leń sku, bo bę dzie tyl ko
czy sty la zur Nie ba, a nie biań skie ro je

z Ma ło pol ski, Pod kar pa cia, Ma zow sza,
Ślą ska, Lu belsz czy zny, Wiel ko pol ski,
Po mo rza, War mii i Ma zur za brzę czą
przy jaź nie na po wi ta nie nad Wa szy mi
gło wa mi. Tam nie bę dzie drwi ny i fał -
szy we go świa dec twa, bo On, Wszech -

moc ny i Nie zwy cię żo ny, do ce nił już
daw no i trud dla Pol ski, i to jak ofiar nie
do ko nał Pan dzie ła, Pa nie Pre zy den cie,
wie dząc, że dla Nie pod le głej na śmierć
ni gdy nie ma cza su, choć gdy nad cho -
dzi, trze ba w oka mgnie niu sta nąć z nią
twa rzą w twarz. Dla przy szłych po ko leń
Po la ków! 

MA CIEJ RY SIE WICZ
Gry bów, 10 kwiet nia 2010 ro ku

I to jest również nasz
sądecki, pszczelarski hołd,
bo twarzy moich przyjaciół
z Karpackiego Związku
Pszczelarzy w Nowym
Sączu, śledzących
z przerażeniem relację ze
Smoleńska, już nigdy nie
zapomnę.

Pod biurem posła  Arkadiusza
Mularczyka FOT. HSZ
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N a fron to wej ścia nie bu dyn ku
Ze spo łu Szkół Za wo do wych
im. Wła dy sła wa Or ka -
na przy ul. Da szyń skie go zo -

sta ła od sło nię ta i po świę co na ta bli ca ku
czci 23 ab sol wen tów przed wo jen ne go
Se mi na rium Na uczy ciel skie go Mę skie -
go, ofi ce rów Woj ska Pol skie go, jeń ców
wo jen nych obo zów w Ko ziel sku i Sta -
ro biel sku, za mor do wa nych w kwiet -
niu 1940 r. przez NKWD strza ła mi w tył
gło wy w Ka ty niu i Char ko wie. Do mia -
stecz ka św. Kin gi przy by li człon ko wie
ro dzin bo ha te rów, licz ni ab sol wen ci tej
pla ców ki, przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych i pań stwo wych, du chow ni,
ucznio wie i mło dzież, re pre zen ta cje or -
ga ni za cji spo łecz nych, „So li dar no ści”,
licz ne pocz ty sztan da ro we.

Msza świę ta w in ten cji po mor do wa -
nych Po la ków na „nie ludz kiej zie mi”
i ofiar smo leń skiej ka ta stro fy z 10 kwiet -
nia br. zo sta ła od pra wio na w ko ście le
pw. Trój cy Świę tej w klasz to rze kla ry -
sek. Na bo żeń stwo ce le bro wa li: ks. pra -
łat Al fred Ku rek i ks. Jó zef Szczę śniak.

– Od wie lu ty go dni na ustach ty się cy
Po la ków po wta rza się sło wo Ka tyń – mó -
wił w ho mi lii ks. Al fred Ku rek. – Miej -
sce, jak mó wią nie któ rzy, prze klę te, ale
in ni na zy wa ją je świę tym! Wszyst kim
nam, nie tyl ko Po la kom, po nie daw nej ka -
ta stro fie lot ni czej – ta kże świa tu, Ka tyń
ko ja rzy się z ofia ra mi strasz nej zbrod ni
z ro ku 1940 z cza sów II woj ny świa to wej.
W Ka ty niu w cią gu mie sią ca za bi to 4400
Po la ków, jeń ców z Ko ziel ska. W Ka li ni -
nie, obec nie w Twe rze, do kąd przy wo że -
ni by li więź nio wie z Ostasz ko wa,
za strze lo no po nad 6300 osób, w Char ko -
wie wy mor do wa no prze szło 3800 na -
szych ro da ków ze Sta ro biel ska. W tych
trzech miej scach od 3 kwiet nia do 15 ma -
ja 1940 r. Ro sja nie za mor do wa li 14552
oso by. Ok. 4400 osób za mor do wa no
w By kow ni ko ło Ki jo wa, a miej sce po -
chów ku kil ku ty się cy in nych pol skich ofi -
ce rów i żoł nie rzy nie jest do dzi siaj zna ne.
Ro dzi ny na dal do ma ga ją się od władz ro -
syj skich do ku men tów, gdzie znaj du ją się
spi sa ne miej sca wiecz ne go spo czyn ku ich
uko cha nych osób.

W peł nym za du my i re flek syj nym ka -
za niu ka płan na wią zał też do smo leń -

skiej ka ta stro fy sprzed dwóch ty go dni,
pod kre śla jąc, że pre zy den ci Lech Ka -
czyń ski i Ry szard Ka czo row ski i po zo -
sta łe 94 oso by le cia ły „w słu żbie
oj czyź nie”, by od dać hołd bo ha te rom,
któ rzy 70 lat te mu zło ży li dla Pol ski naj -
wy ższą ofia rę. Dla te go pod czas mszy
mło dzież i do ro śli mo dli li się za tych,

któ rzy zo sta li do tknię ci dwie ma tra ge -
dia mi na ro do wy mi.

***
Głów ne uro czy sto ści od by ły się

przy bu dyn ku ZSZ, gdzie m.in. od czy -
ta no apel po le głych i zo sta ła od sło nię ta
pa miąt ko wa ta bli ca. Bia ło -czer wo ną
szar fę z pły ty zsu nę li: dy rek tor szko ły

Dwa dzie ścia trzy
dla Ka tyń czy ków
„Któż kro ple po li czy kie li cha go ry czy, któ ry śmy aż
do dna speł ni li”. Sło wa ro man tycz ne go po ety Kon stan te -
go Ga szyń skie go sta ły się mot tem dla wzru sza ją cej uro -
czy sto ści, ja ka od by ła się 23 kwiet nia w Sta rym Są czu.

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
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Bo gu mi ła Hy bel oraz wzru sze ni przed -
sta wi cie le ro dzin: mjr. Sta ni sła wa Gron -
dal skie go, por. Hen ry ka Ja roń czy ka,
kpt. Woj cie cha Zna mi row skie go i ppor.
Adol fa Dzwon ka.

– Je stem sio strzeń cem mjr. Sta ni sła -
wa Gron dal skie go – mó wił nam ubra ny
w mun dur ofi cer ski Bo le sław No wak,
któ ry do Sta re go Są cza przy był z syn -
kiem Jac kiem. – W na szej ro dzi nie by ły
ta kie tra dy cje od kil ku po ko leń, że za -
wsze by li ofi ce ro wie. Pra dzia dek był po -
wstań cem stycz nio wym z ro ku 1863,
dzia dek i je go sy no wie bra li udział we
wszyst kich kam pa niach po 1914 ro ku.
Kie dyś wu jek od wie dził nas w do mu,
słu żył wte dy we Lwo wie i do mnie chłop -

ca sied mio -ośmio let nie go po wie dział, że
i ja po wi nie nem być ofi ce rem. I to, co
mam dzi siaj na czap ce, to nie są ty po we
gwiazd ki. W pre zen cie wuj zo sta wił mi
sześć ta kich gwiaz dek, że bym zo stał ofi -
ce rem. Ucho wa ły się dwie. Wstą pi łem
do szko ły ofi cer skiej. Skoń czy łem uczel -
nię w ro ku 1952. Nie ste ty, przed pro mo -
cją zo sta łem zwol nio ny. Ja i pa rę osób
by li śmy nie god ni, by no sić ofi cer skie
gwiazd ki w tam tej szej ar mii. Oka zu je
się, że w an kie cie, któ rą wy peł ni łem, by -
ła ru bry ka, gdzie trze ba by ło wy peł nić
da ne do trze cie go po ko le nia. Pe łen uf -
no ści na pi sa łem, że mój wuj mjr Gron -
dal ski zgi nął na Wscho dzie. Póź niej

do wie dzia łem się, że „in for ma cyj ny”,
któ ry do rwał tę an kie tę, przed pro mo cją,
stwier dził, że nie je stem go dzien być ofi -
ce rem. I tak wte dy od czu łem po raz
pierw szy na wła snej skó rze po kło sie Ka -
ty nia, a wła ści wie Char ko wa, gdzie wu -
jek zo stał za mor do wa ny. Prze pra szam
za ta ką oso bi stą wstaw kę, bo prze cież
gdzie Krym, gdzie Rzym, gdzie wu jek,
a gdzie ja? Po tem ja koś się szczę śli wie
uda ło ży cie prze żyć, zo sta łem ofi ce rem,
ale to już jest in na hi sto ria.

– Je stem naj młod szą cór ką por. Hen -
ry ka Ja roń czy ka – przed sta wia się Ha li -
na Ko kot kie wicz z Biel ska -Bia łej.
– Naj star sza sio stra ma 88 lat, nie mo gła
przy je chać. By łam tu taj już dzie sięć lat
te mu, z trze cią sio strą, któ ra już nie ży je.
Tu taj spo ty ka ły śmy in nych Ja roń czy ków,
też na sza ro dzi na. Mia łam prze pięk ne
dzie ciń stwo. Ostat ni raz wi dzia łam ta tu -

sia w ro ku 1939 przed mo bi li za cją
w Biel sku. Był w mun du rze, szedł na woj -
nę. Nikt nie mógł wte dy przy pusz czać, że
że gna my go na za wsze. Z ma mą i in ny -
mi ro dzi na mi woj sko wych by li śmy wy wo -
że ni po cią giem na Wschód, jak by
w uciecz ce przed Niem ca mi, nie zda jąc
so bie spra wy, że sy tu acja się od wró ci.
Oj ca już po tem nie spo tka ły śmy…
Na szczę ście uda ło się nam ze Wscho du
wró cić do Pol ski. Te oso by, któ re szyb ko
się na to nie zde cy do wa ły, tra fi ły po tem
na… Sy bir. A my śmy wró ci li do Cie szy -
na i tam do trwa li śmy do koń ca woj ny.
Ma my li sty od ta ty, kart ki, my śmy też ko -
re spon den cję wy sy ła ły do Ko ziel ska. To
są dla mnie praw dzi we re li kwie, bez cen -
ne pa miąt ki. Dwa ra zy by łam w Ka ty niu.
Naj pierw na wmu ro wa niu ka mie nia wę -
giel ne go pod mau zo leum, a po tem jak
już by ło otwar cie cmen ta rza. Za pierw -
szym ra zem by łam z sio stra mi, za dru gim
– sa ma. To się nie da opi sać, tych na -

y dę by 
w

Lista

Li sta ofi ce rów, ab sol wen tów Se mi na rium
Na uczy ciel skie go Mę skie go, za mor do wa nych
w Ka ty niu i Char ko wie:
Ka pi tan Bo le sław An toń
Po rucz nik Wła dy sław Bed na rek
Po rucz nik Ta de usz Ber nac ki
Pod po rucz nik Jan Biesz czad
Pod po rucz nik Sta ni sław Ci chec ki
Ka pi tan Sta ni sław Cy coń
Po rucz nik Ka rol Do brzań ski de Dem ko wicz
Pod po rucz nik Adolf Dzwo nek
Ka pi tan Mi chał Go erz
Ma jor Sta ni sław Gron dal ski
Ka pi tan Ste fan Hal ski
Pod po rucz nik Jó zef Ja roń
Po rucz nik Hen ryk Ja roń czyk
Ka pi tan Jó zef Ka pa ła
Ka pi tan Jó zef Kę dzier ski
Pod po rucz nik Ta de usz Ku rze ja
Puł kow nik Lu dwik Paw li kow ski
Ma jor Edward Re gu ła
Po rucz nik Jan Sko czeń
Pod po rucz nik Jan Szaj now ski
Ka pi tan Jan Szew czyk
Ka pi tan Zyg munt Ty mań ski
Ka pi tan Woj ciech Zna mi row ski.

Ostatni raz widziałam
tatusia w roku 1939 przed
mobilizacja w Bielsku. 
Był w mundurze, szedł 
na wojnę.

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:34  Strona 29



30 Sądeczanin MAJ 2010 v www.sadeczanin.info

szych prze żyć. Dzi siej sza uro czy stość
w Sta rym Są czu by ła prze pięk na i wzru -
sza ją ca. Ja już w ko ście le się po ry cza -
łam. Wszyst ko mi się tu taj za czę ło
przy po mi nać. Dla te go nie po tra fi łam
przed szko łą nic po wie dzieć, bo się ba -
łam, że mi głos utknie w gar dle. Je stem
bar dzo wdzięcz na tym, któ rzy ufun do wa li
tę ta bli cę i zor ga ni zo wa li te ob cho dy 70.
rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej.

***
Po ofi cjal nych uro czy sto ściach

w szkol nym ogro dzie po sa dzo no 23 dę -
by upa mięt nia ją ce ka żde go z 23 sta ro są -
dec kich Ka tyń czy ków, ab sol wen tów
Se mi na rium Na uczy ciel skie go. 3 ci sy
bę dą upa mięt niać ofia ry smo leń skiej ka -
ta stro fy, zwłasz cza, że wie le spo śród tych
osób (po cząw szy od pre zy den ta Le cha
Ka czyń skie go, Ry szar da Ka czo row skie -
go, Ma cie ja Pła żyń skie go i Fran cisz ka
Gą go ra) go ści ło w Sta rym Są czu. 

Wzru szo ny był też bur mistrz Ma rian
Cy coń, któ re go krew ny kpt. Sta ni sław
Cy coń zo stał za mor do wa ny w Ka ty niu
(je go na zwi sko umiesz czo no na pły cie),
a wuj kpt. An drzej Buch man zgi nął
w oko li cach Sze pie tów ki.

– W naj bli ższym cza sie jed na z ulic
w Sta rym Są czu zo sta nie po świę co -
na pol skim ofi ce rom po mor do wa nym

na „nie ludz kiej zie mi” – pod kre śla Ma -
rian Cy coń.

Do daj my, że pod czas uro czy sto ści
na sto isku Pocz ty Pol skiej mo żna by ło
otrzy mać oko licz no ścio wą kart kę ze spe -
cjal nym stem plem. W szko le przy go to -
wa no wy sta wy po świę co ne te mu
wy da rze niu. Mło dzież pod kie run kiem
pe da go gów przed sta wi ła pro gram ar ty -
stycz ny. Gra ła Sta ro są dec ka Mię dzysz -

kol na Or kie stra Dę ta pod dy rek cją
Sta ni sła wa Dą brow skie go. Przy by li wer -
bli ści z Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej. Po gra nicz ni cy peł ni li też
war tę ho no ro wą przy ta bli cy.

Treść na pi su na ta bli cy:
Motto: „Któż krople policzy kielicha goryczy,
któryśmy aż do dna spełnili”, autorstwa
romantycznego poety Konstantego
Gaszyńskiego
Absolwenci Seminarium Nauczycielskiego
Męskiego, męczennicy za Ojczyznę,
bestialsko pomordowani w Katyniu
i Charkowie w kwietniu 1940 roku.
W hołdzie Ofiarom zbrodni, w 70-tą rocznicę
Ich śmierci tablicę ufundowali: Dyrekcja,
nauczyciele, absolwenci i uczniowie ZSZ.
Stary Sącz, 23 kwietnia 2010. 
Autorka napisu: Małgorzata Piluch

PIOTR GRYŹLAK

Warto wiedzieć

W grud niu 2009 ro ku, z ini cja ty wy na uczy -
cie la ZSZ Ja na Ru cha ły, zo stał do szko ły za -
pro szo ny au tor ksią żki No wo są dec ka Li sta
Ka tyń ska Je rzy Gi za, na spo tka nie z ucznia -
mi klas po lo nist ki Mał go rza ty Pi luch. Przy -
go to wu jąc się do spo tka nie, Mał go rza ta
Pi luch od kry ła, że 23 Ka tyń czy ków to ab -
sol wen ci Se mi na rium Na uczy ciel skie go
Mę skie go, po wsta łe go w Sta rym Są czu
w 1903 ro ku, któ re jest pro to pla stą Ze spo łu
Szkół. Za pro po no wa ła dy rek to rce szko ły
Bo gu mi le Hy bel zor ga ni zo wa nie uro czy ste -
go od sło nię cia ta bli cy. Go ściem ho no ro -
wym miał być Je rzy Gi za ja ko
przed sta wi ciel Wo je wo dy Ma ło pol skie go,
ale nie mógł uczest ni czyć w uro czy sto ści
z po wo du po grze bu w Kra ko wie Ja nu sza
Kur ty ki Pre ze sa IPN, któ ry był je go przy ja -
cie lem. Wy sto so wał do dy rek to r Bo gu mi ły
Hy bel list, któ ry zo stał przez nią pod czas
uro czy sto ści od czy ta ny.

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU
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†
Pro memoria

Tragedia lotnicza w Smoleńsku boleśnie ugodziła całą Polskę, w tym także

NOWY SĄCZ. Sądeczanie są w żałobie z całym narodem. 
Jesteśmy razem, ponad podziałami. Z ciężkim sercem i wielkim

współczuciem myślimy o wszystkich ofiarach katastrofy. 

Zginęli w służbie Ojczyźnie, w drodze do Katynia, gdzie mieli oddać
hołd zamordowanym polskim oficerom. Dramatyczne fatum Katynia

powtórnie, po 70 latach zaciążyło nad historią Polski. 
Na pokładzie byli darzeni naszym najwyższym szacunkiem

Przyjaciele Nowego Sącza – Honorowi Obywatele naszego miasta: 

JE Prezydent Rzeczypospolitej Pan Lech Kaczyński; 

JE Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Pan Ryszard Kaczorowski. 

Obaj żywili niekłamaną sympatię do Nowego Sącza. Obaj – jako odważni
patrioci – odegrali ważną rolę we współczesnych dziejach Polski. 

Naszym sądeckim rodakiem był także Pan Generał Franciszek Gągor,
absolwent I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 

Jako prezydent Nowego Sącza miałem zaszczyt wielokrotnie gościć
Panów Prezydentów i Pana Generała w ratuszu. Zachowuję nasze
rozmowy i kontakty w miłej pamięci. Dziś trudno uwierzyć, że już

nigdy nie odwiedzą Królewskiego Grodu nad Dunajcem i Kamienicą. 

Nowy Sącz łączy się w bólu z rodzinami Osób, 
które zginęły w katastrofie lotniczej. 

Niech Bóg ma Ich w swojej opiece.

Cześć Ich pamięci!

Ryszard Nowak, Prezydent Nowego Sącza
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T e dwie de ka dy w ży ciu czło -
wie ka, na ro du, pań stwa, re gio -
nu to już epo ka. Wy star czy
uświa do mić so bie, że dwa dzie -

ścia lat to ty le, ile trwa ła II Rzecz po spo -
li ta. Dla wie lu z nas la ta 1990–2010 to
naj wa żniej szy okres w ży ciu.

Re for ma sa mo rzą do wa na le ży do naj -
bar dziej uda nych po 1990 r., cze go nie
mo żna po wie dzieć o prze obra że niach
np. w słu żbie zdro wia czy w dzie dzi nie
pry wa ty za cji daw nych przed się biorstw
pań stwo wych. Mo im zda niem to sa mo -
rząd, a nie upar tyj nio ny si łą rze czy par -
la ment, stał się fun da men tem
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, trwa łą
in sty tu cją pol skiej de mo kra cji. Jest au -
ten tycz nym suk ce sem de mo kra cji i zda -
nym eg za mi nem w pol skiej szko le
wol no ści. To też do wód, że Po la cy po -
tra fią łą czyć od wa gę i roz są dek, mą -
drość po li tycz ną z po li tycz ną wi zją.

Ra port „Są de cza ni na” jest skrom ną
pró bą udo ku men to wa nia dwóch de kad
sa mo rząd no ści na Są dec czyź nie. Słu żą
te mu za rów no wspo mnie nia tam tych
chwil na ro dzin de mo kra cji sa mo rzą do -
wej w No wym Są czu, cza su na dziei, pa -
sji i ra do ści, ale ta kże re flek sje na tu ry
ogól nej i ze sta wie nia per so nal ne – m.in.
peł ny wy kaz wszyst kich rad nych we
wszyst kich sa mo rzą dach Są dec czy zny
w ko lej nych ka den cjach, po cząw szy
od 1990 r.

REDAKCJA
***

Prze łom ustro jo wy w sa mo rzą dzie
po le gał na tym, że ra da – ja ko or gan sta -
no wią cy i kon tro l ny – od 1990 r. wy ła -
nia na by ła (i jest) w spo sób
de mo kra tycz ny, po wszech ny, bez po -
śred ni, rów ny i taj ny, a or gan wy ko naw -
czy, czy li za rząd (mia sta lub gmi ny),
a od 2002 r. pre zy dent, bur mistrz czy
wójt, stał się au to no micz ny i su we ren ny
w po dej mo wa nych de cy zjach, nie pod le -
ga ją cy or ga nom rzą do wym i par tyj nym.

Tym sa mym wła dza sa mo rzą do wa
zo sta ła pod po rząd ko wa na wspól no cie
lo kal nej, czy li ogó ło wi miesz kań ców
mia sta lub gmi ny. Po przed nio, jak wia -
do mo, ta kie pod po rząd ko wa nie ist nia -
ło je dy nie na pa pie rze. O tym, ko mu
po wie rza no rzą dy w mia stach i gmi -
nach, de cy do wał od po wied ni ko mi tet

PZPR, co na zy wa no gór no lot nie „re ko -
men da cją”. Li sta upraw nień, ode bra -
nych dwa dzie ścia lat te mu
scen tra li zo wa nej ad mi ni stra cji rzą do -
wej i po wie rzo nych do sa mo dziel ne go
roz wią zy wa nia sa mo rzą do wi, oka za ła

się im po nu ją ca i – z bie giem lat – sta le
roz sze rza na. Pań stwo zo sta ło od zy ska -
ne dla oby wa te li i uwol nio no nie zbęd -
ną dla roz wo ju ka żdej wspól no ty
ener gię spo łecz ną.

W ślad za po wie rzo ny mi za da nia mi,
po szły roz wią za nia bu dże to we: sa mo -
rząd za czął kształ to wać swo je do cho dy
w opar ciu o po dat ki lo kal ne i udział
w bu dże cie pań stwa. Skoń czy ła się za -
tem PRL -owska era przy dzie la nia ró -

żne go ro dza ju do ta cji fi nan so wych we -
dług uzna nia par tyj nych de cy den tów.

Za da nia pu blicz ne za czę ły być wy ko -
ny wa ne na wła sną od po wie dzial ność,
bez skrę po wa nia po le ce nia mi in dy wi du -
al ny mi, któ re po cho dzi ły by od in nych
władz pu blicz nych, a nad zór ad mi ni stra -
cji rzą do wej zo stał ogra ni czo ny je dy nie
do kry te rium le gal no ści z wy klu cze -
niem kry te rium ce lo wo ści. Je że li ja kiś
sa mo rząd chce bu do wać szko łę, a in ny
np. lot ni sko i go na to stać, to ni ko mu nic
do te go. Roz li cze nia mo gą do ko nać je -
dy nie wy bor cy.

Na mo cy usta wy z 8 mar ca 1990 r.
sa mo rzą dy wy po sa żo no w sto sun ko wo
du że kom pe ten cje, po wie rza jąc im wa -
żne za da nia z za kre su: kształ to wa nia ła -
du prze strzen ne go, go spo dar ki
nie ru cho mo ścia mi, ochro ny śro do wi ska
i przy ro dy oraz go spo dar ki wod nej,
gmin nych dróg, ulic, mo stów, pla ców
oraz or ga ni za cji ru chu dro go we go, wo -
do cią gów i za opa trze nia w wo dę, ka na -
li za cji, usu wa nia i oczysz cza nia ście ków
ko mu nal nych, utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku oraz urzą dzeń sa ni tar nych,
wy sy pisk i uniesz ko dli wia nia od pa dów
ko mu nal nych, za opa trze nia w ener gię
elek trycz ną i ciepl ną oraz gaz, lo kal ne -
go trans por tu zbio ro we go, ochro ny
zdro wia, po mo cy spo łecz nej – w tym
ośrod ków i za kła dów opie kuń czych

1990-2010

Dwie de ka dy
sa mo rząd no ści
Dwa dzie ścia lat te mu prze ży li śmy praw dzi wą re wo lu cję:
zmia nę ustro ju sa mo rzą do we go, wy zna czo ną ra ma mi
fun da men tal nej usta wy z 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie
terytorialnym oraz wyborami do rad miast i gmin 27
maja 1990 r.

Reforma samorzadowa
należy do najbardziej
udanych po 1990 r., czego
nie można pwoiedzieć
o przeobrażeniach np.
w służbie zdrowia, czy
w dziedzinie prywatyzacji
dawncyh przedsiebiorstw
państwowych.

RAPORT
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– bu dow nic twa miesz ka nio we go, edu -
ka cji pu blicz nej, kul tu ry – w tym bi blio -
tek gmin nych i in nych pla có wek
upo wszech nia nia kul tu ry – kul tu ry fi -
zycz nej i tu ry sty ki – m.in. te re nów re -
kre acyj nych i urzą dzeń spor to wych

– tar go wisk i hal tar go wych, zie le ni
gmin nej i za drze wień, cmen ta rzy gmin -
nych, po rząd ku pu blicz ne go i bez pie -
czeń stwa oby wa te li oraz ochro ny
prze ciw po ża ro wej i prze ciw po wo dzio -
wej, utrzy ma nia gmin nych obiek tów
i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej oraz
obiek tów ad mi ni stra cyj nych, po li ty ki
pro ro dzin nej, wspie ra nia i upo wszech -
nia nia idei sa mo rzą do wej, pro mo cji
gmi ny, współ pra cy z or ga ni za cja mi po -
za rzą do wy mi, współ pra cy ze spo łecz no -
ścia mi lo kal ny mi i re gio nal ny mi in nych
państw.

W cią gu mi nio nych dwu dzie stu lat
w ży ciu sa mo rzą do wym Są dec czy zny
zmie nia ły się za sa dy wy bor cze wy ła nia -
nia re pre zen ta cji miesz kań ców, rzą dzą -
ce ko ali cje, na zwy ugru po wań. Od 1
stycz nia 1999 r. po wró ci ły po wia ty.
Od 2002 r. ma my do czy nie nia z ko lej -
ną no wo ścią: bez po śred nim wy bo rem
go spo da rza sa mo rzą du (pre zy den ta,
bur mi strza, wój ta) i zmniej szo ną ilo ścią
rad nych. Na przy kład w No wym Są czu
na po cząt ku od ro dzo nej sa mo rząd no ści,
w 1990 r., by ło ich 36, a po tem na -
wet 40. Obec nie: 23.

Sa mo rząd na Są dec czy zna w ostat -
nich 20 la tach jest z pew no ścią zja wi -
skiem wie lo barw nym i wie lo znacz nym.
Na sze mia sta i gmi ny po prze ło mie
ustro jo wym od no si ły za rów no suk ce sy,

jak i po ra żki. Nie mniej jed nak bi lans
dwu dzie sto le cia sa mo rząd no ści wy pa da
po zy tyw nie. Przy go to wa no i zre ali zo -
wa no w tym cza sie wie le wa żnych in we -
sty cji. Re gion stał się atrak cyj niej szym
niż był dzię ki wie lu sa mo rzą dow com,
le gi ty mu ją cym się ró żno rod nym ro do -
wo dem po li tycz nym, od le wi cy po pra -
wi cę, dźwi ga ją cym swe „ma łe
oj czy zny” z pro win cjo nal ne go ma ra zmu
i sta gna cji.

Sa mo rząd ność oka zu je się naj lep szą
me to dą na suk ce sy lo kal nych spo łecz -
no ści.

JE RZY LE ŚNIAK

Cy wi li za cyj ny skok

Przy kład z mia sta i gmi ny Sta ry Sącz: o ol -
brzy mim sko ku cy wi li za cyj nym niech świad -
czy fakt, że pod ko niec lat 80. Sta ry Sącz
i oko li ce by ły bia łą pla mą na ma pie ga zy fi -
ka cyj nej Są dec czy zny. W spi sie te le fo nów
wo je wódz twa no wo są dec kie go z 1987 r. nie
ma ani jed ne go te le fo nu w Ga bo niu, Po po -
wi cach, Przy siet ni cy, Skru dzi nie czy Wo li
Kro gu lec kiej, a w obu Mosz cze ni cach wid -
nie je za le d wie 17 pry wat nych abo nen tów.
W 1991 r. gmi na by ła ste le fo ni zo wa na w 7
proc., a w 1993 – w 13 proc. 
Dziś prak tycz nie w 100 proc.

Obchody 700-lecia miasta Nowego Sącza FOT. JC
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RAPORT

Co by ło isto tą re wo lu cji sa mo rzą -
do wej w 1990 ro ku? 

– Re wo lu cja by ła za sad ni cza. Naj bar -
dziej zna czą ca zmia na, mo im zda niem,
po le ga ła na tym, że wła dze lo kal ne za -
czę ły być za le żne od wo li miesz kań ców.
Przed tem na czel nik gmi ny lub mia sta
mu siał się po do bać Ko mi te to wi Wo je -
wódz kie mu PZPR, w związ ku z czym
ca łe je go dzia ła nia by ły na kie ro wa ne
na to, co za ak cep tu je par tyj na wła dza.
Ilość pie nię dzy, któ re do sta wa ła gmi na,
by ła za le żne od te go, czy na czel nik po -
do bał się wo je wo dzie. Na co zo sta ną
wy dat ko wa ne – też za le ża ło od wo je wo -
dy. Nie wy ko rzy sta ne w da nym ro ku pie -
nią dze prze pa da ły, więc czę sto
wy da wa no je nie ra cjo nal nie, by le zdą -
żyć przed 31 grud nia. To był „jed no li ty
sys tem wła dzy pań stwo wej” z hie rar -
chicz ną struk tu rą za le żno ści. To, cze go
chcie li miesz kań cy, nie li czy ło się. 

Re for ma prze cię ła ten sys tem. Dziś
wójt nie pod le ga ani sta ro ście, ani wo je -
wo dzie, ani mar szał ko wi wo je wódz twa,
ani pre mie ro wi. Po win ni współ pra co -
wać, ale nie ma pod le gło ści. Funk cjo nu -
je też usta wa o fi nan so wa niu gmin,
po wia tów i wo je wództw, okre śla ją ca
skąd i w ja kiej wy so ko ści prze ka zy wa -
ne są środ ki fi nan so we na funk cjo no wa -
nie tych jed no stek. Nie ma tu
uzna nio wo ści ro dzą cej „ku mo ter stwo”,
są za sa dy.

Dzi siaj ka żdy wójt i bur mistrz wie, że
mu si dzia łać tak, aby to po do ba ło się
miesz kań com, bo ina czej nie bę dzie wy -
bra ny na na stęp ną ka den cję. To jest sed -
no i isto ta tej re for my, któ ra się wte dy
do ko na ła. Nie, że na czel nik gmi ny za -
czął się na zy wać wój tem, to nie mia ło
zna cze nia, lecz w czy im imie niu on

dzia ła. Obec nie wszyst kie wy bra ne wła -
dze lo kal ne, nie za le żnie, czy się nam po -
do ba ją, czy nie, dzia ła ją w imie niu
spo łecz no ści, któ ra two rzy gmi nę. 
Ode gra ła Pa ni nie po śled nią ro lę
w tej re wo lu cji przed 20 la ty na na -
szym te re nie, pro szę o tym opo -
wie dzieć.

– By łam wte dy de le ga tem rzą du
w wo je wódz twie no wo są dec kim.
W mar cu 1990 r. przy szła wia do mość
do wszyst kich ko mi te tów oby wa tel skich
i do wo je wo dów, że trze ba zgło sić kan -
dy da ta na de le ga ta peł no moc ni ka rzą du
do spraw re for my sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, czy li de le ga ta mi ni stra prof. Je rze -
go Re gul skie go. Z ka żde go

wo je wódz twa na le ża ło zgło sić do Urzę -
du Ra dy Mi ni strów kan dy da tu ry. Na sze,
no wo są dec kie wo je wódz two, wy ty po -
wa ło dwie – mo ją i pew ne go pa -
na z ZSL, już nie pa mię tam na zwi ska.
W pa rę dni po tem od by ło się „prze słu -
cha nie” kan dy da tów, pro wa dził je
w URM Jan Król. Nie dłu go po tem przy -
szła de cy zja – 1 kwiet nia 1990 ro ku zo -
sta łam de le ga tem peł no moc ni ka rzą du
ds. re for my sa mo rzą du te ry to rial ne go
– tak na zy wa ła się ta funk cja – w ran dze
wi ce wo je wo dy. Zna la złam się w wy -

Porządni ludzie zrobili
rewolucję samorządową
Z rad ną No we go Są cza, ZO FIĄ PIECZ KOW SKĄ roz ma wia Hen ryk Szew czyk

Dzisiaj każdy wójt
i burmistrz wie, że musi
działać tak, aby to
podobało się
mieszkańcom, bo inaczej
nie będzie wybrany
na następną kadencję.

FO
T.

 L
EŚ
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śmie ni tym to wa rzy stwie, wśród de le ga -
tów by li m.in. bar dzo zna ni dziś Mi ro -
sław Stec i Piotr Kow nac ki. 

Do wy bo rów sa mo rzą do wych po zo -
sta ło nie speł na 60 dni, bo od by ły się
one 27 ma ja 1990 r. Był to bar dzo pra -
co wi ty czas. Od by wa ły się ko lej ne szko -
le nia de le ga tów, pod czas któ rych
uzy ski wa li śmy wie dzę o bar dzo świe żej
(z 8 mar ca 1990 r.) usta wie sa mo rzą do -
wej, o roz wią za niach do ty czą cych fi nan -
sów gmin nych i o tym, co by ło
naj pil niej sze, czy li o or dy na cji wy bor -
czej. Pro fe sor Re gul ski prze ka zy wał
nam swo je ocze ki wa nia w sto sun ku
do nas i na szej ro li w wo je wódz twach.
Mu szę pod kre ślić, że cho ciaż zde cy do -
wa na więk szość de le ga tów prof. Re gul -
skie go wy wo dzi ła się z ko mi te tów
oby wa tel skich, to bar dzo nas uczu la no,
aby śmy dzia ła li bez stron nie i że ma my
po ma gać nie tyl ko dzia ła czom ko mi te -
tów oby wa tel skich, ale wszyst kim, któ -
rzy o to po pro szą. 

Trwa ła też pra ca w wo je wódz twie.
Od by wa li śmy spo tka nia z ko mi te ta mi
wy bor czy mi, szko li li śmy kan dy da tów
na rad nych.
Na czym po le ga ły te szko le nia? 

– Po pierw sze na in stru owa niu, co na -
le ży ro bić przed wy bo ra mi, we wszyst -
kich kwe stiach zwią za nych ze
zgła sza niem kan dy da tów na rad nych.
Te raz je ste śmy już bie gli w tej sztu ce,

ale kie dyś o kan dy da tach na rad nych de -
cy do wa ła PZPR, a do oby wa te la na le ża -
ło tyl ko pójść do wy bo rów i za gło so wać.
W 1990 r. lu dzie, ma ją cy aspi ra cje
do za rzą dza nia gmi ną, mu sie li bar dzo
uwa żnie prze stu dio wać or dy na cję wy -
bor czą, że by wie dzieć, co i kie dy na le -
ży zro bić, by nie zgu bić ja kichś
ter mi nów, bo mo gło się to za koń czyć np.
od rzu ce niem li sty. 

Jeź dzi li śmy po gmi nach i tłu ma czy -
li śmy, prze ka zy wa li śmy wzo ry dru ków,
ter mi na rze. Mi mo że – jak po wie dzia -
łam – de le ga ci Re gul skie go mie li po ma -
gać wszyst kim, to jed nak
za po trze bo wa nie na na szą po moc po -
cho dzi ło głów nie od ko mi te tów oby wa -
tel skich, bo lu dzie sta re go sys te mu
wie dzie li, o co cho dzi. Na sze biu ro
w Urzę dzie Wo je wódz kim by ło sta le
peł ne. Je go dy rek to rem był Ga briel Der -
kow ski. Za trud nia li śmy se kre tar kę i rad -
cę praw ne go i to by ło wszyst ko. W tym
skła dzie pra co wa li śmy do koń ca 1991 r. 
Ja cy lu dzie za an ga żo wa li się w te
pierw sze, wol ne wy bo ry sa mo rzą -
do we?

– Przede wszyst kim z ko mi te tów
oby wa tel skich i „So li dar no ści”. PZPR
i ZSL szły utar tym od lat try bem, oni
wie dzie li, co się przed wy bo ra mi ro bi,
mie li płat ny apa rat par tyj ny. Ko mi te ty
oby wa tel skie był to zbiór bar dzo po rząd -
nych lu dzi, któ rzy po raz pierw szy w ży -

ciu za an ga żo wa li się w spra wy pu blicz -
ne, w wiel ką spra wę przy szło ści swo ich
miast i gmin. Tu do świad cze nie związ -
ko we wy nie sio ne z „So li dar no ści” nie
wy star cza ło. Dzia łal ność sa mo rzą do wa
to by ło coś zu peł nie no we go, stąd tak
wie le szko leń, spo tkań, roz mów. Dys ku -
to wa li śmy na przy kład, jak ro ze grać
spra wę wy ła nia nia kan dy da tów na rad -
nych, że by to by li do brzy kan dy da -

ci. I są dzę, że przy naj mniej w No wym
Są czu, to się nam uda ło. 
Jak to się od by ło?

– Je że li te raz sły szę, że Plat for ma
Oby wa tel ska wy my śli ła pra wy bo ry, to
się uśmie cham. W Są czu „So li dar ność”
ra zem z Ko mi te tem Oby wa tel skim po -
wo ła ła 15-oso bo wą ko mi sję, do któ rej
zgła sza no kan dy da tów na kan dy da tów
na rad nych. Szu ka no ich po przez Klub
In te li gen cji Ka to lic kiej, pa ra fie, „So li -
dar ność”, czy li bar dzo sze ro ko. Zgło -
szo nych kan dy da tów „prze słu chi wa ła”
w sie dzi bie So li dar no ści przy ul. Pi jar -
skiej spe cjal na ko mi sja, któ rej prze -
wod ni czy ła Mag da le na Kroh. Spo śród
nich wy ło nio no oko ło 80 osób (Ra da
Mia sta mia ła li czyć 36 rad nych), któ re
przy pa so wa no do okrę gów wy bor -
czych. Po tem w Do mu Kul tu ry Ko le ja -
rza przy udzia le oko ło 300 osób
– od by ła się pre zen ta cja po szcze gól -
nych kan dy da tów i w gło so wa niu wy -
bra no tych, któ rzy po tem zna leź li się
na li stach. Po ło wę skre ślo no, choć
wszyst kie po le ca ne przez ko mi sję by ły
god ny mi za ufa nia, trze ba jed nak by ło

v www.sadeczanin.info

Jeżeli teraz słyszę, że
Platforma Obywatelska
wymyśliła prawybory, to
się uśmiecham. W Sączu
„Solidarność” razem
z Komitetem Obywatelskim
powołała 15-osobową
komisję, do której
zgłaszano kandydatów
na kandydatów
na radnych.

Dyskusja o drogach FOT. LEŚ
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wy brać naj lep szych. Za tem nie by ły to
de cy zje zza biur ka, pod ję te w ja kiejś
wą skiej gru pie lu dzi. By ła to bar dzo
de mo kra tycz na pro ce du ra – praw dzi we
„pra wy bo ry”. 
I co by ło da lej?

– Oczy wi ście, jak w ca łym kra ju, ta -
kże i u nas te pierw sze, w peł ni de mo -
kra tycz ne wy bo ry sa mo rzą do we
zde cy do wa nie wy gra ły ko mi te ty oby -

wa tel skie. By ło pa rę gmin, gdzie wój -
ta mi i bur mi strza mi zo sta li sta rzy
na czel ni cy lub lu dzie zwią za ni ze sta -
rym sys te mem. Tak się sta ło w Łąc ku,
gdzie funk cję za cho wał Fran ci szek
Mły nar czyk, w Łu ko wi cy osta ła się
(zresz tą do dziś) wój ci na Cze sła wa
Rzad kosz, ta kże w Na wo jo wej. W No -
wym Tar gu bur mi strzem zo stał Sta ni -
sław Śli mak, w Kry ni cy Jan
Gol ba. I choć po li tycz nie do pa na Ja -
na Gol by nie by ło mi bli sko, to mu szę
przy znać, że to, co zro bił w tym cza sie
dla Kry ni cy, by ło im po nu ją ce. 
Ja kie by ły te pierw sze ra dy? 

– Aż mi ło by ło pa trzeć na tych lu -
dzi. By li peł ni za pa łu, bez in te re sow no -
ści, po my słów. Naj le piej pa mię tam
ra dę w No wym Są czu. Mu szę po wie -
dzieć, że w mo jej oce nie, to by ła naj -

lep sza ra da z do tych cza so wych. To nie
by li lu dzie, któ rzy się dzie li li na ja kieś
gru py. Wspól nie się za sta na wia li, co
ro bić, co jest wa żne, a co mo że po cze -
kać. Oni się czę sto ze so bą sprze cza li,
ale w dys ku sjach wy ła nia ło się naj lep -
sze roz wią za nie da nej spra wy. Jesz cze
nie by ło te go na wy ku, że rad ny mu si
go nić za spra wa mi zwią za ny mi z wła -
snym okrę giem, bo lu dzie go nie wy -

bio rą dru gi raz. Nie by ło po czu cia, że
on mu si wspie rać ja kąś gru pę, tyl ko
po pro stu – by ło wspól ne my śle nie
o mie ście. 

Bar dzo du żo zro bio no w tej pierw -
szej ka den cji, cho ciaż ona by ła bar dzo
trud na, bo gmi ny nie by ły jesz cze tak fi -
nan so wo usta wio ne jak po tem, gdy we -
szła w ży cie usta wa o ich fi nan so wa niu.
Do koń ca 1990 r. gmi ny wy ko ny wa ły
jesz cze bu dżet na rzu co ny przez wo je -
wo dę. Środ ki dzie lo no po sta re mu i nie
mo żna by ło te go zmie nić. Za tem nie
mo żna po wie dzieć, że od pierw sze go
dnia wszyst ko ru szy ło z ko py ta, bo je śli
nie ma pie nię dzy, to nie wie le mo żna
zro bić, ale prze pro wa dzo no na przy kład
pry wa ty za cję han dlu w mie ście. By ła to
na praw dę trud na spra wa i rad ni po tra fi li
to bar dzo roz sąd nie zro bić. Nikt nie miał

wra że nia w tej pierw szej ka den cji, że
coś się dzia ło nie tak, po pro stu był to
zbiór lu dzi do brej wo li. 

Ow szem, cza sa mi do cho dzi ło
do kon flik tów. Przy kła dem mo że być
Sta ry Sącz, gdzie, już nie pa mię tam z ja -
kie go po wo du, rad ni się po dzie li li na tle
wy bo rów prze wod ni czą ce go ra dy i bur -
mi strza. Jeź dzi łam tam me dio wać, bo
był kom plet ny pat. Wte dy za rząd był

wy bie ra ny przez rad nych i osob no bur -
mistrz. 
I za czę ły się scho dy? 

– Tak by ło od po cząt ku, co nie zmie -
nia fak tu, że to był wspa nia ły, pio nier ski
okres sa mo rzą dów. Bar dzo pra co wi ty,
pięk ny okres rów nież w mo im ży ciu,
a mu szę po wie dzieć, że nie by łam wcze -
śniej prze ko na na do sa mo rzą du, ma jąc
w pa mię ci nie uda ne pró by wpro wa dze -
nia pod ko niec lat 80. ze szłe go stu le cia
sa mo rzą du ro bot ni cze go w przed się -
bior stwach. Ale to by ła zu peł nie in -
na spra wa, bo in na jest na tu ra
przed się bior stwa. Sa mo rząd te ry to rial -
ny się spraw dził, bo zaj mu je się spra wa -
mi bli ski mi miesz kań com, ła twy mi
do zro zu mie nia, choć prze cięt ny miesz -
ka niec do dziś nie bar dzo zda je so bie
spra wę z mo żli wo ści fi nan so wych gmi -
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ny. Kon sul to wa łam z gmi na mi ko lej ne
pro po zy cje zmian usta wo wych, uwa gi
wy sy ła łam do Urzę du Ra dy Mi ni strów. 
Co nam zo sta ło z tych lat?

– Po pierw sze, mo żli wo ści. Na to -
miast to nie zna czy, że te mo żli wo ści są
w peł ni wy ko rzy sty wa ne. Je że li mia ła -
bym po wie dzieć, co złe go sta ło się w sa -
mo rzą dzie, to twier dzę, że przede
wszyst kim je go upo li tycz nie nie.

Mo że naj pierw po roz ma wiaj my
o osią gnię ciach sa mo rzą dów, te
pięk ne szko ły, dro gi, wo do cią gi,
oczysz czal nie ście ków…

– To jest oczy wi ste. Stwo rzo no sa mo -
rzą dom szan se roz wo ju, choć nie
wszyst kim jed na ko we – po zo sta ły
do dziś gmi ny bied ne i bo ga te. Za le ży to
od po ło że nia i uwa run ko wań hi sto rycz -
nych. Pa mię tam swo je bar dzo ostre kłót -
nie na spo tka niach de le ga tów prof.
Re gul skie go z ów cze snym wi ce mi ni -
strem Mi sią giem. On był za stęp cą Bal -
ce ro wi cza, zaj mo wał się bu dże tem.
Twier dzi łam, że Mi siąg oszu ku je sa mo -
rzą dy i oczy wi ście oszu ki wał, bo prze -
ka zy wa no gmi nom za da nia, nie
prze ka zu jąc środ ków. Z per spek ty wy
cza su, mo gę zro zu mieć, że ca ła Pol ska
by ła wów czas w sy tu acji trud nej. 

A jed nak sa mo rzą dom uda ło się wie -
le zro bić. Szcze gól nie wi dać to w gmi -
nach, gdzie przez wie le lat nic się nie
dzia ło. Je że li ja kaś nie by ła spe cjal nie
mi le wi dzia na w ko mi te cie, to po pro stu
w ogó le nie do sta wa ła pie nię dzy. Mia ła
je dla urzęd ni ków, dla na uczy cie li, ale
o żad nych in we sty cjach nie by ło mo wy.
Te raz jed nak z ro ku na rok by ło le piej.
Lu dzi na do le wie dzie li, co jest im naj -
bar dziej po trzeb ne, stąd ru szy ło wszyst -
ko: szko ły, dro gi, te le fo ny, gaz itd. I to
jest oczy wi ście wiel kie osią gnię cie sa -
mo rzą dów. 

Suk ce sem by ło też, że te środ ki spra -
wie dli wie dzie lo no, co by ło szcze gól nie
wa żne dla ta kich gmin, jak na sze, są -
dec kie. Oka za ło się bo wiem, że na 50
naj bied niej szych gmin w kra ju, w prze -
li cze niu pie nię dzy na gło wę miesz kań -
ca, 40 by ło z wo je wódz twa
no wo są dec kie go. Pa mię tam wal ki, ja kie
to czy li śmy na spo tka niach peł no moc ni -
ków o utrzy ma nie tzw. sub wen cji wy -
rów naw czej, któ rą pró bo wa no
zli kwi do wać (te pró by dziś na dal są ak -
tu al ne). 

Po zli kwi do wa niu funk cji de le ga tów
zo sta łam peł no moc ni kiem wo je wo dy
ds. sa mo rzą dów. Gdzie się da ło, wy sy -
ła łam wy li cze nia, a do gmin pi sma, że -
by na ro bi li krzy ku, roz ma wia łam
z po sła mi. To się dzia ło już póź niej,
w okre sie, gdy rzą dzi ła le wi ca, la -
ta 1993–1997, kie dy w Sej mie zna la zło
się du żo osób z PSL. 

Pa mię tam pew ne spo tka nie z przed -
sta wi cie lem Sej mi ku Kra jo we go, któ re
zor ga ni zo wa ła pa ni po seł Gra ży na Ko -
to wicz z Łu żnej. Przy je chał na nie
przed sta wi ciel gmi ny Su chy Las spod
Po zna nia i pró bo wał mnie prze ko nać
do po my słu li kwi da cji sub wen cji wy -
rów naw czej. Mó wił: „A po co to? To
prze cież lud ność po win na się sta rać, że -
by im do cho dy ro sły, po win ni fir my za -
kła dać, a wte dy wzro sną do cho dy
gmin”. Plótł ta kie dyr dy ma ły. Ja dąc pal -
cem po usta wie, udo wad nia łam mu, że
to zu peł nie nie re al ne i że na przy kład
w gmi nie Gró dek nad Du naj cem ni gdy
nie po wsta ną wiel kie fir my, bo te ren
na to nie po zwa la, że brak do stęp no ści
ko mu ni ka cyj nej, co unie mo żli wia roz -
wój. W koń cu spy ta łam go, ja kie są do -

cho dy na miesz kań ca w je go gmi nie,
i gdy oka za ło się, że 20 ra zy więk sze niż
śred nia są dec ka, za py ta łam: „Czy pan
w ogó le wie, o czym roz ma wia my?!”
Oczy wi ście, jed nym by ło pod gór kę,
a dru gim z gór ki, ale jed nak to jest wiel -
kie osią gnię cie sa mo rzą du, że, po pierw -
sze, pie nią dze są zde cy do wa nie więk sze
niż daw niej, a więc i mo żli wo ści,
a po dru gie, że to, co się re ali zu je, cza -
sa mi le piej, cza sa mi go rzej, jed nak jest
tym, cze go miesz kań com naj bar dziej
po trze ba. 
A te raz pro szę po wie dzieć, co się
nie uda ło?

– Naj więk szym mi nu sem, mo im zda -
niem, jest upo li tycz nie nie sa mo rzą dów.
Nie daw no dys ku to wa łam z pa nem Je -
rzym Wi tu szyń skim, wi ce prze wod ni -
czą cym Ra dy Mia sta w te le wi zji
ka blo wej na ten te mat, ale zu peł nie się
nie ro zu mie my. Źle się sta ło, że sa mo -
rzą dy się upar tyj ni ły, bo to jest sprzecz -
ne z na tu rą sa mo rząd no ści na szcze blu
lo kal nym, z tym, co wy pły wa z je go
isto ty. Mó wie nie, że tak mu si być, bo tak

jest w Sej mie, w mo im od czu ciu jest
nie słusz ne. 

Nie do brze się też sta ło, że tak bar dzo
rad ni wpa trze ni są w in te res zwią za ny
z wła snym okrę giem wy bor czym, bo je -
że li gmi na jest wspól no tą sa mo rzą do wą,
to jed nak trze ba pa trzeć na ca łość gmi ny. 

Gdy by łam rad ną w ka den cji 1998–
2002, to wy ko na łam ogrom ną, zresz tą
ni ko mu, jak się oka za ło, nie po trzeb ną
pra cę. No wy Sącz jest po dzie lo ny na 25
osie dli. Dla ka żde go wy li czy łam: ile
ulic ma na wierzch nie trwa łe, ile jest
jesz cze grun to wych, ile jest jesz cze bez

Twierdziłam, że Misiąg
oszukuje samorządy
i oczywiście oszukiwał, bo
przekazywano gminom
zadania, nie przekazując
środków. Z perspektywy
czasu mogę zrozumieć, że
cała Polska była wówczas
w sytuacji trudnej. 
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ka na li za cji, wo do cią gu i oświe tle nia.
Prze ana li zo wa łam, gdzie są naj więk sze
za nie dba nia, po li czy łam kosz ty zmia ny
tej smut nej rze czy wi sto ści. Po ka za łam
to ze sta wie nie pre zy den to wi Kra wiń -
skie mu, tłu ma cząc, że po win ni śmy bar -
dziej rów no roz kła dać środ ki, nie
pa trzeć tyl ko, że ma my cen trum, a iść
sze rzej. Po gląd rad nych, że to, co do ty -
czy je go okrę gu wy bor cze go, jest naj -
wa żniej sze, nie jest do bry. Te go nie
by ło za pierw szej ra dy, ale czym da lej,
tym bar dziej rad ni czu li te me cha ni -
zmy: jak my się nie bę dzie my sta rać
o wła sną dziel ni cę, to nas nie wy bio rą.
Do bro wspól ne im zu peł nie ucie kło
sprzed oczu. 

Nie je stem też prze ko na na do ostat -
niej zmia ny, wpro wa dza ją cej bez po śred -
nie wy bo ry wój tów, bur mi strzów
i pre zy den tów. Bar dzo ostro dys ku to wa -

łam o tym z mi ni strem Ku le szą, któ re go
do brze znam. 
Dla cze go to się Pa ni nie po do ba? 

– Je że li przyj mie my, że jest to do bre
roz wią za nie, bo wójt i pre zy dent mia sta
ma moc niej szy man dat, po cho dzą cy
bez po śred nio od miesz kań ców, tak jak
pre zy dent pań stwa, i lu dzie chcą sa mi
wy bie rać wój ta i pre zy den ta, to ja się za -
czy nam za sta na wiać, do cze go jest po -

trzeb na ra da? Ja ko rad na No we go Są cza
mam co raz czę ściej po czu cie, że je stem
pią tym ko łem u wo zu.
Bo jest Pa ni w opo zy cji do pre zy -

den ta No wa ka, gdy by by ła Pa ni
w ko ali cji rzą dzą cej, to mia ła by
chy ba więk sze mo żli wo ści? 

– Po pierw sze, nie je stem w opo zy -
cji do pre zy den ta, nie je stem też w ko -
ali cji po pie ra ją cej pre zy den ta. Mam
swój sto su nek do kon kret nych spraw,
a nie osób. Dziś by cie w ko ali cji ozna -
cza gło so wa nie pod czy jeś dyk tan do,
ogra ni cza swo bo dę po dej mo wa nia de -
cy zji o tym, co słusz ne, a co nie. Rad -
ni w ko ali cjach czu ją się zwol nie ni
z obo wiąz ku my śle nia. Dziś rad ni ma -
ją nie wiel ki wpływ na bu dżet, mo gą
tyl ko pro sić pre zy den ta i ci, któ rzy są
bli żej pa na No wa ka, to mo że coś upro -
szą. Pre zy dent nie czu je od de chu rad -

nych na ple cach i nie mu si się z ni mi
li czyć. Je że li się za sta no wić, o ja kich
wa żnych spra wach de cy du je ra da, to
jest to dzie dzi na pla no wa nia prze -
strzen ne go. Nie ste ty, nie wie lu rad nych
się na tym zna, w związ ku z czym naj -
czę ściej gło su ją za tym, co im się
przed ło ży.
To prze cież ra da za twier dza bu -
dżet? 

– A ja kie ma in ne wyj ście?! Je że li ra -
da nie za twier dzi bu dże tu, to wte dy izba
ob ra chun ko wa na rzu ci gmi nie bu dżet
i ty le. Od te go mo men tu znów tyl ko
pre zy dent mo że wy cho dzić z ini cja ty -
wą zmian w bu dże cie. Ow szem, ra da
mo że te go nie przy jąć, ale to jest tyl ko
dzia ła nie prze ciw, a nie po zy tyw ne.
W mo im od czu ciu ra dy nie speł nia ją też
bar dzo wa żnej funk cji, ja ką jest funk cja
kon tro l na. Tyl ko ra da mo że kon tro lo -
wać ce lo wość i go spo dar ność wy dat -
ków w gmi nie. Nie jest do te go
upraw nio na ani Re gio nal na Izba Ob ra -
chun ko wa, ani NIK, ani żad na in na in -
sty tu cja. Ab so lu to ria dla wój tów,
bur mi strzów i pre zy den tów są fik cją.
Czę sto sły szę, że opi nia RIO jest po zy -
tyw na, wszyst ko jest w po rząd ku, ale
za po mi na się o tym, iż RIO nie kon tro -
lu je ce lo wo ści, rze tel no ści i go spo dar -
no ści wy dat ków. Miesz ka niec też nie
jest w sta nie kon tro lo wać wła dzy lo kal -
nej, bo brak mu wie dzy i mo żli wo ści.
In for ma cje wi nien otrzy my wać od ra dy,
a ra da te go nie ro bi.
Co Pa ni pro po nu je w za mian? 

– Mo że na le ży się za sta no wić nad li -
kwi da cją ra dy, a zo sta wić po cho dzą cych
z wy bo rów bez po śred nich wój tów i bur -
mi strzów, zaś Re gio nal nej Izbie Ob ra -
chun ko wej dać pra wo kon tro lo wa nia
go spo dar no ści i rze tel no ści wy dat ków
i po da wa nia oce ny do wia do mo ści
miesz kań ców. Mó wię to po na praw dę
głę bo kich prze my śle niach.

Zo fia Piecz kow ska

Ro dem z So ka la n. Bu giem, inż. dro go wnic -
twa, cór ka Ja nu sza Piecz kow skie go, dłu go -
let nie go prze wod ni czą ce go Pre zy dium
Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w No wym Są -
czu, współ twór cy tzw. eks pe ry men tu są dec -
kie go. Dzia ła ła w„S” i Ko mi te cie
Oby wa tel skim w No wym Są czu. By ła peł no -
moc ni kiem prof. Je rze go Re gul skie go ds. re -
for my sa mo rzą do wej w woj. no wo są dec kim,
na stęp nie peł no moc ni kiem wo je wo dy no -
wo są dec kie go ds. sa mo rzą dów. Rad na No -
we go Są cza w ka den cji 1998–2002
i obec nie. W ka den cji 2002–2006 za stęp ca
pre zy den ta No we go Są cza Jó ze fa A. Wik to ra.
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P rzy szło jej, przy współ pra cy
z wo je wódz kim ko mi sa rzem
wy bor czym Ali cją Me roń, sze -
fem wo je wódz kie go biu ra wy -

bor cze go Jó ze fem Niem cem
(wi ce wo je wo dą) oraz Ga brie lem Der -
kow skim, przy go to wać pod wzglę dem
or ga ni za cyj nym za po wie dzia ne na 27
ma ja wy bo ry sa mo rzą do we w ca łym
wo je wódz twie no wo są dec kim. Kan dy -
do wać mógł ka żdy, kto ze brał 150 pod -
pi sów (w gmi nach wiej skich – 15).

Pra wy bo ry w Ko mi te cie 
Oby wa tel skim

Po wsta łe na fa li de mo kra ty za cji ży cia
pu blicz ne go ko mi te ty oby wa tel skie „So -
li dar ność” mia ły rów nież swo je go re pre -
zen tan ta w No wym Są czu. 

Ko mi tet Oby wa tel ski „So li dar ność”
w No wym Są czu sku piał przed sta wi -
cie li ko mi sji za kła do wych „S”, śro do -
wisk dusz pa ster stwa lu dzi pra cy, Klu bu
In te li gen cji Ka to lic kiej, związ ków
kom ba tanc kich. W prze pro wa dzo nych

w kwiet niu przez KO „S” w Do mu
Kul tu ry Ko le ja rza pra wy bo rach wy ło -
nio no 36 kan dy da tów, któ rych zgło szo -
no do zbli ża ją cych się wy bo rów. By li
to prze wa żnie lu dzie z po ko le nia trzy -
dzie sto - i czter dzie sto lat ków, z wy -
ższym wy kształ ce niem, nie na le żą cy
(w więk szo ści) po przed nio do par tii
i stron nictw. W son da żu na naj od po -
wied niej sze go kan dy da ta na pre zy den -
ta No we go Są cza, po ewen tu al nym
uzy ska niu za ufa nia wy bor ców, uzna no
Je rze go Gwi żdża, któ ry ze brał 118 gło -
sów, a je go głów ny kon ku rent Hen ryk
Paw łow ski, ko le jarz z 20-let nim sta żem
pra cy – 60. Pra wy bo ry po pro wa dzi li li -
de rzy KO: An drzej Szka ra dek i Mag -
da le na Kroh.

W okre sie kam pa nii wy bor czej
w No wym Są czu, jak w ca łym kra ju, od -
no to wy wa no przy śpie szo ny rytm zmian

Od wy bo rów par la men tar nych 4 czerw ca 1989 r. rósł
w si łę ruch oby wa tel ski. Wio sną 1990 r. de le ga tem – peł -
no moc ni kiem rzą du ds. re for my sa mo rzą do wej, w ran dze
wi ce wo je wo dy – zo sta ła Zo fia Piecz kow ska, człon ki ni
Pre zy dium Miej skie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li -
dar ność” w No wym Są czu.

20 lat te mu w No wym Są czu…

Na ro dzi ny de mo kra cji
Rada Miejska 1994-1998, lipiec 1994 FOT. KF
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ka dro wych. An drzej Szka ra dek, szef są -
dec kiej „So li dar no ści”, pod czas zjaz du
związ ku w Gdań sku, zo stał wy bra ny
do Kra jo wej Ko mi sji Wy ko naw czej.
No wym pro ku ra to rem wo je wódz kim
mia no wa no Mar ka Eil me sa. Do ro szad
per so nal nych do cho dzi ło w urzę dach
pań stwo wych i za kła dach pra cy
(m.in. 15 ma ja 1990 r. dy rek to ra Wo je -
wódz kie go Przed się bior stwa Ko mu ni -
ka cyj ne go Paw ła To bia sza za stą pił je den
z je go po przed ni ków, Ka zi mierz Chap -
ko, zwol nio ny na mo cy de kre tu o sta nie
wo jen nym 14 grud nia 1981 r.), tra ci li
kie row ni cze po sa dy lu dzie wpi sa ni
w do go ry wa ją cy an cien re gi me. No wym
ku ra to rem oświa ty zo sta ła prze wod ni -
czą ca za ko piań skiej „So li dar no ści” Ja -
ni na Go ście jo wa.

Prze ciw ko usta le niom okrą głe go sto -
łu z 1989 r. wy stę po wał Okręg Pod ha -
lań ski Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej
w No wym Są czu z li de rem Ta de uszem
Ro lą. W miej sce roz wią za nej w stycz -
niu 1990 r. PZPR po wsta ła So cjal de mo -
kra cja Rzecz po spo li tej Pol skiej (SdRP),
któ rej w No wym Są czu prze wo dził inż.
Je rzy Lach z ZNTK, a do władz kra jo -

wych wy bra ny zo stał Le szek Ko rze -
niow ski. Ru chy ka dro we od mie ni ły też
Stron nic two De mo kra tycz ne i Pol skie
Stron nic two Lu do we.

28 kwiet nia Sejm zniósł świę to 22
Lip ca i przy wró cił świę to 3. Ma ja.
W ma ju 1990 r. no wo są dec ka pro ku ra -
tu ra wzno wi ła śledz two w spra wie nie -
wy ja śnio nej śmier ci (2 lu te go 1986 r.)
dzia ła cza so li dar no ścio we go Zbi gnie wa
Szkar ła ta. Roz po czy na ła się też we ry fi -
ka cja funk cjo na riu szy b. Słu żby Bez pie -

czeń stwa i pio nu po li tycz ne go MSW (10
ma ja we szły w ży cie usta wy po wo łu ją -
ce Urząd Ochro ny Pań stwa i Po li cję
Pań stwo wą, a na cze le wo je wódz kiej ko -
mi sji we ry fi ka cyj nej sta nął wi ce wo je -
wo da Ja cek Ro gow ski). 15 czerw ca
no wym wo je wódz kim ko men dan tem
po li cji – z re ko men da cji An drze ja Szka -
rad ka – mia no wa no mjr. Ze no na We -
resz kę, b. ne go cja to ra z ra mie nia Mi li cji
Oby wa tel skiej pod czas oku pa cji są dec -
kie go ra tu sza przez dzia ła czy „So li dar -
no ści” w stycz niu 1981 r. (dał się wte dy
po znać ja ko zwo len nik roz wią zy wa nia
kon flik tów bez uży cia si ły).

Szko ły przy go to wy wa ły się do wpro -
wa dze nia na uki re li gii (z dniem 1 wrze -
śnia). 

Jed no cze śnie po gar sza ła się sy tu acja
eko no micz na w kra ju. Padł re kord in fla -
cji: 14 mar ca GUS ogło sił, że in fla cja
w cią gu 12 mie się cy wy nio sła 1360
proc. W No wym Są czu ku upad ko wi
chy li ły się Są dec kie Za kła dy Na pra wy
Sa mo cho dów. Dzia ła cze NSZZ RI „So -
li dar ność” blo ko wa li dro gi (m.in.
w Chełm cu i Ko rzen nej) w pro te ście
prze ciw ko po gar sza ją cej się sy tu acji by -
to wej na wsi. Swo je ne ga tyw ne prze ło -
że nie na sto sun ki lo kal ne mia ła też
na ra sta ją ca ry wa li za cja po mię dzy pre -
mie rem Ta de uszem Ma zo wiec kim,
a prze wod ni czą cym „So li dar no ści” Le -
chem Wa łę są, któ ry 12 ma ja wy gło sił te -

zę o woj nie na gó rze, przed sta wia jąc de -
mo kra cję ja ko po ko jo wą wal kę wszyst -
kich ze wszyst ki mi („je śli ma być spo kój
na do le, to mu si być woj na na gó rze”).

Suk ces eki py Je rze go Gwi żdża
W wy ni ku gło so wa nia 27 ma -

ja 1990 r., zgod nie z prze wi dy wa nia mi,
zwy cię sko z wy bor czych szran ków wy -
szedł w No wym Są czu Ko mi tet Oby wa -
tel ski „So li dar ność”, zdo by wa jąc 29
na 36 man da tów (81 proc.). Nie by ła to
wik to ria mia żdżą ca, choć nikt nie ukry -
wał, że pierw sze de mo kra tycz ne wy bo -
ry sa mo rzą do we mia ły, po dob nie jak rok
wcze śniej par la men tar ne, zna mio na ple -
bi scy tu. Oby wa te le pod trzy ma li swe za -
ufa nie m.in. do by łe go
prze wod ni czą ce go MRN, dzia ła cza le -
wi co we go Ka zi mie rza Sa sa. Do ra dy
wszedł ta kże przed sta wi ciel Stron nic twa
De mo kra tycz ne go lek. med. Sta ni sław
Dłu go pol ski i KPN – Woj ciech Lip pa,
by ły ofi cer Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
(zo stał ko men dan tem no wo utwo rzo nej
Stra ży Miej skiej). Sła wa olim pij czy ka
do po mo gła za pew ne w uzy ska niu man -
da tu Jó ze fo wi Szy mań skie mu, dzia ła -
czo wi ko mi te tu osie dlo we go. Oso by
wy ty po wa ne przez KO „S”, któ re prze -
gra ły wal kę o man dat, na le ża ły do gru -
py „słab szej”, nie za ko twi czo nej
w krwio bie gu spo łecz nym mia sta. Li de -
rzy KO „S” przy zna li, że przy sta ran -

Nowi członkowie Rady
Miasta byli bardzo dobrze
wykształceni: 31 osób
legitymowało się
dyplomami wyższych
uczelni, dwóch
– doktoratami. Silną grupę
stanowili nauczyciele
(najliczniejsi – 7 osób),
prawnicy i lekarze.

Pre zy dent Je rzy Gwi żdż pod pi su je pierw szą umo wę part ner ską z wła dza -
mi nie miec kie go Schwer te FOT. JC
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niej szym do bo rze kan dy da tów, no wo są -
dec ki sa mo rząd mógł być jed no barw ny
jak ów cze sny Se nat RP.

Naj więk szą ilość gło sów otrzy mał Je -
rzy Gwi żdż – 1037.

No wi człon ko wie Ra dy Mia sta by li
bar dzo do brze wy kształ ce ni: 31 osób le -
gi ty mo wa ło się dy plo ma mi wy ższych
uczel ni, dwóch – dok to ra ta mi. Sil ną
gru pę sta no wi li na uczy cie le (naj licz niej -
si – 7 osób), praw ni cy i le ka rze. Pry wat -
ny biz nes miał trzech re pre zen tan tów
– in ży nie rów: An drze ja Czer wiń skie go,
Woj cie cha Mer klej na i Hen ry ka Ja nu -

sza. Pra cow ni ka mi Są dec kich Za kła dów
Elek tro -Wę glo wych by ło trzech rad nych,
PKP i ZNTK – po jed nym.

Ze sta rej ra dy do no wej we szli po -
now nie An na Bo cheń ska, An drzej Czer -
wiń ski, Krzysz tof Nie wia ra i Ka zi mierz
Sas. Rad ną zo sta ła do tych cza so wa wi -
ce pre zy dent An na Zwo liń ska.

Na pierw szej se sji 6 czerw ca ukon -
sty tu owa ło się pre zy dium Ra dy: prze -
wod ni czą cym wy bra no mło de go
praw ni ka Lu do mi ra Kra wiń skie go, a je -
go za stęp ca mi: po lo nist kę z Tech ni kum
Bu dow la ne go Bo że nę Ja wor i eko no -
mist kę Te re sę Krzak. W gło so wa niu
na prze wod ni czą ce go L. Kra wiń ski
otrzy mał 16 gło sów, Bar ba ra God frey -
ow – 12, a Ka zi mierz Sas – 7.

Na se sji 14 czerw ca, trwa ją cej aż sie -
dem go dzin i nie po zba wio nej spo rów
pro ce du ral nych, pre zy den tem mia sta
wy bra no li de ra li sty KO „S”, 36-let nie -
go Je rze go Gwi żdża, praw ni ka, ab sol -
wen ta UJ, w la tach 1979–1981 dzia ła cza
Stron nic twa De mo kra tycz ne go i na stęp -
nie NSZZ „So li dar ność”. W gło so wa niu
Je rzy Gwi żdż uzy skał 23 gło sy, a je go
kontr kan dy dat, rów nież z KO „S”, Hen -
ryk Paw łow ski – 11.

„Nie bę dę pre zy den tem jed nej si ły
po li tycz nej, choć po zo sta nę wier ny ide -
ałom So li dar no ści” – po wie dział w in -
au gu ra cyj nym expo sé no wy go spo darz
ra tu sza. Na strój suk ce su zmą ci ło J. Gwi -
żdżo wi gło so wa nie na za pro po no wa ny
przez nie go skład kie row nic twa urzę du:
wi ce pre zy den tów i człon ków za rzą du.
Pre zy dent chciał, że by je go za stęp ca mi
by li Piotr Paw nik i An na Zwo liń ska -Li -
piń ska – do tych cza so wy wi ce pre zy dent
– zaś człon ka mi za rzą du: Krzysz tof Nie -
wia ra, Le szek Zegz da i Je rzy Śla zyk.
W taj nych wy bo rach wy star cza ją ce go
po par cia nie uzy ska ła A. Zwo liń ska -Li -
piń ska (za bra kło jej 1 gło su) i J. Śla zyk.

„Zbu rzy ło to mo ją kon cep cję za rzą -
du, ka za li ście mi strze lać, a te raz za bie -
ra cie broń” – ubo le wał J. Gwi żdż.

Dru gie sta no wi sko wi ce pre zy den ta,
ob sa dzo ne do pie ro po mie sią cu (26
czerw ca), ob jął Ma rian Cy coń (pre zy -
dent w la tach 1988–1990), co by ło pew -
ną sen sa cją, z uwa gi na je go
przy na le żność do b. PZPR. Prze ciw ko
gło so wa ło tyl ko czte rech rad nych.

Re ko men du jąc M. Cy co nia na sta no -
wi sko wi ce pre zy den ta, J. Gwi żdż po -
wie dział: „Gar dząc wszyst kim, co by ło
przed na mi, uczy my in nych, by gar dzi li
na mi”.

Po nad to na sta no wi sko skarb ni ka po -
wo ła no Ja dwi gę Ku siak (eko no mist kę

z „Bu di ma tu”), a na se kre ta rza – Ma cie -
ja Kur pa.

Po wrót Mat ki Bo skiej, 
przy chod nia w ko mi te cie PZPR

Se sję po prze dził nie co dzien ny gest:
ks. dr Sta ni sław Li sow ski, pro boszcz pa -
ra fii far nej św. Mał go rza ty, prze ka zał
prze cho wy wa ny w ko ście le od 45 lat ob -
raz (re pli kę) Mat ki Bo skiej Syk styń -
skiej, dzie ło ze szko ły drez deń skiej,
któ re wi sia ło w sa li re pre zen ta cyj nej ra -
tu sza od po cząt ku XX w. Gest naj wa -
żniej sze go z są dec kich du chow nych był
zna kiem, że Ko ściół po trak to wał no wą
wła dzę ja ko zro dzo ną z pra we go ło ża.

Jed ną z pierw szych ini cja tyw no wej
wła dzy sa mo rzą do wej by ło sku tecz ne
wy stą pie nie o prze ję cie gma chu b. Ko -
mi te tu Wo je wódz kie go PZPR przy al.
Wol no ści, po zo sta ją ce go w for mal nym
wła da niu Wo je wódz kie go Związ ku
Gmin nych Spół dziel ni „Sa mo po moc
Chłop ska”, na po trze by słu żby zdro wia.
Z bu dyn ku przy ul. Ja giel loń skiej 26
wy kwa te ro wa no Ra dę Wo je wódz ką
SdRP (na stęp czy nię praw ną PZPR) i od -
stą pio no ten obiekt Ban ko wi Prze my sło -
wo -Han dlo we mu (przed II woj ną
świa to wą znaj do wa ła się tu Miej ska Ka -
sa Oszczęd no ści, a więc mo żna mó wić
o po wro cie do pier wot ne go, ban ko we go
cha rak te ru dzia łal no ści).

W pierw szym okre sie dzia łal no ści Ra -
da Mia sta zmie ni ła po cho dzą ce z cza sów

Rekomendując M. Cyconia
na stanowisko
wiceprezydenta, J. Gwiżdż
powiedział: „Gardząc
wszystkim, co było
przed nami, uczymy
innych, by gardzili nami”.

Prze wod ni czą cy RM pierw szej
i dru giej ka den cji – Ma ciej Kurp
i Lu do mir Kra wiń ski FOT. JC

An drzej Czer win ski, An drzej Mu zyk
i Je rzy Gwi żdż w I ka den cji no wo są -
dec kie go sa mo rzą du FOT. JC
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PRL na zwy kil ku dzie się ciu ulic: m.in.
Ga ga ri na na Wa cła wa II, Mar ci na Ka -
sprza ka – na gen. Bo le sła wa Wie nia wy -
-Dłu go szow skie go, Ma ni fe stu
Lip co we go – na Na Ru rach i Bo coń, gen.
Ka ro la Świer czew skie go – na 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich, Ma ri bor ską
– na Aga ty Kon stan ty, Sta ni sła wa Skrze -
szew skie go – na Hu ba la, Jó ze fa Ze man ka
– na Hen ry ka Do brzań skie go (pa tro nem
miał być w pierw szej wer sji Bo le sław
Wsty dli wy), Bo le sła wa Re dli cha – na o.
Sta ni sła wa Pap czyń skie go, Alek san dra
Za wadz kie go – na gen. Ta de usza Bo ra
Ko mo row skie go. Na proś bę je zu itów pa -
ra fii ko le jo wej po zo sta wio no wy wo dzą -
cą się z cza sów przed wo jen nych na zwę
ul. 1. Ma ja, któ ra mia ła być za stą pio -
na św. Igna cym Loy olą. Bul war Obroń -
ców Na rwi ku prze mia no wa no na Bul war
Na rwi ku, z uwa gi na to, że te go nor we -
skie go mia sta pod czas II woj ny świa to -
wej bro ni li... Niem cy.

Od święt ny cha rak ter mia ła w sierp -
niu 1990 r. se sja z oka zji 10-le cia NSZZ
„So li dar ność”. Pod czas uro czy sto ści
Zło ty mi Tar cza mi Her bo wy mi Mia sta
No we go Są cza ude ko ro wa no naj star szą
kio skar kę w Pol sce, stu lat kę „Bab cię”
We ro ni kę Da ni lew ską i li de ra są dec kiej
„So li dar no ści” An drze ja Szka rad ka.

War ta od no to wa nia jest po wścią gli -
wość w kształ to wa niu apa na ży, czy li
diet rad nych, któ re usta lo no w wy so ko -
ści 20 proc. prze cięt ne go wy na gro dze -

nia w pię ciu pod sta wo wych dzia łach go -
spo dar ki na ro do wej (na pod sta wie ko -
mu ni ka tu GUS).

Cha rak te ry stycz ny był en tu zjazm
i po par cie dla prze mian de mo kra tycz -
nych, choć ni ko mu nie przy cho dzi ło

wte dy do gło wy, że ZSRR prze trwa
jesz cze tyl ko rok, za dzie więć lat Pol ska
bę dzie w NA TO, za 14 lat w Unii Eu ro -
pej skiej! 

Pierw sza ka den cja pierw sze go de mo -
kra tycz ne go sa mo rzą du by ła okre sem
ucze nia się i na by wa nia do świad czeń.
Po la tach ja wi się ja ko naj bar dziej „ro -
man tycz na”, a w cha rak te ry sty ce ów -
cze sne go ży cia sa mo rzą do we go na plan
pierw szy wy bi ja się en tu zjazm, bez in te -
re sow ność, życz li wość. 

W de ba tach na se sjach, choć nie jed -
no krot nie burz li wych, gó rę brał go spo -

dar ski roz są dek, per so nal ne spo ry i prze -
py chan ki scho dzi ły na mar gi nes, cze go
nie da się już po wie dzieć o dys ku sjach
w na stęp nych ka den cjach. Na pod kre śle -
nie za słu gu je po zy tyw ne „uod por nie nie”
rad nych na to czą ce się w trak cie ka den -
cji kam pa nię pre zy denc ką (1990) i dwie
par la men tar ne kam pa nie wy bor cze
(1991 i 1993). Ma te rial nym do rob kiem
by ła bu do wa oczysz czal ni ście ków
w Wie lo po lu, in we sty cja o ka pi tal nym
zna cze niu dla czy sto ści Je zio ra Ro żnow -
skie go, oraz od da ny do użyt ku 22 stycz -
nia 1994 r. no wy most na Ka mie ni cy,
któ ry wraz z ob wod ni cą w kie run ku
osie dli Gorz ków i Woj ska Pol skie go od -
cią żył mia sto od nad mier ne go ru chu sa -
mo cho do we go. 

Ko łem na pę do wym ko rzyst nych
prze mian oka za ły się zor ga ni zo wa ne
w 1992 r. ob cho dy 700-le cia No we go
Są cza, na le żą ce do naj barw niej szych
i naj hucz niej szych w dzie jach mia sta.

Ju bi le usz przy padł w wy jąt ko wo do -
god nym mo men cie. Od ro dzo -
na po zmia nie ustro jo wej sa mo rząd ność
po ka za ła już pierw sze efek ty, mia sto
wy pięk nia ło, duch w spo łe czeń stwie są -
dec kim ema no wał opty mi zmem. Rzą -
dzą cy wów czas mia stem pre zy dent
Je rzy Gwi żdż po tra fił ten po zy tyw ny ła -
du nek wy ko rzy stać.

(na podstawie opracowania: J. Leśniak, 
Samorząd Nowego Sącza w latach 1989–2009,

„Rocznik Sądecki”, t. XXXVII, 2009)

Charakterystyczny był
entuzjazm i poparcie dla
przemian
demokratycznych, choć
nikomu nie przychodziło
wtedy do głowy, że ZSRR
przetrwa jeszcze tylko rok,
za dziewięć lat Polska
będzie w NATO, za 14 lat
w Unii Europejskiej!

Rada Miejska 1998-2002, 23 stycznia 1999 r. z bp. Józefem Gucwą
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CHEŁ MIEC
1990–1994
Kry sty na Ba ran, Jan Bie niek, Ka zi mierz Bo cheń -
ski, An drzej Bud nik, Sta ni sław Ca ba ła (prze wod -
ni czą cy), Ja nusz Do mi nik, Jan Go mo lec, Adam
Ja rosz, Jan Jur czak, Sta ni sław Kru czek, Sta ni -
sław Lu pa, Alek san dra Opal ska, Jó zef Olek sy, Ju -
lian Ole siak, Ta de usz Pa siut, Bo gu sła wa
Pie trzak, Zbi gniew Pie kar ski, Lu dwik Ro ma nek,
Jó zef Ro go ziń ski, Jan Sta wiar ski, Teo fil Ste fań -
ski, Sta ni sław Skrzy piec, Mie czy sław Sza ra ta,
Ze non Ta bor, Le szek Woź nicz ka, Łu cja Wró bel,
Jó zef Zyg munt.

1994–1998
Jó zef Baj del, Zbi gniew Ber dy chow ski, Jan Bie -
niek, An drzej Bud nik, Wła dy sław Bur na giel, Ja -
kub Ha mi ga, Ma rian Jur czak, Sta ni sław Jur czak,
An drzej Klim czak, Sta ni sław Ko sec ki, Sta ni sław
Kru czek, Wło dzi mierz Mar sza łek, Ma rek Ma rzec,
Mi chał Mróz (Je rzy Bo chyń ski), Adam Olek sy,
Jo zef Olek sy, Ju lian Ole siak, Alek san dra Opal ska,
Zbi gniew Pie kar ski, Sta ni sław Po rę ba, Bo gu sła -
wa Pie trzak, Mie czy sław Sza ra ta, Sta ni sław
Skrzy piec, Jan Smo leń, Jó zef Świer czek, Ze non
Ta bor, Sta ni sław To kar czyk, Jó zef Zyg munt
(prze wod ni czą cy).

1998–2002
Sta ni sław Ant kie wicz, Jo zef Baj del, Zbi gniew
Ber dy chow ski, Jan Bie niek, Je rzy Bo chyń ski
(prze wod ni czą cy), An drzej Bud nik, Bar ba ra Bu -
gaj ska, Sta ni sław Fur tak, Jó zef Ja błoń ski, Je rzy
Ja siń ski, Ma rian Jur czak, Sta ni sław Jur czak, Jó -
zef Ko nar, Sta ni sław Ko sec ki, Sta ni sław Kru czek,
Sta ni sław Ku rze ja, Sta ni sław Po rę ba, Krzysz tof
Po to czek, Eu ge niusz Ro siek, Sta ni sław Skrzy -
piec, Bar ba ra Sro mek, Wie sław Szoł drow ski, Jó -
zef Świer czek (Jó zef Bo dzio ny), Mie czy sław
Sza ra ta, Ma rian To ma szek, Eu ge niusz Trzy ciec ki,
An drzej Tyr kiel, Fran ci szek Zyg munt.

2002–2006
Jó zef Baj del, Zbi gniew Ber dy chow ski, Jan Bie -
niek (prze wod ni czą cy), Jó zef Bo dzio ny, Sta ni -
sław Fur tak, Jó ze fa Ko łat, Jó zef Ko nar, Sta ni sław
Kru czek, Ma rian Łę czyc ki, Jan Mróz, Eu ge niusz
Ro siek, Da riusz Ru cha ła, Ma rian Ry czek, Wie -
sław Szoł drow ski, Jan Sta wiar ski, Ro bert Szczy -
gieł, Da nu ta To biasz, An drzej Tyr kiel, Zbi gniew
Wę glarz, Grze gorz Wój cik, Mi chał Wój cik.

2006–2010
Jó zef Baj del, Zbi gniew Ber dy chow ski, Zyg munt
Ber dy chow ski, Jan Bie niek (prze wod ni czą cy),
Pa weł Bog da no wicz, An drzej Bul zak, Zbi gniew
Ca ba ła † (Jan Sta wiar ski), Jó zef Ko nar, Sta ni sław
Kru czek, Zbi gniew Le śniak, Ma rian Łę czyc ki, Jan
Mróz, Zbi gniew Mor dar ski, Bo gu sław Pie trzak,
Ra do sław Po to czek, Edward Sła by, Sta ni sław
Skrzy piec, Bar ba ra Sur man, Wie sław Szoł drow -
ski, An drzej Tyr kiel, Zbi gniew Wę glarz.

GRÓ DEK
N/DU NAJ CEM
1990-1994
Mie czy sław Bu gaj ski, Pa weł Cho cho row ski, An -
drzej Ci sow ski, Adam Du ma na, Jó zef Ga li ca,
Ksa we ry Gar gas, Cze sław Haj duk, Waw rzy niec
Ka lisz, Zbi gniew Kmieć † (Jó zef To biasz), Cze -
sław Ko nic ki, Eu ge niusz Krę żel, Ry szard La so ta,
Edward No wa kow ski, Jó zef Olech, Ta de usz Pa -
cho ta, Zyg munt Pa ruch (prze wod ni czą cy), Ma -
rek Płach ta, Jan Wi niar ski, Ste fan Wo lak,
Edward Zy cho wicz. 

1994-1998
Bro ni sław Błę dow ski, Syl we ster Drozd, Adam
Du ma na, Jó zef Ga li ca, Jó zef Guś tak, Cze sław Ko -
nic ki, Eu ge niusz Krę żel, Ry szard La so ta, Kry sty -
na Mi cha lik, Edward No wa kow ski, An drzej Ogar,
Jó zef Olech, Zyg munt Pa ruch (prze wod ni czą cy),
Sta ni sław Pę ka ła, Krzysz tof Sa ro ta, Wła dy sław

Skó bel, Jó zef Szu dy, Jó zef To biasz, Jan Wi niar ski,
Edward Zy cho wicz. 

1998-2000
Woj ciech Bęc, Zyg munt Biel, Ta de usz Cet na -
row ski, Jan Gó row ski, Te re sa Grze go rzek
(prze wod ni czą ca), Cze sław Ko nic ki, Wie sław
Ma łek, Ta de usz Ma łek, Waw rzy niec Ka lisz,
Krzysz tof Le nart, Sta ni sław Pę ka ła, Jó zef Pio -
trow ski, Jó zef Po pie la, Wła dy sław Skó bel, Jó -
zef Szu dy, Jan Wi niar ski, Wło dzi mierz
Wi niar ski, Ma rek Wań czyk, Ste fan Wo lak,
Edward Zy cho wicz.

***
W wy ni ku sku tecz ne go re fe ren -

dum 25 czerw ca 2000 r. od by ły się wy -
bo ry przed ter mi no we. Od ogło sze nia
wy ni ków re fe ren dum do ukon sty tu owa -
nia się no wych władz funk cje or ga nów
gmi ny (ra dy, za rzą du i wój ta) peł ni ła
Zo fia Piecz kow ska po wo ła na przez pre -
mie ra na ko mi sa rza.

2000–2002
Jan Ba ziak, Zyg munt Biel, Syl we ster Drozd
(prze wod ni czą cy), Ewa Dro żdż -Wi niar ska, An -
drzej Gó row ski, Jó zef Gry giel, Mie czy sław Haj -
du ga, Cze sław Haj duk, An na Ja nik -Fi ma, Ja nusz
Jur kow ski, Zbi gniew Kwiat kow ski, Jó zef Ka fel,
Krzysz tof Le nart, Jan Łu ka sik, Wie sław Pa cho ta,
Jó zef Paw li kow ski, Sta ni sław Pę ka ła, Al fred Po -
licht, Ma ria Sza ro ta, Al bin Wa si lew ski.

2002-2006
Jó zef Ba ziak, Ta de usz Ci sow ski, Wan da Gaw -
ron, An to ni Gą dek, Ma rek Gó row ski, Ja nusz
Jur kow ski, Jó zef Ka fel, Sta ni sław Ko nic ki
(prze wod ni czą cy), Wie sław Ma tu sik, Sta ni sław
Pę ka ła, Ma rian Ró żań ski, Ma ria Sro mek, Alek -
san der Wię cek, Jan Wi niar ski, Zbi gniew Ziół -
kow ski.

2006-2010
Ma ria Ba ziak, Ta de usz Ci sow ski, Wan da Gaw ron,
Ja nusz Jur kow ski, Jó zef Ja gosz, Wie sław Ma tu -
sik (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Pę ka ła, Wie -
sław Rę biasz, Ma rian Ró żań ski, Sta ni sław
Tro ja now ski, Alek san der Wię cek, Mi chał Wi niar -
ski, Wło dzi mierz Wi niar ski, Zbi gniew Ziół kow -
ski, Piotr Źrał ka.

Radni sądeckich miast i gmin wszystkich
kadencji w latach 1990-2010
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RAPORT

GRY BÓW 
(MIA STO I GMI NA)
1990-1991
An drzej Boj na row ski, Sta ni sław Chro now ski, Ka -
zi mierz Głów czyk, Ry szard Kmak, Sta ni sław Ko -
gut, An to ni Ko szyk, Piotr Krok, Wie sław
Ma cha czek, Krzysz tof Mi cha lik (prze wod ni czą -
cy), Wło dzi mierz Mi cha lik, Bo le sław Mi gacz,
Adam Mi krut, Piotr Mu cha, Szcze pan Na le pa,
Cze sław Ol chaw ski, Wik tor Pa łan ce wicz, Je rzy
Po lań ski, Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła, Jó zef Se -
ku ła, Hen ryk Sie dlarz, Ka zi mierz Sie dlarz, Zdzi -
sław Ski biak, Sta ni sław Skra ba, Ka zi mierz
Szta ba, Ro man Święs, Sta ni sław Święs, An to ni
Wierz cha now ski.

***
W lip cu 1991 jed nost ka sa mo rzą do -

wa mia sto i gmi na Gry bów po dzie li ła
się na dwie: miej ską i wiej ską.

GRY BÓW (MIA STO)
1991-1994
An drzej Boj na row ski, Ta de usz Kli men tow ski, Ta -
de usz Kor na sie wicz, An to ni Ko szyk, Wie sław
Ma cha czek, Jan Ma rek, Adam Mi krut, Win cen ty
Mo ty ka, Szcze pan Na le pa (prze wod ni czą cy),
Ma ciej Ol szew ski, Zyg munt Ożdżyń ski, Ta de usz
Pa ry ło, Je rzy Po lań ski, Sta ni sław Po rę ba, An -
drzej Se ku ła, Sta ni sław Stel mach, Ro man Święs,
Jó zef To ma siak.

1994-1998
Bog dan Go łyź niak, Mi chał Gru ca, An to ni Ko szyk,
Jan Krok, Wie sław Ma cha czek (prze wod ni czą cy I),
Wła dy sław Mro żek (prze wod ni czą cy II), Zo fia Nie -
psuj, Ka zi mierz Ob rzut, Sta ni sław Pod wi ka, Adam
Po rę ba, Ja cek Re jow ski, Jan Ro ma nek, Grze gorz

Ro mań ski, Jan Rze miń ski, Zdzi sław Sa wic ki, Sta -
ni sław Stel mach, An drzej Waz, Jan Zię ba. 

1998-2002
Sta ni sła wa Bli charz, Ja cek Dro żdż, Gu staw Ge -
ne ja, Jó zef Gó ra, Zyg munt Ko szyk, Adam Krok,
Ry szard Ku cza, An na Maj cher, Jan Ma tu ła, An to -
ni Mo ty ka, Win cen ty Mo ty ka, Ka zi mierz Ob rzut,
Woj ciech Se ku ła, Sta ni sław Stel mach, Ka zi mierz
So larz (prze wod ni czą cy), Woj ciech Ślu sar czyk,
Krzysz tof Wierz cha now ski, Hen ryk Że la zny. 

2002-2006
Sta ni sła wa Bli charz, Bog dan Gur ba, Krzysz tof
Chro now ski, Cze sław Dwo jak, Gu staw Ge ne ja,
Jó zef Gó ra, Hen ryk Gór ski, Ma ria Ku ba rek, Te re sa
Lan ger -Ko strze wa, An na Maj cher, An to ni Mo ty -
ka, Piotr No wak, Ka zi mierz So larz (prze wod ni -
czą cy), Sta ni sław Stel mach, Hen ryk Że la zny. 

2006-2010
Ka zi mierz Chro now ski, Jó zef Gó ra, An na Igiel -
ska, Zyg munt Ko szyk, Ma ria Ku ba rek, Sta ni sław
Ku siak, Jó zef Li choń, Zbi gniew Ma cie jow ski,
Ma rek Ob ręb ski (prze wod ni czą cy), Ta de usz Pa -
ry ło, Mar cin Se ku ła, Ka zi mierz So larz, Ra fał
Święs, Pa weł Wy sow ski.

GRY BÓW (GMI NA)
1991-1994
Sta ni sław Chro now ski, Ste fan Ga dzi na, Ka zi mierz
Głów czyk, Ma rek Kli mek, Ry szard Kmak, Sta ni -
sław Ko gut, Piotr Krok, Jan Kwo ka, An to ni Ma tu -
ła, Krzysz tof Mi cha lik, Wło dzi mierz Mi cha lik,
An to ni Mi czo łek, Bo le sław Mi gacz, Piotr Mu cha,
Cze sław Ol chaw ski, Wik tor Pa łan ce wicz, An drzej
Po rę ba, An na Ra dzik (Jó zef Se ku ła), Jan Ra dzik,
Fran ci szek Ro la, An drzej Se ku ła, Hen ryk Sie dlarz,
Ka zi mierz Sie dlarz (prze wod ni czą cy 1992–1994),
Zdzi sław Ski biak, Sta ni sław Skra ba, Ka zi mierz
Szta ba, Sta ni sław Święs (prze wod ni czą cy 1991–
1992), Zbi gniew Tar sa, An to ni Wierz cha now ski.

1994-1998
Sta ni sław Chro now ski, Jan Gru ca, Wła dy sław
Dur lak, Ka zi mierz Gór ski, An to ni Gru ca, Jan Ja -

nus, Sta ni sław Ko gut, An drzej Ko szyk, An to ni
Kru czek, An to ni Łu ka sik, An to ni Ma tu ła, Krzysz -
tof Mi cha lik, Bo le sław Mi gacz, Jó zef Mi cha lik,
Jan Nie psuj, Cze sław Ol chaw ski, Wik tor Pa łan ce -
wicz, An to ni Po rę ba, Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła,
Jó zef Se ku ła, Hen ryk Sie dlarz, Ka zi mierz Sio -
dlarz (prze wod ni czą cy), Zdzi sław Ski biak, Jan
Szta ba, Ka zi mierz Szta ba, Sta ni sław Święs.

1998-2002
Sta ni sław Chro now ski, Bo le sław Dy wan, Cze -
sław Fy da, Ka zi mierz Głów czyk, Adam Gru ca,
Jan Gru ca (Ste fan Ga dzi na), Piotr Gry boś, Ma -
rian Kmak, Adam Krok, An to ni Kru czek, An to ni
Łu ka sik, An to ni Ma tu ła, Jó zef Mi cha lik, Jan Nie -
psuj, Cze sław Ol chaw ski, Zbi gniew Pod staw ski,
An drzej Po rę ba, An to ni Po rę ba (prze wod ni czą -
cy), Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła, Hen ryk Sie dlarz,
Ka zi mierz Sie dlarz, Zdzi sław Ski biak, Je rzy Su -
choc ki, Jó zef Święs, Jan Szta ba, Sta ni sław Wro -
na, Ma rian Za wi ło wicz.

2002-2006
Sta ni sław Chro now ski, Ka zi mierz Głów czyk, An -
to ni Gru ca, Lu cjan Ja nus, Adam Krok, Do ro ta
Krok (An na Święs -Gru ca), Jó zef Krok, An to ni
Kru czek, Ta de usz Ma tu ła, Ro man Mo rań da, Piotr
Mu cha, Jan Nie psuj, Cze sław Ol chaw ski, An drzej
Po rę ba, An to ni Po rę ba (prze wod ni czą cy), Jan
Ra dzik, An drzej Se ku ła, Hen ryk Sie dlarz, Zdzi -
sław Ski biak, Ma rek Śli wec ki, Jan Szta ba.

2006-2010
Sta ni sław Chro now ski, Ka zi mierz Głów czyk, An -
to ni Gru ca, Jan Grze siak, Lu cjan Ja nus, Adam
Krok, Jó zef Kru czek, Ma rian Kru czek, An to ni Łu -
ka sik, Jan Nie psuj, Cze sław Ol chaw ski, Sta ni sław
Pa łan ce wicz, An to ni Po rę ba (prze wod ni czą cy),
Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła, Hen ryk Sie dlarz,
Zdzi sław Ski biak, Sta ni sław Szam be lan, Jan
Szta ba, Ma rian Śli wec ki, Wie sław Wiatr.

KA MION KA WLK.
1990-1994
Sta ni sław Ba sia ga, Ka zi mierz Bo che nek, Ra fał
Gie niec, Ry szard Gon czow ski, Adam Gór ski, Bar -
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ba ra Ja rosz, Jó zef Kieł ba sa, Jan Kłęb czyk, Zyg -
munt Ko śció łek, Jan Kró lew ski (Eli giusz Frą -
czek), Mie czy sław Le gut ko, Jan Li gę za, Jan
Łu ka sik, Ju lian Mi rek, Ju lian Mo rań ski, Ka zi -
mierz Paz dan (Edward No wak), Be ne dykt Po rę -
ba, Ro man Po rę ba, Sta ni sław Po rę ba, An to ni
Po to niec, Ma ria Ru śniak (prze wod ni czą ca), Eu -
ge niusz Sie dlarz, Jó zef Świ gut, Piotr Wi tek.

1994-1998
Ka zi mierz Bo che nek, Ta de usz Bo dzio ny, Jan Ja -
wor, Sta ni sław Je li to, Cze sław Je leń, Bog dan Ko -
cem ba, Hen ryk Ko śció łek, Jan Li gę za, Ju lian
Mi rek, Edward No wak, Ka zi mierz Ogo rza łek,
Alek san der Ogó rek, Wie sław Pa zgan, Be ne dykt
Po rę ba, Wła dy sław Po rę ba, An to ni Po to niec, Jan
Ro la, Ma ria Ru śniak (prze wod ni czą ca), Eu ge -
niusz Sie dlarz, Ma rian Sła by. 

1998-2002
Ka zi mierz Bo che nek, Ta de usz Bo dzio ny, Ra fał
Gie niec, Sta ni sław Kieł ba sa, Bog dan Ko cem ba,
Hen ryk Ko śció łek, Zyg munt Ko śció łek, Ze non
Kru czek (prze wod ni czą cy), Jó zef Kur ny ta, Jan Li -
gę za, Jan Łu ka sik, Ja ro sław Mi cha lik, Mar ta Mo -
rań ska, Edward No wak, Ma rian Ogó rek,
Be ne dykt Po rę ba, Fer dy nand Po rę ba, Lu cy -
na Ko szyk (Sta ni sław Po rę ba), Wło dzi mierz Rol -
ka, Piotr Wi tek. 

2002-2006
Ka zi mierz Bo che nek, Ta de usz Bo dzio ny, Wła dy -
sła wa Bo dzio ny, Ra fał Gie niec, Wła dy sław Głów -
czyk (Krzysz tof Ga bo rek), Ry szard Gór ski
(Edward No wak), Ma rian Ogó rek, Ma ciej Ko -
cem ba, Ta de usz Ko cem ba, Ze non Kru czek, Sta ni -
sław Kul pa, Be ne dykt Po rę ba (prze wod ni czą cy),
Jan Ro la, Sta ni sław Sę dzi mir, Piotr Wi tek. 

2006-2010
Zyg munt Ba ran, Ka zi mierz Bo che nek, Ka zi mierz
Bo dzio ny, Wła dy sła wa Bo dzio ny, Ka zi mierz Do -
bosz, Ra fał Gie niec, To masz Kieł ba sa, Ma ciej Ko -
cem ba, Ze non Kru czek (prze wod ni czą cy
do 2007), Ja nusz Ku mo rek, Jan Li gę za (Hen ryk
Ko śció łek), Ma rian Ogó rek, Be ne dykt Po rę ba,
Jan Ro la, Wło dzi mierz Rol ka, Piotr Wi tek (prze -
wod ni czą cy od 2008).

KO RZEN NA
1990–1994
Ja nusz Adam czyk (prze wod ni czą cy), Sta ni sław
Bo ba kow ski, Jan Bu lan da, Jó zef Da nek, Eu ge -
niusz Fi li po wicz, Alek san der Fy da, Sta ni sław Gą -

gor, Piotr Gnia dec ki, Sta ni sław Ho do ro wicz, Wło -
dzi mierz Hoj nor, Sta ni sław Ja nusz, Fran ci szek
Kan tor, Sta ni sław Kra coń, Jan Ma cia szek, Adolf
Mo krzyc ki, Jó zef Mo krzyc ki, Wła dy sław Olek syk,
Ju lian Pa cio rek, Sta ni sław Szlag, Je rzy Szych ta,
Edward Tu rek, An to ni Wło darz, Ju lian Wro na.

1994–1998
Sta ni sław Bo ba kow ski, Da riusz Broń czyk, Jan
Bu lan da, Jan Ci soń, Eu ge niusz Fi li po wicz, Piotr
Gnia dec ki, Sta ni sław Ho do ro wicz, Wło dzi mierz
Hoj nor, Fran ci szek Kan tor, Mie czy sław Kieł ba sa,
An drzej Kli mon tow ski, Adolf Mo krzyc ki, Jó zef
Mo krzyc ki, Wła dy sław Olek syk, Ju lian Pa cio rek
(prze wod ni czą cy), Sta ni sław Ro la, Jan Ru cha ła,
Je rzy Szych ta, Edward Tu rek, Jan Wiel gus, An to -
ni Wło darz, Jan Wło darz.

1998–2002
Wik to ria Apry asz, Jan Bi skup (Jó zef Ju rek), Jan
Bu lan da, Jan Ci soń, Ja cek For na giel, Piotr Gnia -
dec ki, An drzej Gry giel, Sta ni sław Ho do ro wicz,
Wło dzi mierz Hoj nor, Aloj zy Ja nusz, An drzej Ja -
nusz (Eu ge niusz Ja nusz), An to ni Kli mon tow ski
(Woj ciech Kan tor), Sta ni sław Kra soń (Sta ni sław
Ka sprzyk), Wie sław Kra soń (prze wod ni czą -
cy 2000–2002), Sta ni sław Kwar ciń ski (Ro bert
Wło darz), Sta ni sław Mi cha lik (prze wod ni czą -
cy 1998–1999), Piotr Ogo rza łek, Ju lian Pa cio rek
(Ma ria Dut ka), Jó zef So wa, Sta ni sław Woj ta ro -
wicz, An drzej Zię ci na, Krzysz tof Zwo le nik.

2002–2006
Ja nusz Bu lan da, Bar ba ra Ci choń ska, Ma ria Dut -
ka, Ka zi mierz Fy da, Piotr Gnia dec ki, Aloj zy Ja -
nusz (prze wod ni czą cy), An drzej Ja nusz, Jó zef
Ju rek, Woj ciech Kan tor, Wie sław Kra coń, Krzysz -
tof Ku biak, Elżbie ta Ru cha ła, Ta de usz Sta wiar ski,
Sta ni sław Woj ta ro wicz, An drzej Zię ci na. 

2006–2010
Wik to ria Apry asz, Ja nusz Bu lan da, Ma ria Dut ka,
Ja cek For na giel, Mie czy sław Gór ka, Bar tło miej
Hoj nor, Aloj zy Ja nusz, Wie sław Kra soń (prze -
wod ni czą cy), Sta ni sław Mi cha lik, Szy mon Sem -
la, Ry szard Su ło wicz, Wie sław Try bach, Krzysz tof
Wło darz, Ro bert Zie leń, An drzej Zię ci na.

KRY NI CA-ZDRÓJ
1990–1994
Ro man Ba łuc, Emil Bo dzio ny, Alek san der Cy coń,
Sta ni sław Faust, Jan Go lon ka, Elżbie ta Je żow ska
(do 1991), Cze sław Jung, Jó zef Koth, Zbi gniew
Le śniak, Jan Łusz czew ski, Ka zi mierz Ma jer czyk,
An to ni Ma jer ski, Zbi gniew Mar ty ka (1990), Jó -
zef Mu siał, He le na Ogo rza ła, An drzej Oksza -Gra -
bow ski, Wło dzi mierz Ol szow ski (do 1992),
Wła dy sław Po lań ski, Piotr Prza now ski, Win cen ty
Raj czak, Ma rian Ro ści szow ski, Ma rian Ró ża na,
An to ni Schmalz, Wła dy sław Ta ter nic ki, Zbi gniew
Te kie la (prze wod ni czą cy 1991–1994), Mi chał
To ma siak, Ma rian Wi deł ko, An to ni Żar ski (1991)

1994–1998
Wa cław Ba giń ski, Emil Bo dzio ny, Ro man Bur da,
Alek san der Cy coń, Zdzi sław Haj duk, An drzej Hy -
bel, Cze sław Jung, Ry szard Ko zień ski, Gra ży -
na Lu bań ska, Zbi gniew Le śniak, An to ni
Ma jer ski, He le na Ogo rza ła, Adam Opal ski, Jó zef
Paw li kow ski, Piotr Prza now ski, Pa weł Ra blin,
Ma rian Ro ści szow ski, Wła dy sław Sa dy, An to ni
Schmalz, Zdzi sław Skwa rek, Zbi gniew Szur lej,
Zbi gniew Te kie la (prze wod ni czą cy), Mi chał To -
ma siak, Krzysz tof Wró blew ski.

1998–2002
Ma ria Adam czyk, Jan Bo li gło wa, Ry szard Chłod -
nic ki, Zdzi sław Chu chro, Je rzy Ciu pek, Sta ni sław
Ćwiert nie wicz, Ta de usz Fra czek, Ali cja Go lon ka,
Cze sław Jung, Krzysz tof Mach nik, An to ni Ma jer -
ski, Sta ni sław Mą dry, Jan Łusz czew ski
(do 1999), Ma rek Po la czek, Piotr Prza now ski,
Fran ci szek Ra dec ki, Adam Sta ni sław czyk, Ma -
rze na Sza rek, Zbi gniew Szur lej, Zbi gniew Te kie la
(prze wod ni czą cy), Ma rek Wia ter, Hen ryk Wie -
wió ra, Sta ni sław Win ter, Ste fan Wo ło wiec,
Krzysz tof Wró blew ski. 

2002–2006
Ja nusz Ci sek (prze wod ni czą cy), Elżbie ta Bar ciok,
Hen ryk Czar ny, Sta ni sław Ćwiert nie wicz, Sta ni -
sław Mą dry, Ro man Ob rzut, Adam Sta ni sław -
czyk, Ró ża Stec, Ma rze na Sza rek (Bo gu sła wa
Bu lan da), Jó zef Świę tek, Krzysz tof Urban, Hen -
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ryk Wie wió ra, Ta de usz Wilk, Sta ni sław Win ter,
Krzysz tof Wró blew ski.

2006–2010
Woj ciech Bę be nek, Jan Bo li gło wa (prze wod ni -
czą cy do 2008), Wan da Ca ba ła, Ja nusz Ci sek,
Sła wo mir Czer nec ki, Ju lian Fry da †, Ma ria Kie -
blesz, Ma rek Kraw czyk, Mał go rza ta Pół chło pek
(prze wod ni czą ca od 2008), Ur szu la Pru sak, Ar -
tur Szat kow ski, Jó zef Świę tek, Ma rek Wia ter,
Hen ryk Wie wió ra, Krzysz tof Wró blew ski.

ŁA BO WA
1990-1994
Mi ko łaj Ba biak, Ja ni na Bo rek, Sta ni sław Fiut,
Mi chał Flo rek, Ro man Ho mon cik, Lu dwik Ja siń -
ski, Sta ni sław Or man ty, Jan Klim czak, Ha li -
na Klo ze, Jó ze fa Mo gil ska, Ste fan No sal
(prze wod ni czą cy), Jó zef Przy choc ki, Sta ni sław
Sa ra ta, Alek san der Soł tys, Sta ni sław Ste fa niak,
Wła dy sław Wo tus, Jan Za czyk, An drzej Złoc ki.

1994-1998
Mi ko łaj Ba biak, Ma rek Bu da (prze wod ni czą cy),
Adam Cem pa, Sta ni sła wa Cia rach, Cze sław
Czysz czoń, Sta ni sław Fiut, Jan Fu gas, Sta ni sław
Gur ba, Ha li na Klo ze, Wła dy sław Kul pa, Ju rek
Mruk, Lu dwik Po lań ski, Jó zef Ro dak, Krzysz tof
Skra ba, Alek san der Soł tys, Jan Szcze ci na, Jan
Za czyk, Sta ni sław Za przel ski. 

1998-2002
Sta ni sław Cho mi czew ski, Jó zef Cy coń, Sta ni sław
Gur ba, Ma rek Jan czak, Lu dwik Ja siń ski, Ma rian
Ju rek, Jó ze fa Mo gil ska (prze wod ni czą ca), Ju rek
Mruk, Wie sław Pió ro, Jó zef Ro dak, Sta ni sław Sa -
ra ta, Krzysz tof Skra ba, Alek san der Soł tys, Ma rek
Sta nisz, Sta ni sław Ste fa niak, Ma ria Stop ka, Jan
Szcze ci na, Ma rian Żyw czak. 

2002-2006
Jó zef Cy coń, Ra fał Ja błoń ski, Jó zef Klim czak, Jó -
zef Ko łacz, Jan Olek sy (prze wod ni czą cy), Ju rek
Mruk, Ma rek Pięt ka, Wie sław Pió ro, Ma rian
Sacz ka, Krzysz tof Skra ba, Alek san der Soł tys,

Ma rek Sta nisz, Sta ni sław Ste fa niak, Ma ria Stop -
ka, Ka zi mierz Wójs.

2006-2010
Jó zef Cy coń, Elżbie ta Ha sior, Wan da Ka czo row -
ska, Jó zef Klim czak, An drzej My jak, Jan Olek sy
(prze wod ni czą cy), Jó zef Or man ty, Wie sław Pió -
ro, Krzysz tof Skra ba (Edward Ro dak), Ma rian
Sacz ka, Ma rek Sta nisz, Ma rek Sta wiar ski, Jan
Szcze ci na, Sła wo mir To toś, Ka zi mierz Wójs.

ŁĄC KO
1990-1994
An to ni Ba weł kie wicz, Wła dy sław Ba ziak, Zbi -
gniew Cze pe lak, Hen ryk Cze pie lik, Igna cy Dra -
bik, Sta ni sław Dra bik, Edward Du da, Wła dy sław
Du da, Ry szard Gań ko, Jan Go lon ka (prze wod ni -
czą cy), Sta ni sław Ja siń ski, Sta ni sław Ko szut,
Cze sław Lesz ko, Hen ryk Ła zarz, Jan Ma jer ski,
Sta ni sław Ma jer ski, Mie czy sław Moz dy nie wicz,
Ja dwi ga Nie zgo da, Sta ni sław Strą czek, Ma rek
Strzał kow ski, Bro ni sław Trzaj na, Jan Wię cła wek,
Jan Woj tas.

1994-1998
Woj ciech Bo ber, Fry de ryk Bu gaj ski, Jan Ce bu la,
Sta ni sław Ce bu la, Zbi gniew Cze pe lak, Hen ryk
Cze pie lik, Igna cy Dra bik, Sta ni sław Du da, An to -
ni Fa ron, Piotr Ga ły sa, Jan Go lon ka (prze wod ni -
czą cy), Sta ni sław Ja siń ski, Jan Kli mek, Sta ni sław
Ko szut, Ste fan Ko zik, Sta ni sław My jak, Ja dwi ga
Nie zgo da, Jan Ru ciń ski, Ka zi mierz Ru snar czyk,
Jó zef Saj dak, Sta ni sław Strą czek, Bo że na Waw -
rzy niak.

1998-2002
Piotr Ba nach, Sta ni sław Bo ber, Zbi gniew Chro -
now ski, Hen ryk Cze pie lik, Igna cy Dra bik, Sta ni -
sław Du da, An to ni Fa ron, Ta de usz Gur gul,
Zbi gniew Ja rek, Sta ni sław Ja siń ski, Jan Kli mek,
Jó zef Kli mek (prze wod ni czą cy), Ste fan Ko zik,
Jan Ko zik, Sta ni sław My jak, Ka zi mierz Po to niec,
Ka zi mierz Ru snar czyk, Sta ni sław To kar czyk, Ro -
man Kwit, Wła dy sław Ścia nek, Zdzi sław Wa rze -
cha, Je rzy Woj tas. 

2002-2006
Sta ni sław Bo ber, Jan Ce bu la, Zbi gniew Chro -
now ski, Hen ryk Cze pie lik (prze wod ni czą cy),
Sta ni sław Du da, An to ni Fa ron, Sta ni sław Ja siń -
ski, Jan Kli mek, Jó zef Kli mek, Jan Ko zik, Ste fan
Ko zik, Wie sław Prost ko, Ka zi mierz Ru snar czyk,
Jó zef To karz, Je rzy Woj tas. 

2006-2010
Sta ni sław Bo ber, Jan Ce bu la, Zbi gniew Chro now -
ski, Hen ryk Cze pie lik (prze wod ni czą cy), Sta ni -
sław Du da, Ste fan Gra biec, Sta ni sław Ja siń ski,
Ja nusz Klag, Jan Kli mek, Jan Ko zik, Ste fan Ko zik,
Ka zi mierz Ru snar czyk, Ber na det ta Wą cha ła -Ga -
we łek, Sta ni sław Wnęk, Je rzy Woj tas.

ŁO SO SI NA DOL NA
1990-1994
Sta ni sław Bed na rek, Edward Cho cho row ski,
Mie czy sław Czoch, To masz Dłu go pol ski, An -
drzej Du dek (prze wod ni czą cy), Jan Fir lej, Sta -
ni sław Grzyb, Ta de usz Ja cak, Alek san der
Kaź mi rek, Ta de usz Ko sec ki, Ma rian Ko ział, Mie -
czy sław Kuź ma, Wła dy sław Kuź ma, Jan Ma -
ciaś, Ma rian Orzeł, Ma ria Pa jor, Ge rard
Pi wo war, Ka zi mierz Sie radz ki, Hen ryk Sro mek,
Sta ni sław Wi kar. 

1994-1998
Wie sław Ba sta (prze wod ni czą cy), Sta ni sław
Bed na rek, Ja cek Bier nac ki, An drzej Du dek, Sta -
ni sław Go lon ka, Ta de usz Ja cak, Jan Ma ciaś, Sta -
ni sła wa Kmie cik, Ry szard Kuź ma, Wła dy sław
Kuź ma, Ge rard Pi wo war, An drzej Pru sak, Piotr
Rę bi las, Ka zi mierz Ro siek, Zdzi sław Sta szak,
Sta ni sław Strze lec, Hen ryk Sa la mon, Ka zi mierz
Sie radz ki, Jan Ze lek, Sta ni sław Ze lek. 

1998-2002
Sta ni sław Ba ran, Ja cek Bier nac ki, Bar ba ra Cet -
na row ska (prze wod ni czą ca), Wie sła wa Cheł -
mec ka, Ka zi mierz Cho chliń ski, An drzej Du dek,
Ta de usz Ja cak, Sta ni sła wa Kmie cik, Jó zef Ko sec -
ki, To masz Ko sec ki, Jó zef Ku lig, Ry szard Kuź ma,
Wła dy sław Kuź ma, Edward Ma dej, Zo fia Orzeł,

RAPORT

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:34  Strona 46



MAJ 2010 Sądeczanin 47

v www.sadeczanin.info

Ge rard Pi wo war, Edward Rę bi las, Jan Ro siek,
An drzej Po sy ła, Wła dy sław Sza bla.

2002-2006
Li dia Adam czyk, Bar ba ra Cet na row ska (prze -
wod ni czą ca), An drzej Du dek, Woj ciech Gu cwa,
Ka zi mierz Ja snos, Kry sty na Jaś kie wicz, Au gu -
styn Kar kosz ka, Sta ni sła wa Kmie cik, Wła dy sław
Ko ło dziej, Ry szard Kuź ma, Wła dy sław Kuź ma,
Sta ni sław Ma łek, Ge rard Pi wo war, Wie sław Sa -
la mon, Adam Wo lak.

2006-2010
Bar ba ra Cet na row ska, Mar ta Fi li pek, Woj ciech Gu -
cwa, An na Haj du ga. Ta de usz Ja cak, Ka zi mierz Ja -
snos, Sta ni sła wa Kmie cik, Ry szard Kuź ma, Piotr
Li twiń ski, Sta ni sław Ma łek, An drzej Mli czek, Bo -
le sław Olek sy (prze wod ni czą cy), Ma rian Pa jor,
Ge rard Pi wo war † (Edward Pa jor), Piotr Ze lek.

MU SZY NA
1990-1994
Ma rian Adam czyk, Jó zef Cho rą żyk, Sta ni sław Dłu -
gosz, Wła dy sław Fran czyk, Te re sa Gar wol, Adam
Ja rosz, Alek sy Ku lig, An drzej Kli mek, Bog dan Kos,
Ja nusz Ło tek, An to ni Ma jer ski, Ju lian Ma jew ski,
Adam Ma zur, Edward Ma ślan ka, Ka zi mierz Mia -
zga, Pa weł My ślik, Edward Pa lu szek, An drzej Re -
pel, Wal de mar Ser wiń ski (prze wod ni czą cy), Jó zef
Wach na, Sła wo mir Wy ka, Jan Zie liń ski.

1994-1998
Zo fia Bo łoz, An to ni Bro ni szew ski, Łu cja Bu kow -
ska, Jó zef Cho rą żyk, Ka zi mierz Go ściń ski (prze -
wod ni czą cy), Ry szard Ho ma, Sta ni sław Ho miak,
Ju liusz Ja roń czyk, Mie czy sław Ka łu ziń ski, Bog -
dan Kos, Bo gu sław Łu ka sik, Ju lian Ma jew ski,
Adam Ma zur, Ka zi mierz Mia zga, Wło dzi mierz
Olek sy, Sta ni sław Paw łow ski, An drzej Re pel, Ju -
lian Sem czy szak, Ma rek Sie dlarz, Je rzy Suł kow -
ski, An drzej Ti sch ner, Zbi gniew Wach na.

1998-2002
Mał go rza ta Ba jo rek, Zo fia Bo łoz, Jó zef Cho rą żyk,
Sta ni sław Ga cek, An drzej Gan carz, Ka zi mierz Go -
ściń ski, Piotr Ho ma, An drzej Ko ro na (Ma rian Jan -

czu ra), Bog dan Kos, Ja cek Kwi tow ski, Bo gu sław
Łu ka sik, Ju lian Ma jew ski, Bar ba ra Mul ta rzyń ska,
Ma rian Olek sy, Lu dwik Saj dak, Bog dan Ser wiń ski
(prze wod ni czą cy), Alek san der So wa, An drzej Ti -
sch ner, Mie czy sław Tu rek, Zbi gniew Wach na,
Sta ni sław Wi śniow ski, Sta ni sław Wro na. 

2002-2006
Le szek Czer wiń ski, An drzej Gan carz (prze wod ni -
czą cy), Ur szu la Go ściń ska, Bar ba ra Mul ta rzyń ska,
Bo gu sław Łu ka sik, Ju lian Ma jew ski, Ka zi mierz
Na to nek, Ma rian Olek sy, An drzej Re pel, Piotr
Rut ka, Ju lian Sem czy szak, Jan Se ra fin, Sta ni sław
Suł kow ski, Ma ria To ma siak, Ta de usz Za chwie ja. 

2006-2010
Zo fia Bo łoz, Bar tło miej Bu jar ski, Le szek Czer -
wiń ski, An drzej Gan carz (Woj ciech Lu be radz ki),
Ur szu la Go ściń ska, Ma riusz Jur czyń ski, Fer dy -
nand Ma tląg, Ka zi mierz Na to nek, Ma rian Olek -
sy, An drzej Re pel, Piotr Rut ka, Jan Se ra fin,
Alek san der So wa, Sta ni sław Suł kow ski (prze -
wod ni czą cy), Ma ria To ma siak.

NA WO JO WA
1990–1994
Sta ni sław Ba ran, Ste fan Bog dań ski (prze wod ni -
czą cy), Jan Czy życ ki, Ma ria Dut ka, Woj ciech For -
na giel, An drzej Gie niec, An to ni Ho row ski,
Sta ni sław Kieł ba sa, Ma rian Kul pa, Jó zef Le li to,
Sta ni sław Mi cha lik, Jan Mi rek, Ma rian Mi rek,
Mi chał Mi rek, An to ni No sal, Mi chał Sła by, Jan
Szcze ci na, Jó zef Za czyk. 

1994–1998
Sta ni sław Bog dań ski, An drzej Ja rosz, Jan Ja rzę -
biak, Sta ni sław Kieł ba sa, Jan Ku char ski, Jó zef Le li -
to, Mi chał Le wan dow ski, An to ni Mę żyk, Jan
Mi rek, An to ni No sal † (Zbi gniew Łę kaw ski), Ka zi -
mierz No sal, Ma rek Pió ro, Ry szard Po ra dow ski,
Sta ni sław Ru min, An to ni Sła by, Jan Szcze ci na,
Sta ni sław Wik tor (prze wod ni czą cy), Jó zef Za czyk.

1998–2002
Sta ni sław Bog dań ski, Ste fan Bog dań ski, Ma rian
Jur czyń ski, Mał go rza ta Ko wa lik, Jan Ku char ski,

Mi chał Le wan dow ski, Sta ni sław Li sow ski, Zbi -
gniew Łę kaw ski, Krzysz tof Mącz ka (prze wod ni -
czą cy), Ta de usz Ma jew ski, An to ni Mę żyk,
Ka zi mierz No sal, Ry szard No sal, Ma rek Pió ro,
Sta ni sław Po łu dniak, Sta ni sław Ru min, Ja cen ty
Skrzy piec, An to ni Sła by, Ta de usz Sła by, Sta ni -
sław Wik tor.

2002–2006
Ste fan Bo dzio ny, Jan Bo rek, Eu ge niusz Frą czek,
Ma rian Jur czyń ski, Jan Ku char ski, Mi chał Le -
wan dow ski, Krzysz tof Mącz ka, An to ni Mę żyk,
Ry szard No sal, Ta de usz No sal, Ja cen ty Skrzy piec
(prze wod ni czą cy), An to ni Sła by, Adam Sza fra -
niec, Jan Szcze ci na, Jan Zia ja.

2006–2010
Ste fan Bo dzio ny, Ma rian Bo rek, Sta ni sław Cheb -
da, Zdzi sław Du ka, Eu ge niusz Frą czek, Ma rian
Frą czek, Ry szard Ga ga tek, Ur szu la Ho row ska,
Jan Kul pa, Ja ni na Kwie cień, Mi chał Le li to, Mi -
chał Le wan dow ski, An drzej Or man ty, Ja cen ty
Skrzy piec (prze wod ni czą cy), Jan Szcze ci na.

PIW NICZ NA-ZDRÓJ
1990–1994
Jó zef Dur lak, Adam Fi li piak, Ma riusz Fry drych,
Sta ni sław Gu mu lak, Ja nusz Ho dun, Jó zef Izwor -
ski, Ry szard Ja nia, Zyg munt Ko wal ski, Jó zef Ku -
stra, Woj ciech Mrów ka (prze wod ni czą cy),
Cze sław Pa pro ta, Sta ni sław Po la kie wicz, Ste fan
Po lań ski, Wła dy sław Po ręb ski, Mi chał Smy da
(Fran ci szek Du lak), Jó zef To kar czyk, Ni ko dem
Wnęk, Wła dy sław Wnę trza (Ja ni na Sko czy las),
Hen ryk Żyt ko wicz, Jan Żyw czak.

1994–1995
Jó zef Bo łoz, Be ata Bu dzik, Jó zef, Dur lak, Ha li -
na Ha raf, Ja nusz Ho dun, Zbi gniew Je re men ko,
Bo le sław Ja rzę bak, Jan Ko łacz, Ma ria Kra sow -
ska, Fran ci szek Ku lig, Jó zef Ku stra, Adam Lis,
Wła dy sław Mi rek, Cze sław Pa pro ta (prze wod ni -
czą cy), Mi chał Smy da, Wła dy sław Soj ka, Ro bert
To kar czyk, Wła dy sław Wnę trzak, Sta ni sław Zyz -
da, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak.
W trak cie ka den cji odłą czy ła się gmi na Ry tro
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i za szła po trze ba no wych wy bo rów w mar -
cu 1995 r.

1995–1998
Ze non Ci tak, Sta ni sław Du dziak, Ma riusz Fry drych,
Edward Gru ce la, Ha li na Ha raf, Ja nusz Ho dun (Jan
Ja rzę bak), Bo le sław Ja rzę bak, Wło dzi mierz Je żow -
ski, Fran ci szek Ku lig, Adam Lis † (Ksa we ra Gro ma -
la), Ma rian Łom nic ki, Ka zi mierz Mi rek
(prze wod ni czą cy), Cze sław Pa pro ta, Ma ria Pi wo -
war, Mi chał Smy da, Jan Ta lar, Jan Tu rek, Ta de usz
Wie ciech, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak, An to ni Żyw czak.

1998–2002
Ju lian Bo łoz, Sta ni sław Du dziak, Ma riusz Fry -
drych, Adam Ga ły sa, Ksa we ra Gro ma la, Bo le -
sław Ja rzę bak, Jan Wie sław Ja rzę bak, Ma ria
Kra sow ska, Ma ria Krę ci chwost, Jó zef Ku stra, Da -
nu ta Łę kaw ska, Piotr Łom nic ki, Bo gu mi ła Ma lik,
Jan Ma miak, Cze sław Pa pro ta (prze wod ni czą -
cy), Mi chał Smy da, Jó zef To czek, Ni ko dem
Wnęk, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak.

2002–2006
Zbi gniew Bo łoz, Ar tur Frą czek, Zyg munt Gru ce -
la, Sta ni sław Gu mu lak, Zbi gniew Jam ro zo wicz,
Ta de usz Klu ska, An drzej Ko rus, Adam Mu sial ski
(prze wod ni czą cy), An drzej Pał ka (Cze sław Pa -
pro ta), Ka zi mie ra Si kor ska, Krzysz tof Si kor ski †
(Mi chał Smy da), Sta ni sła wa Szka ra dek, Le sła wa
Wnęk, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak.

2006–2010
Adam Bu czek, Ar tur Frą czek, Ta de usz Izwor ski,
Wie sław Ke klak, Ta de usz Klu ska, An drzej Ko rus,
Mar cin Mu cha, Cze sław Pa pro ta, Bar ba ra Pie ko -
szow ska, Ma ria Pi wo war, Be ata Po la kie wicz,
Bro ni sław Ru si niak, Bar ba ra Schu s ter (prze wod -
ni czą ca), Mi chał Smy da.

PO DE GRO DZIE
1990–1994
Ka zi mierz Ba sta, Ja kub Bo dzio ny, Sta ni sław Cią -
gło, Wie sław Czop, Igna cy Ja nik, Adam Ko żuch,
Igna cy Ku bac ki, Mie czy sław Ku ziel, Ry szard Mar -
ci nek, Sta ni sław Ol szak, Zbi gniew Ol szak, Jan Pa -

siut, Edward Pa szek, An to ni Pla ta, Jan Ra kow ski,
Ka zi mierz Suł kow ski, Sta ni sław Śred nia wa, Jan
Tu rek, Mie czy sław War dę ga, Jó zef Zbo żeń (prze -
wod ni czą cy), An to ni Że la sko, Ja nusz Że la sko.

1994–1998
Sta ni sław Bat ko, Krzysz tof Bo dzio ny, Je rzy Ciur -
ka, Jó zef Czern kow ski, Fran ci szek Da niel, An -
na Gą sio row ska, Jó zef Jo dłow ski, Jó zef
Kon stan ty, Igna cy Ku bac ki, Ry szard Mar ci nek,
Teo fil Ma ty aszek, Zbi gniew Ol szak, Wła dy sław
Pa luch, Jan Pa siut, Edward Pa szek, Woj ciech Pla -
ta, Jan Ra kow ski, Jan Skrzy mow ski, Sta ni sław
Śred nia wa (prze wod ni czą cy), Hie ro nim Świe -
chow ski, Mie czy sław War dę ga, Jó zef Zbo żeń.

1998–2002
Sta ni sław Bat ko (prze wod ni czą cy), Wie sław
Czop, Jó zef Fryc, Da riusz Ko wal czyk, Jan Ko żuch,
Hen ryk Ku la, Ka zi mierz Ku lak, Jó zef La ciu ga,
Sta ni sław Łat ka, Jó zef Ma li now ski, Ry szard Mar -
ci nek, Teo fil Ma ty aszek, Jó zef Pie trusz ka, Ka zi -
mierz Pla ta, Woj ciech Pla ta, Sta ni sła wa Rams,
Jan Skrzy mow ski, Sta ni sław Sza bla, Mie czy sław
War dę ga, Wła dy sła wa Za rab ska, An to ni Że la sko.

2002–2006
Ka zi mierz Ba sta, Au gu styn Biel, Mie czy sław
Chmiel, Wie sław Czop, Teo fil Hej mej, Le szek
Kon stan ty, Da riusz Ko wal czyk, Le szek Ko żuch,
Ma rek Ol szak, Zo fia Pa siut, Pa weł Sa mek (prze -
wod ni czą cy), Sta ni sław Tom czyk, Cze sław Twar -
dow ski, Mie czy sław War dę ga, An to ni Że la sko.

2006–2010
Sta ni sław Ba nach (prze wod ni czą cy), Wie sław
Czop, Jó zef Ko tar ba, Da riusz Ko wal czyk, Jan Ko -
żuch, Teo fil Ma ty aszek, Wie sła wa Mi ster ka, Je rzy
Ol szak, Jan Pa siut, Sta ni sław Pla ta, Da nu ta Po to -
niec, Sta ni sław Si ko ra, Ste fan Śledź, Cze sław
Twar dow ski, Mie czy sław War dę ga.

RY TRO
1995–1998
Zbi gniew Gą dek, Ja nusz Gryź lak, Zbi gniew Je -
re men ko, Elżbie ta Kló ska, Jan Ko łacz, An -

na Ol szow ska, Bar ba ra Paw lik (prze wod ni czą -
ca), Mał go rza ta Pierz ga, Wła dy sław Soj ka,
Ro bert To kar czyk, Sta ni sław To kar czyk, Zbi -
gniew To kar czyk, Pa weł To ma siak, Sta ni sław
Wę glarz, Wła dy sław Wnę trzak.

1998–2002
Zyg munt Głąb, Zbi gniew Je re men ko, An drzej
Kol busz (Re na ta To ma siak), Jan Ko łacz, Piotr
Ku lig (Elżbie ta Kló ska), Jó zef Mos (Ma rian
Do bosz), An na Ol szow ska, Jan Pa du la, Mał -
go rza ta Pierz ga, Ka zi mierz To kar czyk, Zbi -
gniew To kar czyk, Wła dy sław Wnę trza, Mi chał
Zio brow ski.

2002–2006
Bar ba ra Bie niek, Ma rian Do bosz, Wie sław
Dzie dzi na, Elżbie ta Kló ska, An drzej Kol busz,
Jan Ko łacz, Zyg munt Ko wal ski, An to ni na No -
sal, Ma rek No sal, An na Ol szow ska, Jan Pa du -
la, Mał go rza ta Pierz ga, Ma rek To kar czyk,
Zbi gniew To kar czyk, An drzej To ma siak.

2006–2010
Bo że na Bo łoz, Ma rian Do bosz, Mi chał Grusz -
czyń ski, Jan Ko łacz, Ali na Krzyw dziń ska, To -
masz Ku lig, Ma rek No sal, Sta ni sław Paw lik,
Wie sław Paw lik, Mał go rza ta Pierz ga, Bar ba -
ra Pi wo war, Ka zi mierz Po ręb ski, Ma rek To -
kar czyk, Zbi gniew To ma siak, Bar tło miej
Woj to wicz.

STA RY SĄCZ
1990–1994
Ste fan Bu gno (prze wod ni czą cy 1990–
1992)), Edward Cią gło, Sta ni sław Czer pak,
Mi ro sław Gar bacz, Jan Go mół ka, Je rzy Gra -
biec, Sta ni sław Gi zic ki, Eu ge niusz Ja siń ski,
An na Ko lak, Ka rol Ku rze ja, Sta ni sław Mar du -
ła, Mie czy sław Ma ty sie wicz, Jó zef Mo lan da,
Wła dy sław Mar sza łek, Hen ryk No wak, Ka zi -
mierz Pa luch, Wie sław Pa siut, Ka zi mierz
Pta śnik, Jan Pru sek, An drzej Skal niak, Ma -
ciej Szu flic ki, Wie sław Śledź (1993–1994),
Waw rzy niec Świer czyń ski, Sta ni sław Wil -
czyń ski.
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1994–1998
An drzej Czer pak, Wła dy sław Gan car czyk,
Sta ni sław Gi zic ki, Edward Go lon ka (prze -
wod ni czą cy), Jan Gon ciarz, Je rzy Gór ka,
Ka rol Ho pek, Sta ni sław Ko ta la, Jan Kup -
czak, Jó zef Ku row ski, Ma rian Lis, Sta ni -
sław Mar du ła, An drzej Mar mu szew ski,
Wła dy sław Mar sza łek, Jó zef Mo lan da, Ka -
zi mierz Pa luch, Sta ni sław Pa luch, Wła dy -
sław Pa zgan, Sta ni sław Pie trzyk,
Ka zi mierz Pta śnik, Wła dy sław Ra dom ski,
Sta ni sław Ru sin, Sta ni sław Sta wiar ski,
Piotr Szew czyk, Ma ciej Szu flic ki, Wie sław
Śledź, Wła dy sław To kar czyk, Ju lian Waj da.

1998–2002
Jó zef Bed nar ski, Sta ni sław Bier nat, An -
drzej Czer pak (prze wod ni czą cy 2000–
2002), Sta ni sław Dą brow ski, Jan
Go mół ka (prze wod ni czą cy 1998–1999),
Jan Gon ciarz, Je rzy Gór ka, Jó zef Gór ski,
Ja dwi ga Grą dal ska, Jan Koł bon, Jó zef
Król, Sta ni sław Ko ta la, Ma rian Ku czaj,
Jan Kup czak, Krzysz tof Ku rze ja, Ma rian
Lis, Sta ni sław Mar du ła, Ka zi mierz Pta -
śnik, Jan Ro siek, Sta ni sław Ru sin, Ja cek
Sko czeń (Zo fia Wci sło) Jan Sła by, Wie -
sław Śledź, To masz Ti sch ner, Wła dy sław
To kar czyk (Sta ni sław Opyd), Ju lian Waj -
da (Ma rian Po to niec), Ewa Zie liń ska, Ma -
rek Zię ba. 

2002–2006
Cze sław Ba sta, Jan Bo dzio ny, Mar cjan -
na Bo dzio ny, Sta ni sław Dą brow ski, Je rzy
Gór ka (prze wod ni czą cy 2003–2006)),
An to ni Iwul ski, Ja cek Jan czak, Jan Jan -
czak, Ma rian Ku czaj, Jan Kup czak, An to ni
Pierz ga, Ma rian Po to niec, Ma rian Lis,
Sta ni sław Mar du ła, Ma rian Obrzud, Mie -
czy sław Pla ta, Ka zi mierz Pta śnik, Mie czy -
sław Szew czyk, Wie sław Śledź
(2002–2003), Zyg munt We ber, Ewa Zie -
liń ska.

2006–2010
Cze sław Ba sta, Mi ro sław Gar bacz, Ka zi -
mierz Gi zic ki, Bar ba ra Go mół ka, An to ni
Iwul ski, Ja cek Jan czak, Jan Jan czak, Jan
Kup czak, Ma rian Lis (prze wod ni czą cy),
Elżbie ta Łom nic ka, Sta ni sław Mar du ła,
An drzej My jak, An to ni Pierz ga, Ma rian
Po to niec, An drzej Rams, Mie czy sław
Szew czyk, Zyg munt We ber, Ewa Zie liń -
ska, An drzej Zych.

Jak je den mąż za gło so wa -
li 23 kwiet nia br. rad ni
gmi ny Gry bów za ab so lu -
to rium dla wój ta Pio tra
Kro ka za wy ko na nie bu -
dże tu w 2009 r.

T o żad na no wość, w tym sa mo -
rzą dzie pa nu je rzad ko spo ty ka -
na jed ność i zgo da. Mo że
dla te go, że aż 6 rad nych dzie rży

man dat nie prze rwa nie od 1990 ro ku,
a dwóch z nich na wet dłu żej! 

Oto szóst ka, na da ją ca ton Ra dzie
Gmi ny Gry bów, praw dzi wy are opag mę -
dr ców Gry bowsz czy zny: Hen ryk Sie -
dlarz (Ptasz ko wa), An drzej Se ku ła
(Flo ryn ka), Zdzi sław Ski biak (Cie nia wa),
Jan Ra dzik (Sioł ko wa), Cze sław Ol chaw -
ski (Kru żlo wa Ni żna) i Sta ni sław Chro -
now ski (Kru żlo wa Wy żna). Ci Pa no wie
ma ją na kon cie szko ły, sa le gim na stycz -
ne, re mi zy, ośrod ki zdro wia, dro gi, wo -
do cią gi, ka na li za cję itd. Z du mą
spo glą da ją na mi nio ne dwu dzie sto le cie. 

– Gdy zo sta łem rad nym, nie by ło ani
jed ne go me tra as fal tu we Flo ryn ce, a dzi -
siaj wi dać. Szko ły też nie by ło, dzie ci uczy -
ły się na ple ba nii, a wcze śniej do je żdża ły
do Gry bo wa. By łem prze wod ni czą cym ko -
mi te tu bu do wy szko ły. Dzi siaj ła twiej zdo -
by wa się pie nią dze na in we sty cje, wte dy
by ło trud niej, za to lu dzie bar dziej gar nę li
się do pra cy. Za bie gam o do brą współ pra -
cę ze wszyst ki mi, bo w jed no ści si ła. Je że li
mam uwa gi do ko goś, to mo im obo wiąz -
kiem jest zwra cać uwa gę, zło po tę piać, czło -
wie ka za wsze sza no wać, to mam głę bo ko
za pi sa ne w my śli i ser cu. Sta ram się za wsze
iść dro gą praw dy i uczci wo ści i mo że dla -
te go lu dzie cią gle mnie wy bie ra ją na rad -
ne go – mó wi An drzej Se ku ła, lat 50, rad ny
z Flo ryn ki od 20 lat, rol nik go spo da ru ją cy
z żo ną na 10 hek ta rach. 

Do daj my, że wójt Piotr Krok spra wu -
je swo ją funk cję trze cią ka den cję.
Wcze śniej, od po dzia łu w lip cu 1991 r.
Mia sta i Gmi ny Gry bów na dwie osob -
ne jed nost ki sa mo rzą do we, 15 wio ska -
mi gry bow ski mi (po nad 23 tys.
miesz kań ców) rzą dził wójt Krzysz tof
Mi cha lik. (HSZ)

Re kor dzi ści z gmi ny Gry bów

Hen ryk Sie dlarz An drzej Se ku ła Zdzi sław Ski biak

Sta ni sław Chro now skiCze sław Ol chaw skiJan Ra dzik

FO
T.

 H
SZ

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:34  Strona 49



50 Sądeczanin MAJ 2010 v www.sadeczanin.info

Nowy Sącz
Jerzy Gwiżdż – 1990–1994 
Andrzej Czerwiński – 1994–2001 
Ludomir Krawiński – 2002–2002 
Józef Antoni Wiktor – 2002–2006 
Ryszard Nowak – 2006–

Chełmiec
Zygmunt Woźniczka – 1990–1991 
Andrzej Budnik (p. o) – 1991
Zbigniew Piekarski – 1992–1998
Stanisław Poręba – 1998–2006
Bernard Stawiarski – 2006–

Gródek nad Dunajcem 
Czesław Konicki – 1990–2000 (odwołany
w referendum 7 maja 2000)
Krzysztof Lenart – 2000–2002
Stefan Wolak – 2002–

Grybów (miasto i gmina)
Grzegorz Radzik 1990–1991
W lipcu 1991 jednostka samorządowa podzieliła
się na dwie: miejską i wiejską.

Grybów (miasto)
Grzegorz Radzik – 1991–1994
Kazimierz Bandyk – 1994–1998
Piotr Piechnik – 1998–2002 
Wojciech Ślusarczyk – 2002–2006
Piotr Piechnik – 2006–

Grybów (gmina)
Krzysztof Michalik – 1991–1998
Piotr Krok – 1998–

Kamionka Wielka
Ryszard Gonczowski – 1990 (sprawował urząd
przez dwa tygodnie)
Zbigniew Kmak – 1990–1991
Kazimierz Siedlarz – 16.01.1992–

Korzenna 
Józef Mokrzycki – 1990–1997
Jan Budnik – 1997–2006
Leszek Skowron – 2006–

Krynica-Zdrój
Jan Golba – 1990–2002
Emil Bodziony – 2002–

Łabowa
Władysław Karpierz – 1990–2002
Marek Janczak – 2002–

Łącko 
Franciszek Młynarczyk – 1990–

Łososina Dolna 
Kazimierz Ciarach – 1990–1995
Stanisław Golonka – 1995–

Muszyna
Adam Mazur – 1990–1996
Włodzimierz Oleksy – 1996–2002
Waldemar Serwiński – 2002–2009
Jan Golba – 2009–

Nawojowa
Jan Kulpa – 1990–1998
Stanisław Kiełbasa – 1998–

Piwniczna-Zdrój
Józef Spiechowicz – 1990–1994
Mariusz Frydrych – 1994–1998
Marian Czop – 1998–2002
Edward Bogaczyk – 2002–2006
Joanna Leśniak – 2006–2008 (odwołana
w referendum 18 maja 2008)
Edward Bogaczyk – 2008–

Podegrodzie 
Edward Paszek – 1990–1994 (wybrany
na kolejną kadencję w 1994 zrezygnował
z urzędu wójta po objęciu funkcji
przewodniczącego sejmiku samorządowego
województwa nowosądeckiego)
Ryszard Marcinek – 1994–2006
Stanisław Łatka – 2006–

Rytro
(gmina wyodrębniła się z gminy Piwniczna
w 1995)
Władysław Sojka – 1995–1998
Władysław Wnętrzak – 1998–

Stary Sącz
Maciej Szuflicki – 1990–1995
Marian Cycoń – 1995–1998
Marian Kuczaj – 1998–2002
Marian Cycoń – 2002– 

Sze fo wie są dec kich sa mo rzą dów 1990–2010
(pre zy denci, bur mi strzo wie, wój to wie)

RAPORT

Samorządowcy, którzy kierowali
administracją miejską lub
gminną w okresie PRL
i następnie III RP

Ka zi mierz Ban dyk
– prze wod ni czą cy
Pre zy dium Miej skiej
Ra dy Na ro do wej
w Gry bo wie 1970–
1973, a na stęp nie na -
czel nik mia sta

i gmi ny (do 1990), bur mistrz Gry bo -
wa 1994–1998; 

Marian Cycoń
– naczelnik 
miasta i gminy
Piwniczna 1979–
1988, prezydent
Nowego Sącza 1988–
1990, burmistrz

Starego Sącza 1995–1998 i od 2002;
Jan Gol ba – na czel -
nik mia sta i gmi ny
Kry ni ca 1988–1990,
bur mistrz Kry ni cy-
Zdroju 1990–2002,
bur mistrz Mu szy ny
od 2009;
Wła dy sław Kar pierz
– na czel nik gmi ny
Ła bo wa i na stęp nie
Ło so si na Dol -
na 1973–1990, wójt
gmi ny Ła bo -
wa 1990–2002;

Ry szard Mar ci nek – na czel nik gmi ny Po -
de gro dzie 1988–1990, wójt tej gmi -
ny 1994–2006

Fran ci szek Mły nar czyk
– na czel nik gmi ny
Łąc ko od 1983, wójt
od 1990;
Ka zi mierz Sie dlarz
– na czel nik mia sta
i gmi ny Gry -

bów 1989–1990, wójt gmi ny Ka mion ka
Wiel ka od 1992.
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Ka zi mierz Sie dlarz:

Państwo łamie
Konstytucję

– W sa mo rząd wsze dłem
jesz cze przed trans for ma cją
ustro jo wą: w la tach 1988–
1990 by łem na czel ni kiem mia -
sta i gmi ny Gry bów (w 1991 r.
ta jed nost ka po dzie li ła się
na dwie: miej ską i wiej ską).
U schył ku PRL nie skut ko wa ły
już po le ce nia z ko mi te tów par -
tyj nych, ja by łem lu do wcem,
na se sji mia łem czte rech kontr -
kan dy da tów, nie by ło ła two ich
po ko nać w gło so wa niu.
Od dwu dzie stu lat go spo da rzę
w Ka mion ce Wiel kiej, ty po wej
gmi nie pod miej skiej. Z tej per -
spek ty wy wi dzę ogrom ny po -

stęp cy wi li za cyj ny: no we dro gi, szko ły, wo do cią gi i ka na ły.
Z dru giej stro ny ob ser wu ję – po wiem wprost – ła ma nie Kon -
sty tu cji. Pań stwo prze ka za ło nam – i bar dzo do brze – pro wa -
dze nie szkół, ale bez wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych.
Te go rocz na sub wen cja oświa to wa wy no si 9,1 mln zł, a gmi -
na jest zmu szo na dla pra wi dło we go utrzy ma nia szkół wy ło -
żyć 13 mln zł. Jesz cze go rzej jest w za kre sie za bez pie cze nia
prze ciw po wo dzio we go. Rze ki i po to ki są ad mi ni stro wa ne przez
Re gio nal ny Za rzą du Dróg Wod nych, któ ry na na sze alar my
o re gu la cję czy bu do wę wa łów od po wia da nie zmien nie: „Nie
ma my pie nię dzy”. Po dob nie jest z dro ga mi: przez gmi ny prze -
bie ga ją dro gi po wia to we, wo je wódz kie i na wet kra jo we, a my
nie ma my żad ne go wpły wu na po pra wę ich sta nu. A już praw -
dzi wym nie szczę ściem jest roz bu do wa na biu ro kra cja, gąszcz
nie zro zu mia łych i czę sto wy klu cza ją cych się prze pi sów. Naj lep -
sze ini cja ty wy by wa ją utrą ca ne w mo rzu pa pie rów. Za nie zbyt
uda ną uwa żam rów nież wpro wa dzo ną w 1999 r. re for mę po -
wia to wą. Po wia ty są zbyt sła be, prak tycz nie po zba wio ne do -
cho dów wła snych. Sta ro sta nie jest fak tycz nym go spo da rzem
po wia tu, bo nie pod le ga ją mu ani słu żby mun du ro we (po li cja,
straż po żar na), ani ze spo lo ne (ró żne in spek cje i za rzą dy) itd.
Wie rzę, że do cze kam wzmoc nie nia sa mo rzą dów, choć ostat nio
ja koś ci cho o tzw. III eta pie re for my sa mo rzą do wej, któ ra mia -
ła by ogra ni czyć ilość po wia tów i zwięk szyć znacz nie de cy zyj -
ność fi nan so wą na szcze blu pod sta wo wym. Nie ule ga bo wiem
wąt pli wo ści, że ka żda zło tów ka jest wy dat ko wa na na po zio mie
lo kal nym bar dziej efek tyw niej niż przez in sty tu cje rzą do we.
Kazimierz Sie dlarz – lat 54, mgr ad mi ni stra cji (UJ), na czel nik mia sta
i gmi ny Gry bów 1988–1990, wójt Ka mion ki Wiel kiej (nie prze rwa nie
od 1990).

Edward Pa szek:

W gmi nie i sej mi ku
– To był nie po wta rzal ny

czas. Pierw sze de mo kra tycz ne
wy bo ry po prze dza ły burz li we
ze bra nia wiej skie. Pro wa dzi łem
wte dy go spo dar stwo szkół kar -
skie i spe cjal nie nie kwa pi łem
się do sil niej sze go za an ga żo wa -
nia w dzia łal ność pu blicz ną.
W Ol sza nie na ma wiał mnie
na sta no wi sko wój ta prze wod -
ni czą cy „So li dar no ści” RI
Piotr Że laz ko i usły szał od mo -
wę. Nie po in for mo wał jed nak
o tym więk szo ści ko le gów
i na pierw szej se sji Ra dy Gmi -
ny, gdy rad ni wy bie ra li wój ta,
zgło szo no mo ją kan dy da tu rę.

Gdy znów od mó wi łem, ogło szo no prze rwę i praw dę po wie dziaw -
szy zo sta łem po sta wio ny pod ścia ną: „Je steś je dy nym kan dy da -
tem z wy ższym wy kształ ce niem, znasz się na za rzą dza niu, bo by łeś
dy rek to rem »in sty tu tu« w Brze znej, a po nad to, co to za od no wa,
gdy no wym wój tem zo sta nie sta ry na czel nik” – mó wi li rad ni z ko -
mi te tu oby wa tel skie go, so li dar no ściow cy, wi dząc, że o urząd wój -
ta ubie ga się też Ry siek Mar ci nek, na czel nik za PRL. Ule głem, ale
pod wa run kiem: „Bio rę Ryś ka na wi ce wój ta, nie prze szka dza mi
je go prze szłość”. Współ pra co wa li śmy zgod nie. W 1994 r. wy bra -
no mnie po now nie, ale po nie speł na mie sią cu zo sta łem eta to wym
prze wod ni czą cym sej mi ku sa mo rzą do we go wo je wódz twa no wo -
są dec kie go. Zło ży łem re zy gna cję i za pro po no wa łem na mo je go
na stęp cę… Ryś ka Mar cin ka, któ ry po tem rzą dził do brze po de -
grodz ką dzie dzi ną przez ko lej ne 12 lat. La ta (1994–1998) spę dzo -
ne w sej mi ku no wo są dec kim uwa żam za naj cie kaw sze w mo jej
ka rie rze sa mo rzą do wej. Ów cze sny sej mik, choć nie miał ta kich
kom pe ten cji jak dzi siej szy sa mo rząd wo je wódz ki, był or ga ni zmem
po czę ści fa sa do wym, ode grał wa żną ro lę przy wspie ra niu sa mo -
rzą dów gmin nych, np. przy po zy ski wa niu środ ków na bu do wę
szkół czy usu wa nie skut ków po wo dzi (a mie li śmy wów czas dwie).
Źró dłem za si la nia fi nan so we go był wte dy wo je wo da (za naj lep -
sze go z tam tych cza sów uwa żam Mar ka Olek siń skie go) i ku ra tor.
Na ma wia łem oso bi ście, jak wi dać sku tecz nie, ostat nie go wo je wo -
dę no wo są dec kie go Lu cja na Ta ba kę do uru cho mie nia Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej. Po cząt ko wo scep tycz ny, włą czył
się do dzia łań za ini cjo wa nych przez po sła An drze ja Szka rad ka
i pre zy den ta No we go Są cza An drze ja Czer wiń skie go. No i po pa -
trz cie: szko ła dzia ła już 12 lat.
Edward Pa szek – lat 62, mgr inż. ogrod nic twa (WSR Lu blin), b. dy rek tor
Sa dow ni cze go Za kła du Do świad czal ne go w Brze znej, wójt gmi ny Po de gro -
dzie 1990-1994, prze wod ni czą cy Sej mi ku Sa mo rzą do we go Wo je wódz twa
No wo są dec kie go 1994-1998, na stęp nie czło nek Za rzą du Sta ro stwa No wo -
są dec kie go, a od 2006 za stęp ca dy rek to ra Po wia to we go Urzę du Pra cy.
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RAPORT

1990–1994
Ko mi tet Oby wa tel ski „So li dar ność”: Ma ria
Bul zak, Wie sław Cze lad ka, An drzej Czer wiń ski,
Hen ryk Fe renc, Bar ba ra God frey ow, Adam Grze -
siak, Je rzy Gwi żdż, Hen ryk Ja nusz, Bo że na Ja -
wor, Zbi gniew Ko wal, Lu do mir Kra wiń ski, Te re sa
Krzak, An drzej Ku lig, Adam Le śniak, An na Li piń -
ska -Zwo liń ska, Wła dy sław Mi ku lec, Woj ciech
Mer klejn, An drzej Mu zyk, Krzysz tof Nie wia ra,
Ma rek Pa perz, Hen ryk Paw łow ski (Ma ciej Kurp),
Piotr Paw nik, Je rzy Ra siń ski, Mar cin Rze miń ski,
Jó zef Sta nek, Jó zef Szy mań ski, Je rzy Śla zyk,
Woj ciech Śli wiń ski, Jó zef Wój cik, Le szek Zegz da; 
Ko mi tet Osie dlo wy: An na Bo cheń ska; Kon fe -
de ra cja Pol ski Nie pod le głej: Woj ciech Lip pa;
Osie dlo wa Al ter na ty wa De mo kra tycz na:
Ka zi mierz Sas; Osie dlo we Po ro zu mie nie Wy -
bor cze: Le szek Ko rze niow ski; Stron nic two
De mo kra tycz ne: Sta ni sław Dłu go pol ski;
Współ dzia ła nie Miesz kań ców Osie dli: An -
drzej Ki ta.
Prze wod ni czą cy: Lu do mir Kra wiń ski; wi ce -
prze wod ni czą ce: Bo że na Ja wor i Te re sa Krzak.

***
W trak cie ka den cji H. Paw łow skie go (zre zy gno -
wał z man da tu rad ne go po ob ję ciu po sa dy
w Dy rek cji Ge ne ral nej PKP) za stą pił Ma ciej Kurp.

1994–1998
KPN i No wo są dec kie Po ro zu mie nie Pa trio -
tycz ne: An to ni Rącz kow ski, Bar ba ra So chań ska; 
Li sta Sa mo rzą do wa Za rzą dów Osie dli: Sta -
ni sław Fec ko, Alek sandr Ha be la; Są dec ka Ko -
ali cja Sa mo rzą do wa „Ma ła Oj czy zna”:
Ru dolf Bo ru sie wicz, Jó zef Hoj nor, Te re sa Krzak,
Ma rian Ku lig, Ma ciej Kurp, Ma rek Pa perz,
Krzysz tof Szka ra dek, Ta de usz Pa jor, Ma rek Po -
rem ba, An drzej Szka ra dek, Le szek Zegz da; Są -
dec kie Fo rum Sa mo rzą do we: An drzej
Czer wiń ski, Ga briel Der kow ski, An drzej Ki ta, An -
drzej Mu zyk, Zbi gniew Skrzy piec, Ma ciej Wą -
sow ski, Je rzy Wi tu szyń ski, Da riusz Opa łek;
So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej: Ta de usz Ja -
błoń ski, Sta ni sław Ka im, Ka zi mierz Ko wal ski,
Ka zi mierz Sas, Edward Sa wic ki, Jó zef An to ni
Wik tor; Zwią zek Są de czan: Jan Bud nik, Ste fan

Cho mon cik, Sta ni sław Dłu go pol ski (Zbi gniew
Ra coń), Bo że na Ja wor, Aloj zy Hoj dys, An to ni
Mal czak, Alek san dra Mar tu szew ska, Wła dy sław
Mi ku lec, An to ni Pa pież, Sta ni sław Sza fran (Sta -
ni sław Po rę ba), Ta de usz Wo lak.
Prze wod ni czą cy Ma ciej Kurp; wi ce prze wod -
ni czą cy: Bo że na Ja wor, Te re sa Krzak, Ste fan
Cho mon cik, Je rzy Wi tu szyń ski.

***
25 sierp nia 1994 r. z man da tu rad ne go zre zy -
gno wał dr Sta ni sław Dłu go pol ski (za stą pił go 6
wrze śnia Zbi gniew Ra coń). 31 stycz nia 1997 r.
zmarł rad ny Sta ni sław Sza fran (ar ty sta pla styk),
któ re go za stą pił w RM Sta ni sław Po rę ba, wła ści -
ciel zna ne go za kła du mię sno -wę dli niar skie go.

1998–2002
Ak cja Wy bor cza So li dar ność: Ru dolf Bo ru sie -
wicz, Ste fan Cho mon cik, Bo że na Ja wor, Jó zef
Hoj nor, Lu do mir Kra wiń ski, Te re sa Krzak, Wła dy -
sław Mi ku lec, Ar ka diusz Mu lar czyk, Hen ryk Naj -
duch, Fran ci szek Nie miec, Ry szard No wak
(Wie sław Pi prek), Piotr Paw nik, Ma rek Po rem -

Rad ni, prezydenci, wiceprezydenci... 
mia sta No we go Są cza

Rada Miasta Nowego Sącza, 8 lipca 1994 r. FOT. JC
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ba, Kry sty na Uczkie wicz, Ma ciej Wą sow ski, Je rzy
Wi tu szyń ski, Le szek Zegz da; So jusz Le wi cy
De mo kra tycz nej: Ka zi mierz Ca bak, Sta ni sław
Ka im, Ka zi mierz Ko wal ski, Do mi ni ka Kro czek,
Jó zef No wak, Ma rek Olek siń ski; Sto wa rzy sze -
nie No wy Sącz 2000: Jan Bud nik, Je rzy Gwi -
żdż, Hen ryk Kacz ma rek, Zo fia Piecz kow ska,
Ja cen ty Pięt ka; Wspól no ta Są de czan: Jó zef
Bo cheń ski, Te re sa Ca ba ła, Elżbie ta Cho wa niec,
An drzej Czer wiń ski (Je rzy Li ber), Grze gorz Do -
bosz, Jó zef Gryź lak, Mie czy sław Gwi żdż, Ar tur
Król, Ja nusz Kwiat kow ski, An drzej Mu zyk, An to -
ni Rącz kow ski, Zbi gniew Skrzy piec.

Prze wod ni czą cy Je rzy Wi tu szyń ski; wi ce prze -
wod ni czą cy: Bo że na Ja wor, Te re sa Krzak, Ru -
dolf Bo ru sie wicz.

***
W 2001 r. w związ ku z wy bo rem An drze ja Czer -
wiń skie go i Ry szar da No wa ka do Sej mu RP ich
miej sca w Ra dzie za ję li Je rzy Li ber (Wspól no ta
Są de czan) i Wie sław Pi prek (AWS).

2002–2006
Do bra Ra da: Te re sa Ca ba ła, Zo fia Piecz kow ska
(Ma rek Ole niacz); Li ga Ro dzin Pol skich: Ja cek
Chro now ski, Ar tur Czer nec ki, Ta de usz No wak, An -

drzej Ślu sa rek; Ma ła Oj czy zna: Jó zef Hoj nor, Ma -
ciej Kurp, Piotr Paw nik; Po ro zu mie nie Są dec kie:
Jó zef Bo cheń ski, Elżbie ta Cho wa niec, Grze gorz Do -
bosz, Ja nusz Kwiat kow ski, Jan Opi ło, An to ni Rącz -
kow ski, Zbi gniew Skrzy piec (Jó zef Gryź lak), Ro bert
So bol, Je rzy Wi tu szyń ski; So jusz Le wi cy De mo -
kra tycz nej – Unia Pra cy: Ka zi mierz Ca bak, Ma -
rian Fa run, Sta ni sław Ka im (Sta ni sław Ze lek), Jó zef
An to ni Wik tor (Ma rian Lud kow ski); Two je Mia -
sto: Je rzy Gwi żdż (Bo że na Ja wor II).
Prze wod ni czą cy: Grze gorz Do bosz; wi ce prze -
wod ni czą cy: Ka zi mierz Ca bak, Ar tur Czer nec ki,
Ro bert So bol. 

Prezydenci

Wiceprezydenci

Jerzy Gwiżdż

Marian Cycoń

Ludomir Krawiński Zofia Pieczkowska Stanisław Kaim Bożena Jawor Jerzy Gwiżdż

Piotr Pawnik Leszek Zegzda Rudolf Borusiewicz Andrzej Kita

Andrzej Czerwiński Ludomir Krawiński Józef A. Wiktor Ryszard Nowak
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RAPORT

Wy bo ry pre zy denc kie
I tu ra
Andrzej Czerwiński (Porozumienie Sądeckie,
czyli PO i PiS) – 8 657 (29,52 proc.), Józef Antoni
Wiktor (rekomendowa¬ny przez SLD–UP)
– 5 017 (17,10 proc.), Zofia Pieczkowska (Dobra
Rada) – 3 898, Jerzy Gwiżdż (Twoje Miasto)
– 3 866, Bożena Jawor (Komitet Obywatelski
Mała Ojczyzna) – 3780, Krystyna Zając (Liga
Polskich Rodzin) – 1 592, Mieczysław Gwiżdż
(Sądeczanie Razem) – 1134, Zofia
Pawłowska-Nowak (Samoobrona RP) – 754,
Janusz Gumularz – 626.

II tu ra – 10 li sto pa da 2002
fre kwen cja – 35,02 proc.
Jó zef An to ni Wik tor – 11 890 (54, 18 proc.)
An drzej Czer wiń ski – 10 054 (45,81 proc.)

***
W związ ku z usta wo wym za ka zem jed no cze -
sne go peł nie nia funk cji rad ne go i pre zy den ta
mia sta w miej sce Jó ze fa Wik to ra man dat rad ne -
go przy padł Ma ria no wi Lu drow skie mu (SLD–
UP), a wi ce pre zy den tów Zo fię Piecz kow ską
i Sta ni sła wa Ka ima za stą pi li dzia ła cze z dru giej
li nii: Ma rek Ole niacz (Do bra Ra da, 69 gło sów)
i Sta ni sław Ze lek (SLD–UP, 254 gło sów). Z man -
da tu rad ne go po kil ku mie sią cach zre zy gno wał
też Zbi gniew Skrzy piec, a je go miej sce w ra dzie
za jął Jó zef Gryź lak (Po ro zu mie nie Są dec kie).
W grud niu 2003 r. po ob ję ciu sta no wi ska pre ze -
sa Miej skie go Przed się bior stwa Ener ge ty ki
Ciepl nej – spół ki ko mu nal nej – wy gasł man dat

Je rze go Gwi żdża, w je go miej sce w skład RM
we szła Bo że na Ja wor (imię i na zwi sko iden tycz -
ne jak dłu go let niej rad nej, obec nej wi ce pre zy -
dent mia sta).

***
18 grud nia 2003 r. na wnio sek no wo za wią za -
ne go Klu bu Rad nych Pra wi ca z funk cji wi ce prze -
wod ni czą ce go ustą pił Ar tur Czer nec ki.
22 mar ca 2005 r. Grze go rza Do bo sza (od wo ła -
ne go 15 mar ca) na funk cji prze wod ni czą ce go
Ra dy Mia sta za stą pił Ja cek Chro now ski (b. Klub
Rad nych LPR), przed się bior ca z bra nży pie kar ni -
czej (za kład w Ła bo wej). 
Ko lej nym, trze cim prze wod ni czą cym w tej ka -
den cji, od 28 kwiet nia 2006 r., zo stał Piotr Paw -
nik. No wą wi ce prze wod ni czą cą (na kil ka
mie się cy), w miej sce Ro ber ta So bo la, zo sta ła
wte dy Te re sa Ca ba ła.

2006–2010
Pra wo i Spra wie dli wość: Ste fan Cho mon cik,
Ar tur Czer nec ki, Bo że na Ja wor, Bar ba ra Ju ro -
wicz, Te re sa Krzak, Ja nusz Kwiat kow ski, Ry szard
No wak, Ja cen ty Pięt ka, Je rzy Wi tu szyń ski,
Krzysz tof Żył ka; Plat for ma Oby wa tel ska: Jó -
zef Bo cheń ski, Te re sa Ca ba ła, Elżbie ta Cho wa -
niec, Grze gorz Do bosz, Piotr La cho wicz, Jan
Opi ło, An to ni Rącz kow ski; Po ro zu mie nie Są -
dec kie: Jó zef Gryź lak, Jó zef Hoj nor, Ro bert So -
bol; Są dec ki Dia log: Je rzy Gwi żdż, Zo fia
Piecz kow ska (po tem nie zrze szo na); Le wi ca
i De mo kra ci: Ka zi mierz Sas.
Prze wod ni czą cy: Piotr La cho wicz; wi ce prze -

wod ni czą cy: Te re sa Ca ba ła, Ro bert So bol, Grze -
gorz Do bosz.
Od czerw ca 2007: prze wod ni czą cy Ar tur Czer -
nec ki; wi ce prze wod ni czą cy: Ste fan Cho mon -
cik i Je rzy Wi tu szyń ski.

Wy bo ry pre zy denc kie
I tu ra
Ryszard Nowak (PiS) – 10 129 (33 proc.);
Piotr Lachowicz (PO) – 8 409 (27 proc.); Jerzy
Gwiżdż (Sądecki Dialog) – 5 836 (19 proc.);
Kazimierz Sas (Lewica i Demokraci) – 4 291
(16 proc.); Jacek Chronowski (ChRS) – 1 449
(5 proc.)

II tu ra
Ry szard No wak –12 670
Piotr La cho wicz – 12 623
W wy ni ku wy gra nia wy bo rów pre zy denc kich
Ry szar da No wa ka za stą pił w Ra dzie Mia sta Jó zef
Kacz mar czyk (PiS), a miej sca po wo ła nych
na sta no wi ska wi ce pre zy den tów Bo że ny Ja wor
i Je rze go Gwi żdża za ję li: Grze gorz Mą dry (PiS)
i Bo gu mi ła Ka łu żny (Są dec ki Dia log).

Per so na lia w sta ty sty ce
Per so nal ny bi lans dwu dzie stu lat no wo są dec -
kie go sa mo rzą du:
l pię ciu pre zy den tów: Je rzy Gwi żdż
(1990–1994) An drzej Czer wiń ski (1994–2001),
Lu do mir Kra wiń ski (2001–2002), Jó zef An to ni
Wik tor (2002–2006), Ry szard No wak (od 2006);
l dzie się ciu wi ce pre zy den tów: Ma rian Cy -
coń (1990–1995), Piotr Paw nik (1990–1994
i 1998–2002), Le szek Zegz da (1993–2002), Ru -
dolf Bo ru sie wicz (1994–1996), An drzej Ki ta
(1995–1997), Lu do mir Kra wiń ski (1998–2001),
Zo fia Piecz kow ska (2002–2006), Sta ni sław Ka -
im (2003–2006), Bo że na Ja wor (od 2006), Je rzy
Gwi żdż (od 2006);
l trzy sied mio oso bo we za rzą dy mia sta
(od 2002 za stą pio ne jed no oso bo wym
urzę dem pre zy den ta): 1990–1994: Je rzy
Gwi żdż, Ma rian Cy coń, Piotr Paw nik, Le szek
Zegz da, Wła dy sław Mi ku lec, Krzysz tof Nie wia ra,
An drzej Mu zyk; 1994–1998: An drzej Czer wiń -
ski, Ru dolf Bo ru sie wicz, Ma rian Cy coń (od 1995
An drzej Ki ta), Le szek Zegz da, An to ni Mal czak,
Wła dy slaw Mi ku lec, An drzej Mu zyk; 1998–
2002: An drzej Czer wiń ski (do 2001), Lu do mir
Kra wiń ski, Piotr Paw nik, Le szek Zegz da, Wła dy -
slaw Mi ku lec, An drzej Mu zyk, Ry szard No wak
(do 2001);
l sied miu prze wod ni czą cych Ra dy Mia -
sta: Lu do mir Kra wiń ski (1990–1994), Ma ciej

Przewodniczący Rady Miasta

Ludomir Krawiński Maciej Kurp Jerzy Wituszyński Grzegorz Dobosz
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ZD
JĘ

CI
A

: J
L

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:34  Strona 54



MAJ 2010 Sądeczanin 55

v www.sadeczanin.info

Kurp (1994–1998), Je rzy Wi tu szyń ski (1998–
2002), Grze gorz Do bosz (2002–2005), Ja cek
Chro now ski (2005–2006), Piotr La cho wicz
(2006–2007), Ar tur Czer nec ki (od 2007);
l dzie wię ciu wi ce prze wod ni czą cych Ra -
dy Mia sta: Bo że na Ja wor (1990–2002), Te re sa
Krzak (1990–2002), Ste fan Cho mon cik (1994–
2002 i od 2007), Je rzy Wi tu szyń ski (1994–1998
i od 2007), Ru dolf Bo ru sie wicz (1998–2002),
Ka zi mierz Ca bak (2002–2006), Ro bert So bol
(2002–2006 i 2006–2007), Ar tur Czer nec ki
(2002–2003), Te re sa Ca ba ła (2006 i 2006–
2007).
l sze ściu rad nych, któ rzy zo sta li po sła -
mi: Ka zi mierz Sas (1993–2005), Je rzy Gwi żdż
(1993–2001), An drzej Szka ra dek (1997–2001),
An drzej Czer wiń ski (od 2001), Ry szard No wak
(2002–2005), Ar ka diusz Mu lar czyk (od 2005);
● trzech rad nych, któ rzy zo sta li rad ny mi wo je -
wódz ki mi (do sej mi ku wo je wódz twa ma ło pol -
skie go): Ka zi mierz Sas (1998–2002), An drzej
Szka ra dek (1998–2002) i Le szek Zegz da
(od 2002);
l je den rad ny – wi ce mar sza łek Ma ło pol ski:
Le szek Zegz da (od 2007);
l dwu dzie stu re kor dzi stów, któ rzy
po wie lo kroć zy ski wa li za ufa nie w swo ich
okrę gach wy bor czych, m. in.: Jó zef Bo cheń -
ski (od 1998), Ka zi mierz Ca bak (1988–1990
i 1998–2006), Te re sa Ca ba ła (od 1998), Ste fan
Cho mon cik (1994–2002 i od 2006), Elżbie ta
Cho wa niec (od 1998), An drzej Czer wiń ski
(1990–2001), Grze gorz Do bosz (od 1998), Jó zef
Gryź lak (od 1998), Je rzy Gwi żdż (1994–
1998, 1998–2002 i 2006), Jó zef Hoj nor
(od 1994), Bo że na Ja wor (1990–2002 i 2006),
Te re sa Krzak (1990–2002 i od 2006), Ja nusz
Kwiat kow ski (od 1998), Wła dy sław Mi ku lec
(1990–2002), An drzej Mu zyk (1990–2002), An -
to ni Rącz kow ski (od 1994), Le szek Zegz da
(1990–2002), Piotr Paw nik (1990–1994 i 1998–
2006), Zo fia Piecz kow ska (od 1998–2002, 2002
i od 2006), Je rzy Wi tu szyń ski (od 1994).;
l dwóch by łych wo je wo dów: Jó zef Wik tor
(1994–1998) i Ma rek Olek siń ski (1998–2002)
– w gro nie raj ców;
l dwie (tyl ko) ko bie ty w ści słym kie row -
nic twie władz wy ko naw czych – wi ce pre zy den -
ci: Zo fia Piecz kow ska (2002–2006)
i Bo że na Ja wor (od 2006);
l dwa dzie ścia bu dże tów mia sta przy go -
to wa nych od 1990 r. do 2010 r. – mi mo
zmie nia ją cych się rzą dów w ra tu szu
– przez jed ne go i te go sa me go skarb ni ka:
Ja dwi gę Ku siak...

1998–2002
Wie sław Ba sta, Emil Bo dzio ny, Krzysz tof Bo -
dzio ny, Jó zef Broń ski, Sta ni sław Chro now ski,
Ma rian Cy coń, Jan Du da (prze wod ni czą cy), Jan
Dzie dzi na, An to ni Fy da, Wła dy sław Głów czyk,
Jó zef Głód, Jan Gol ba, Edward Go lon ka, Jan Go -
lon ka, Sta ni sław Go lon ka, Bog dan Go łyź niak,
Sta ni sław Gu mu lak, Ta de usz Ja siń ski, Cze sław
Je leń, Wła dy sław Ka nia, Fran ci szek Kan tor, Mie -
czy sław Kieł ba sa, Sta ni sław Kieł ba sa, An to ni
Ko szyk, Bo gu sła wa Ko złow ska, Jó zef Krok, Piotr
Krok, Wła dy sław Kul pa, Sta ni sła wa Ku ziel,
Adam Ma zur, Fran ci szek Mły nar czyk, Krzysz tof
Mi cha lik, Sta ni sław Mi cha lik, Jó zef Mo krzyc ki
(wi ce prze wod ni czą cy), Adam Mo ska ła, Pa weł
Mo ty ka, He le na Mróz, Jan Olek sy, Wło dzi mierz
Olek sy, Zyg munt Opi ło, Zyg munt Pa ruch,
Edward Pa szek, Zbi gniew Pie kar ski, Bo gu sła wa
Pie trzak, Ma rek Pła wiak, Ry szard Po ra dow ski,
Ma ria Ru śniok, Ma rian Ry ba, Jan Smo leń (wi ce -
prze wod ni czą cy), Sta ni sław Suł kow ski, Jó zef
Spie cho wicz, Ma ciej Szu flic ki, An drzej Szym -
czyk, Jó zef To biasz, Bro ni sław Tu rek, Sta ni sław
Wę glarz, Zbi gniew Wo je wo da, To masz Za jąc,
An drzej Ziem ba, Jó zef Zyg munt.
Za rząd Po wia tu: sta ro sta Jan Go lon ka, wi ce -

sta ro sta Krzysz tof Mi cha lik, człon ko wie: Zyg -
munt Pa ruch, Ma rek Wój cik, Jó zef Zyg munt.

2002–2006
Wie sław Ba sta (prze wod ni czą cy), Jó zef Broń ski,
Ce za ry Bur tak, Jan Dzie dzi na, Ta de usz Frą czek,
Jó zef Głód, Jan Go lon ka, Ja dwi ga Grą dal ska, Jó -
zef Krok (wi ce prze wod ni czą cy), Adam Ma zur,
Krzysz tof Mi cha lik, Jó zef Mo krzyc ki, Wal de mar
Ol szyń ski, Zyg munt Pa ruch, Da riusz Reś ko,
Edward Ro dak, Ma ria Ru śniak, Bog dan Ser wiń -
ski, An na Su dy ka, Sta ni sław Suł kow ski, Ze non
Szew czyk, Sta ni sław Śmier ciak (wi ce prze wod ni -
czą cy), Jó zef Świ gut, Ju lian Waj da, Sta ni sław
Wa na to wicz, Ma rian Za rem ba, Jó zef Zyg munt.
Za rząd Po wia tu: sta ro sta Jan Go lon ka, wi ce sta -
ro sta Mie czy sław Kieł ba sa, człon ko wie: Krzysz -
tof Mi cha lik, Zyg munt Pa ruch, Jó zef Zyg munt.

2006–2010
Wie sław Ba sta, Krzysz tof Bo dzio ny, Jó zef Broń -
ski, Ce za ry Bur tak, Krzysz tof Cy coń, Jan Dzie dzi -
na (wi ce prze wod ni czą cy), Ta de usz Frą czek,
Jó zef Głód. Jan Go mół ka, Je rzy Gór ka (wi ce prze -
wod ni czą cy), Ja ro sław Gliń ski, Mie czy sław Kieł -
ba sa, Piotr Ko cań da, Ma rian Ku czaj, Ma rek

Rada i Zarząd 
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Kwiat kow ski, Da nu ta Le li to, Adam Ma zur, Zbi -
gniew Mił kow ski, Sta ni sław Mrzy głód, Krzysz tof
No wak, Wal de mar Ol szyń ski, Zyg munt Pa ruch,
Ry szard Po ra dow ski, Jó zef Py zik, Ze non Szew -
czyk, Jó zef Świ gut, Sta ni sław Wa na to wicz (prze -
wod ni czą cy), Sta ni sław Wę glarz, Jó zef Zyg munt
(Kry sty na Ba ran, od 1 lu te go 2010).
Za rząd Po wia tu: sta ro sta Jan Go lon ka, wi ce sta -
ro sta Krzysz tof Mi cha lik, człon ko wie: Jó zef
Broń ski, Wal de mar Ol szyń ski, Jó zef Zyg munt
(do 1 lu te go 2010), zre zy gno wał z funk cji człon -
ka za rzą du i man da tu rad ne go po ob ję ciu sta -

no wi ska dy rek to ra Są dec kie go Po go to wia Ra -
tun ko we go.

***

Po wiat po prze dzi ła Stre fa
Uru cho mie nie po wia tu no wo są dec -

kie go po prze dzi ła Są dec ka Miej ska
Stre fa Usług Pu blicz nych, czy li po wiat
pi lo ta żo wy, któ ry dzia łał od 1 stycz -
nia 1997 do 31 grud nia 1998. Trzy
gmi ny (Gró dek n. Du naj cem, Ko rzen -
na i Ło so si na Dol na) do Stre fy nie

przy stą pi ły. Or ga nem uchwa ło daw -
czym by ło Zgro ma dze nie Stre fy, w któ -
re go skład wcho dzi li: pre zy dent
No we go Są cza, bur mi strzo wie i wój to -
wie gmin bę dą cy człon ka mi Stre fy oraz
po jed nym przed sta wi cie lu wy zna czo -
nym przez ka żdą z 14 miej skich i gmin -
nych rad. 

Prze wod ni czą cym za rzą du Stre fy był
Ru dolf Bo ru sie wicz (No wy Sącz), wi -
ce prze wod ni czą cym – Jan Go lon ka
(Łąc ko), a człon ka mi – Bog dan Go łyź -
niak (Gry bów), Cze sław Jung (Kry ni -
ca), Jan Kul pa (Na wo jo wa), Zbi gniew
Pie kar ski (Cheł miec), Ka zi mierz Sie -
dlarz (Ka mion ka Wiel ka). Prze wod ni -
czą cym Zgro ma dze nia Stre fy był
Ma rian Cy coń (Sta ry Sącz), za stęp cą
– Jó zef Zyg munt (Cheł miec). 

W opi nii ini cja to rów eks pe ry ment
stre fo wy zdał eg za min, uła twia jąc – po -
przez zdo by te do świad cze nia – start
w re for mę sa mo rzą do wą od 1 stycz -
nia 1999. Cie niem na dwu let niej dzia -
łal no ści Stre fy po ło ży ło się po zo sta łe
po niej za dłu że nie – 7,5 mln zł, wy ni ka -
ją ce ze zbyt ma łych sub wen cji prze ka -
za nych na za da nia zle co ne przez rząd.
Przez wie le mie się cy Skarb Pań stwa od -
ma wiał prze ję cia tych dłu gów (zo bo -
wią zań na le żnych np. fir mom
do star cza ją cym opał, szko łom pry wat -
nym etc.).

Jan Duda

Wiesław Basta

Samorządy
Sądecczyzny

Powiat nowosądecki
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W la tach 1999–2002 Są dec -
czy znę re pre zen to wa li
w sej mi ku ma ło pol skim
– wy bra ni w gło so wa -

niu 11 paź dzier ni ka 1998 – rad ni
Ka zi mierz Sas (SLD) oraz w bar wach
AWS An drzej Szka ra dek (ja ko wi ce -
prze wod ni czą cy) i Sta ni sław Młyń ski
z No we go Są cza oraz Jan Tu rek, sa dow -
nik, ho dow ca by dła, dzia łacz chłop ski
– NSZZ So li dar ność RI z Po de gro dzia
i Wi told Ko złow ski z Brze znej, od po -
cząt ku nie zmien nie se kre tarz Urzę du
Po wia to we go w No wym Są czu.

Od 2002 r. man da ta riu sza mi są dec ki -
mi w sa mo rzą dzie wo je wódz kim by li:
Edward Cią gło (LPR) z Goł ko wic Dol -
nych, re pre zen tu ją cy ko ali cję PiS–PO
Sta ni sław Ko gut ze Stróż i Le szek Zegz -
da z No we go Są cza (wi ce mar sza łek wo -
je wódz twa od 2007 r., po przed nio
wi ce prze wod ni czą cy sej mi ku), po now -
nie Wi told Ko złow ski ze Wspól no ty
Ma ło pol skiej (prze wod ni czą cy sej mi ku
w la tach 2005–2006).

Od 2006 r., oprócz L. Zegz dy, rad -
nym wo je wódz kim jest An drzej Ro ma -
nek (PiS) wy wo dzą cy się z Ło so si ny
Dol nej, kil ku mie sięcz ny wi ce mar sza łek,
wsła wio ny nie udol ny mi ma new ra mi po -
wy bor czy mi i błęd ny mi kal ku la cja mi
per so nal ny mi, któ re do pro wa dzi ły
do utra ty szyb kiej wła dzy przez PiS
w sej mi ku ma ło pol skim.

Po pierw szej ka den cji sej mi ków,
od 2002 r., za ka za no łą cze nia man da tów
rad nych wo je wódz kich z funk cja mi par -
la men ta rzy sty czy sa mo rzą dow ca in ne -
go szcze bla. W 2004 r. w wy ni ku
re for my fi nan sów sa mo rzą do wych

i przy zna nie sa mo rzą do wi wo je wódz twa
praw do go spo da ro wa nia po kaź ną czę -
ścią środ ków po mo cy unij nej, do szło
do praw dzi we go „trzę sie nia zie mi” w re -
la cjach po mię dzy pol ski mi sa mo rzą da -
mi. Pod wzglę dem fi nan so wym
sa mo rząd wo je wódz twa stał się naj więk -
szym dys po nen tem pie nię dzy w re gio -

nie. Bu dżet Ma ło pol ski w cią gu 10 lat
wzrósł pra wie o 1000 proc.! Dla po rów -
na nia bu dżet No we go Są cza: o 250 proc.

Sa mo rzą dy – miej skie, gmin ne i po -
wia to we – od chwi li, gdy to wo je wódz -
twa za czę ły dzie lić środ ki eu ro pej skie,
zna la zły się w ro li pe ten ta władz Ma ło -
pol ski. To roz dział środ ków do ko ny wa -
ny przez wo je wódz two de cy du je dziś
o szan sach roz wo jo wych, o być al bo nie

być po szcze gól nych jed no stek. Na ra zie
o wie le wię cej do po wie dze nia na te mat
wa żnych in we sty cji ma mar sza łek niż
sta ro sta, pre zy dent czy bur mistrz mia sta.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. zaczął funkcjonować
samorząd wojewódzki. Po odbudowie systemu
komunalnego, czyli reformie gminnej, wprowadzonej
przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, oceniano, że
utworzenie samorządu wojewódzkiego to naturalny,
kolejny krok ku Polsce samorządowej.

Trze ci szcze bel

Budżet Małopolski
w ciągu 10 lat wzrósł
prawie o 1000 procent! 
Dla porównania budżet
Nowego Sącza o 250 proc.

Sejmik województwa małopolskiego

Leszek Zegzda Andrzej Szkaradek

Andrzej Romanek Edward Ciągło Stanisław Młyński Witold Kozłowski

Kazimierz Sas
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P unk tem za pal nym stał się opi sy -
wa ny już w „Są de cza ni nie” pro -
jekt bu do wy w Ła bo wej, przez
ta jem ni cze go in we sto ra z Ka na -

dy, spa lar ni śmie ci, pro du ku ją cej prąd
elek trycz ny. To po cią gnę ło la wi nę. Bły -
ska wicz nie utwo rzo no stro nę in ter ne to -
wą „S.O.S. dla Ła bo wej”, a nie ba wem
ukon sty tu ował się ko mi tet re fe ren dal ny.
Wła dze gmi ny przed Syl we strem wy co -
fa ły swo je po par cie dla kon tro wer syj nej
in we sty cji, ale by ło już za póź no. Z cza -
sem do szły in ne za rzu ty pod ad re sem
wój ta i rad nych. Peł no moc ni kiem ko mi -
te tu re fe ren dal ne go jest Jan Ca bak, przed -

się bior ca bu dow la ny z Ła bo wej, a rzecz -
ni kiem ko mi te tu – soł tys Ła bo wej Ju rek
Mruk, le śnik. W ko mi te cie zna leź li się
lu dzie od po ko leń za miesz ku ją cy Ła bo -
wą i są sied nie wsie, ale rów nież ta cy, któ -
rzy nie daw no się tu spro wa dzi li. 

Bę dzie to 8. re fe ren dum na Są dec -
czyź nie w mi nio nym 20-le ciu. Do tąd
uda ło się prze rwać ka den cję wój ta
Gród ka n. Du naj cem (2000) i bur mi strza
Piw nicz nej (2008). 

*** 
Za rzu ty sta wia ne wój to wi i Ra dzie

Gmi ny Ła bo wa przez Spo łecz ny Ko mi -
tet Re fe ren dal ny:

• Spra wo wa nie wła dzy w Gmi nie
w spo sób aro ganc ki, sprzecz ny z in te re -
sa mi miesz kań ców i wa run ka mi na tu ral -
ny mi Gmi ny (tu taj wska zu je się głów nie
spra wę „Bu do wy spa lar ni śmie ci w Ła -
bo wej”). 

• Do pro wa dze nie do du że go za dłu że -
nia gmi ny;

• Nie udol ność w po zy ski wa niu środ -
ków po mo co wych z Unii Eu ro pej skiej;

• Brak two rze nia miejsc pra cy pro -
duk tyw nej i roz bu do wa de mo kra cji;

• Ne po tyzm; 
• Brak na le ży tej tro ski o śro do wi sko

na tu ral ne.
„Spo łecz ny Ko mi tet re fe ren dal ny

uwa ża, że nie mo żna w dal szym cią gu
go dzić się z bez czyn no ścią i nie udol no -
ścią władz Gmi ny Ła bo wa. Dal sze zwle -
ka nie mo że nieść ze so bą nie od wra cal ne
skut ki za rów no go spo dar cze, kul tu ro we,
jak i śro do wi sko we.

Spo łecz ny Ko mi tet Re fe ren dal ny
oce nia, że za rów no Wójt jak i ra da Gmi -
ny Ła bo wa utra ci ły zdol ność re ali za cji
in te re sów miesz kań ców Gmi ny Ła bo -
wa, ich za ufa nie spo łecz ne oraz zdol -
ność do wy peł nia nia usta wo wych za dań
i obo wiąz ków, i dla te go wy stę pu je z ini -
cja ty wą od wo ła nia oby dwu or ga nów sa -
mo rzą do wych.

Te dzia ła nia wy czer pu ją wszyst kie
prze słan ki o zło że nie wnio sku o od wo ła -
nie Ra dy Gmi ny Ła bo wa oraz Wój ta
Gmi ny Mar ka Jó ze fa Jan cza ka z zaj mo -
wa ne go sta no wi ska w dro dze re fe ren dum,
za da jąc miesz kań com gmi ny py ta nie:

1. Czy Pan, Pa ni jest za od wo ła niem
Ra dy Gmi ny Ła bo wa przed upły wem
ka den cji?

2. Czy Pan/Pa ni jest za od wo ła niem
Wój ta Gmi ny Ła bo wa Pa na Mar ka Jó ze -
fa Jan cza ka przed upły wem ka den cji?” 

(HSZ)

16 maja (niedziela) w gminie Łabowa odbędzie się referendum
w sprawie odwołania wójta Marka Janczaka i Rady Gminy

Go dzi na pró by

Gło so wa nie w spra wie od wo ła nia ra dy bę dzie wa żne, je -
że li we źmie w nim udział min. 1164 do ro słych miesz kań -
ców gmi ny, w przy pad ku wój ta – do urn mu si się
po fa ty go wać przy naj mniej 918 wy bor ców. Los wój ta
i rad nych zo sta nie przy pie czę to wa ny, je że li więk szość
z gło su ją cych od po wie „tak” na oba py ta nia re fe ren dal ne.
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I po co to Pa nu by ło, po co Pan spro -
wa dzał Ka na dyj czy ków do Ła bo wej
i an ga żo wał się w tak ry zy kow ne
przed się wzię cie, jak bu do wa spa -
lar ni śmie ci w ser cu naj bar dziej za -
le sio nej gmi ny są dec kiej? 

– Ja ich nie spro wa dza łem, oni sa mi
przy szli i za pro po no wa li te go ro dza ju
przed się wzię cie. Od stą pi li od za mia ru.
Z te go, co wiem, od pół ro ku, od mo -
men tu, kie dy to zo sta ło tak na gło śnio ne,
w ogó le się spra wą nie in te re su ją. Przy -

je cha li, zło ży li pro po zy cję, że chcie li by
coś ta kie go wy bu do wać i do sta li ode
mnie na stę pu ją cą od po wiedź: „Je że li ta
in we sty cja nie bę dzie szko dzić śro do wi -
sku, je że li wy ka żą, że ra port od dzia ły -
wa nia na śro do wi sko bę dzie po zy tyw ny,
je że li za re je stru ją fir mę na te re nie na szej
gmi ny – bo wte dy bę dzie my mieć ja kieś
do cho dy z te go ty tu łu – to mo że my roz -
ma wiać.” Roz ma wiać, tyl ko roz ma wiać,
bo gmi na nie mia ła te re nów, na któ rych
mo gli by wy bu do wać spa lar nię, przed się -
bior ca roz ma wiał więc tyl ko z pry wat ny -
mi wła ści cie la mi, i na roz mo wie się
skoń czy ło. Nie do szło do żad nych za ku -
pów, do żad ne go pod pi sa nia umów, dla -
te go nie wiem, skąd się wzię ły te za rzu ty. 
Ale urzęd ni cy gmi ny an ga żo wa li
się w tę spra wę, po śred ni czy li
w roz mo wach z wła ści cie la mi pry -
wat nych grun tów, wska zy wa li
ewen tu al ną lo ka li za cję spa lar ni,
i to wszyst ko dzia ło sie po ci chu,
bez in for mo wa nia miesz kań ców,
co się szy ku je?

– Ale co ja mo głem wię cej mó wić
o tym przed się wzię ciu, sko ro nie mia -
łem ra por tu od dzia ły wa nia in we sty cji
na śro do wi sko.
A po ma gał Pan „Ka na dyj czy kom”
– tak ich na zwij my – zna leźć te ren
pod ten wąt pli wy in te res?

– Za in te re so wa ni tym miesz kań cy
spo tka li się z ni mi u mnie przy tym sto le.
Po pro si łem ich do urzę du, bo na si go ście
wstęp nie zlo ka li zo wa li in te re su ją cy ich
te ren i za py ta li mnie, czy nie mógł bym
zor ga ni zo wać spo tka nia z wła ści cie la mi
dzia łek. I ta kie spo tka nie się od by ło.
Miesz kań cy wstęp nie po wie dzie li, że je -
że li by ła by to in we sty cja, któ ra przy nie -
sie do cho dy dla gmi ny i stwo rzy no we
miej sca pra cy, mię dzy in ny mi dla nich, to
by li by ewen tu al nie skłon ni sprze dać in -
we sto ro wi swo je dział ki.
Pan chy ba nie zda wał so bie spra -
wy, czym ta spa lar nia pach nie?

– To praw da, ale po wta rzam, że
do po wa żnych roz mów z in we sto rem
mia ło dojść do pie ro w mo men cie, kie dy
był by go to wy ra port od dzia ły wa nia in -
we sty cji na śro do wi sko. Gdy by ten ra -
port był ne ga tyw ny, to w ogó le nie
by ło by roz mo wy. Do pie ro gdy by in we -
sty cja nie za gra ża ła śro do wi sku, to mo -

gli by śmy sze ro ko in for mo wać o przed -
się wzię ciu, ale to ni gdy nie wy szło ze
sfe ry mgli stych pla nów.
Kie dy ci in we sto rzy po ja wi li się
w Ła bo wej, to czy Pan bli żej za in -
te re so wał się tech no lo gią ta kiej
spa lar ni pla zmo wej, ska lą przed -
się wzię cia?

– Przed sta wi li mi tę tech no lo gię, po -
wie dzie li, że jest to uty li za cja w wy so kiej
tem pe ra tu rze od pa dów ko mu nal nych
i tyl ko ta kich. W wy ni ku dzia ła nia wy so -
kiej tem pe ra tu ry po wsta je gaz pal ny, któ -
ry jest kie ro wa ny na agre ga ty
prą do twór cze. I wy twa rza się prąd elek -
trycz ny, któ ry jest od da wa ny do sie ci. Że -
by to wszyst ko funk cjo no wa ło, to
oczy wi ście po trzeb ny jest trans port
i skła do wa nie od pa dów i to wszyst ko mu -
si być od po wied nio za bez pie czo ne. Nie

mo że być ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia
ani na po wie trze, gle bę czy wo dę. De cy -
zja na le żał by do dy rek to ra re gio nal ne go
ochro ny śro do wi ska w Kra ko wie, któ re -
go opi nia jest wią żą ca.
Spa lar nia oka za ła się za pal ni kiem,
bo we wnio sku o re fe ren dum po ja -
wi ło się sze reg in nych za rzu tów
pod ad re sem wój ta i rad nych. Spa -
lar nia jest na pierw szym miej scu,
ale też za rzu ca się Pa nu za dłu że nie
gmi ny, nie udol ność w po zy ski wa -
niu środ ków unij nych, ne po tyzm,
roz bu do wę biu ro kra cji itd.

– Wszyst ko mo gę sko men to wać jed -
nym sło wem: nie praw da!
No to po ko lei: gmi na nie jest za -
dłu żo na?

– Jest za dłu żo na, ale nie dra stycz nie,
je ste śmy za dłu że ni na oko ło 20 pro cent

Sprawa
honoru 
ROZMOWA z Markiem

Janczakiem, wójtem
gminy Łabowa

Do poważnych rozmów
z inwestorem miało dojść
dopiero w momencie, kiedy
byłby gotów raport
oddziaływania inwestycji
na środowisko. Gdyby ten
raport był negatywny, to
w ogóle nie byłoby
rozmowy. 
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w sto sun ku do bu dże tu, tym cza sem
wskaź nik usta wo wy do pusz cza za dłu że -
nie do 60 proc. wy so ko ści bu dże tu, za -
tem ma my jesz cze spo rą re zer wę w tym
wzglę dzie. Dług za cią gnę li śmy po to,
aby re ali zo wać du że in we sty cje. Dla cze -

go nikt nie mó wi, że zo sta ła wy bu do wa -
na oczysz czal nia ście ków i 10 km sie ci
ka na li za cyj nej, co już kosz to wa ło pra -
wie 8 mln zł. Ak tu al nie ro bi my ka na li -
za cję Ka mian nej łącz nie z bu do wą
oczysz czal ni ście ków za ok. 4 mln zł,
z cze go 85 proc. to środ ki unij ne.
Fundusze z UE by ły po zy ski wa ne
w więk szym i mniej szym stop niu. Nie
wszy scy wie dzą, że la ta 2006-2007 by -
ły trud ne i pra wie żad na gmi na nie uzy -
ska ła w tym okre sie więk sze go unij ne go
do fi nan so wa nia. A te raz do sta li śmy bar -
dzo du że pie nią dze – na re ali za cję wspo -
mnia ne go za da nia w Ka mian nej, ra zem
ze stro na sło wac ką, uzy ska li śmy pół to -
ra mi lio na eu ro. Na bu do wę sa li gim na -
stycz nej w Ma cie jo wej – ok. 3 mln zł, to
też są środ ki unij ne. Po zy ska li śmy też
pie nią dze na mniej sze pro gra my, m.in.
w szko łach pod sta wo wych, gim na zjum
i w opie ce spo łecz nej – do ty czą cy ak ty -
wi za cji za wo do wej bez ro bot nych. Za -
tem, wbrew te mu, co mó wią moi
prze ciw ni cy, po zy sku je my środ ki z ze -
wnątrz – i to spo re pie nią dze, jak na ta -
ką ma łą gmi nę. 
A za rzut ne po ty zmu, za trud nia Pan
krew nia ków w Urzę dzie Gmi ny? 

– Nie pra cu je w urzę dzie nikt z mo -
jej ro dzi ny.
Mo że za trud nił Pan dzie ci da le kie -
go ku zy na? 

– Ni ko go z ro dzi ny nie za trud ni łem,
na wet dal szej. My ślę, że tu jest pew ne
nie po ro zu mie nie, po nie waż pra cu je
w urzę dzie cór ka jed ne go rad ne go.

Tyl ko jed ne go?
I soł ty sa, no ale nie sły sza łem o za ka -

zie za trud nia nia dzie ci soł ty sów. 
A w jed nost kach pod le głych urzę -
do wi: Gmin ny Ośro dek Kul tu ry,
szko ły…?

– Nie ma ni ko go.
To skąd się wziął za rzut ne po ty -
zmu?

– Nie wiem. Dla te go mó wię, że to
wszyst ko jest nie praw dą. 
Za ska ku ją ce jest, że w ko mi te cie
re fe ren dal nym są Pa na do brzy
zna jo mi, któ rzy po ma ga li Pa nu
w kam pa nii wy bor czej, wręcz – jak
mó wią – wy nie śli Pa na do wła dzy.
Dla cze go te raz zna leź li się po dru -
giej stro nie ba ry ka dy?

– Nie jest praw dą, że ci lu dzi wspie ra li
mnie w kam pa nii wy bor czej, za wy jąt -
kiem mo że soł ty sa Ła bo wej pa na Jur ka
Mru ka, któ ry fak tycz nie był ze mną. 

Soł tys Mruk na wet mi po ka zy wał
su fit w swo im do mu, któ ry Pan
rze ko mo re mon to wał i mó wił o Pa -
nu – „zło ta rącz ka” … 

– Kie dyś pro wa dzi łem fir mę… A co
do pa na Mru ka, to zmie nił się w cią gu
pa ru mie się cy, i nie wiem, czy spra wa
spa lar ni tak go po ru szy ła, czy też coś in -
ne go. Je śli cho dzi o po zo sta łe oso by z ko -
mi te tu re fe ren dal ne go, to nie jest
ab so lut nie praw dą, że by oni mnie wspie -
ra li w wy bo rach. Ow szem, w ostat nim
mo men cie przed wy bo ra mi, nie któ rzy
z nich za de kla ro wa li, że są mo imi sprzy -
mie rzeń ca mi, ale chy ba wzię ło się to stąd,
że wi dzie li, iż mam szan sę na wy gra ną
i chcie li się zna leźć w obo zie zwy cięz cy. 
Ja ki Pan prze wi du je wy nik re fe -
ren dum?

– Nie po tra fię prze wi dzieć. Ró żne sy -
gna ły do cho dzą. Je stem ostro żny: lu dzie
co in ne go mó wią, a co in ne go ro bią.

Dług zaciągnęliśmy po to,
aby realizować duże
inwestycje. Dlaczego nikt
nie mówi, że została
wybudowana oczyszczalnia
ścieków i 10 km sieci
kanalizacyjnej.
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W re fe ren dum du żą ro lę bę dzie od gry -
wa ła fre kwen cja, ja w ka żdym ra zie sta -
ra łem się ro bić wszyst ko, co mo głem dla
do bra gmi ny. Wra ca jąc od tej nie szczę -
snej spa lar ni, to ni gdy nie był bym za in -
te re so wa ny in we sty cją, któ ra mo gła by
za szko dzić śro do wi sku, po nie waż ja też
tu taj miesz kam, bę dę miesz kał i nie my -
ślę się stąd wy pro wa dzać. 
Czy za sko czy ła Pa na ska la pro te -
stu prze ciw ko spa lar ni, tem po,
w ja kim prze ciw ni cy te go pro jek tu
się zor ga ni zo wa li? 

– Po wiem wię cej, nikt z tych osób,
któ re do pro wa dzi ły do re fe ren dum, nie
przy szedł ze mną po roz ma wiać, ani za -
py tać o tę spa lar nię, tyl ko od ra zu zro bi li
pro test. Nikt nie spy tał – „Co ro bisz?”,
a prze cież mnie zna ją i drzwi do mo je -
go ga bi ne tu są otwar te. 
Jak się Pan bro ni, czy pro wa dzi Pan
swo ją kam pa nię re fe ren dal ną? 

– Nie pro wa dzi my żad nej kam pa nii,
wie rzę w roz są dek i mą drość miesz kań -
ców gmi ny. 
A se ria ze brań po wio skach z Pa -
na udzia łem?

– To ru ty no we ze bra nia wiej skie, któ re
się od by wa ją za wsze na po cząt ku ro -
ku. I bez wzglę du, czy by ło by re fe ren dum,
czy nie – one by się od by ły. W lu tym
i mar cu ta kie ze bra nie mia ło miej sce w ka -
żdym z 13 so łectw, po za Ko to wem. 
Jak miesz kań cy Pa na przyj mo wa li
na ze bra niach?

– Lu dzie by li zdzi wie ni, że jest re fe -
ren dum, szcze gól nie dla te go, że za pa rę
mie się cy od bę dą się wy bo ry sa mo rzą -
do we i to wszyst ko mo żna wów czas za -
ła twić. 
Czy w ra zie sku tecz no ści re fe ren -
dum bę dzie Pan po now nie ubie gał
się je sie nią o urząd wój tow ski? 

– Prze pi sy mi nie za bra nia ją. 
Jak Pan pod su mu je te pra wie już 8
lat spę dzo nych w tym ga bi ne cie? 

– Gdy bym wie dział, że to się skoń czy
re fe ren dum, to praw do po dob nie bym się
nie zde cy do wał dru gi raz kan dy do wać
na wój ta. Mo ja fir ma do brze pro spe ro -
wa ła. Nie któ rzy mi za rzu ca ją, że mam
wy so kie za rob ki w urzę dzie i oczy wi -
ście po słu gu ją się kwo tą brut to, a nie
mó wią, ile ja do sta ję na rę kę. Tym cza -
sem, pro wa dząc fir mę, za ra bia łem le piej

i stać mnie by ło na du żo wię cej. Gdy by
nie spra wy am bi cjo nal ne, to już pew nie
bym z te go zre zy gno wał, ale ho nor mi
nie po zwa la. Ży ję w śro do wi sku, w któ -
rym mnie wszy scy zna ją i nie za wsze
cho dzi o pie nią dze. Sko ro pod ją łem się
pew ne go za da nia, to nie mo gę się wy -
co fać, bo stra cił bym twarz. Pierw sza ka -
den cja by ła dla mnie trud na, bo
wcze śniej zaj mo wa łem się czymś in nym
i wie lu rze czy mu sia łem się uczyć. To
nie jest tak, że wcho dzi się do urzę du
i od ra zu się wie, co na le ży ro bić. Lu -
dzie, któ rzy mi sta wia ją za rzu ty, w ogó -
le nie zna ją re aliów. Nie wie dzą, jak się
zdo by wa środ ki na in we sty cje, jak się je
re ali zu je, ja kie są wy mo gi co do wkła -
du wła sne go gmi ny, ja kie wa run ki trze -
ba speł niać, że by wnio sek o środ ki
unij ne miał szan se po wo dze nia. 
Pro szę mó wić ja śniej? 

– Nikt na przy kład nie zda je so bie
spra wę, ja kie trud no ści mu sie li śmy po -
ko nać, sta ra jąc się o środ ki na ka na li za -
cję, bo je ste śmy gmi ną o bar dzo
roz pro szo nej za bu do wie. Mie li śmy ni -
kłe szan se w ry wa li za cji z mia sta mi,
któ re są bar dzo za gęsz czo ne. Wy tycz ne
fa wo ry zu ją miej sco wo ści o za lud nie niu
po nad 120 miesz kań ców na ki lo metr
kwa dra to wy, a tam gdzie jest 30 miesz -
kań ców na ki lo metr, jak u nas, to nie ma
żad nych pre fe ren cji. A jed nak uda ło

nam się po zy skać środ ki i wy bu do wać
oczysz czal nię i przy naj mniej czę ścio wo
sieć ka na li za cyj ną. Lu dzie nie wie dzą,
jak to się wszyst ko od by wa, nie któ rym
się wy da je, że pie nią dze le żą na uli cy,
a wój to wi nie chce się po nie schy lić. Te -
go rocz ny bu dżet na szej gmi ny wraz
z in we sty cja mi wy no si 22 mln zł, w tym
ok. 7 mln to są środ ki unij ne – spo ro, jak
na ta ką ma łą gmi nę. Na ogrom nej prze -

strze ni ży je u nas nie ca łe 6 ty się cy
miesz kań ców. Ma my do utrzy ma nia du -
żą sieć dróg gmin nych w te re nie gór -
skim – a zi mo we jest bar dzo dro gie.
Ma my 13 wsi, ale szkół pod sta wo wych
tyl ko czte ry i jed no gim na zjum. Dzie ci
trze ba do nich zwo zić – to są spo re kosz -
ty dla gmi ny. W ogó le kosz ty funk cjo -
no wa nia gmi ny są du że, na in we sty cje
z do cho dów mo że my wy kro ić naj wy żej
oko ło mi lio na zło tych. 
Za to po wia da się, że gmi na Ła bo -
wa jest naja trak cyj niej sza tu ry -
stycz nie?

– I dla te go fir ma „Tu kan” z No we go
Są cza roz po czę ła bu do wę w Ła bo wej
za kła du re ha bi li ta cji. Po tę żny za kład,
w któ rym bę dzie mo gło prze by wać po -
nad 100 osób. Z ko lei pew na du ża fir ma
z Kry ni cy prze no si swo ją sie dzi bę
na Krzy żów kę, dla te go nie jest też praw -
dą, że nie sta ra my się o no we miej sca
pra cy.
– Na koniec spytam, czy nie myślał
Pan rzucić tym wszystkim i wrócić
do swojego biznesu? 

– Od kąd je stem wój tem, nie mia łem
żad ne go dłu ższe go urlo pu. Po sia dam
nie wy ko rzy sta ny urlop jesz cze z pierw -
szej ka den cji. Jak w cią gu czte rech lat
wy ko rzy sta łem urlop z jed ne go ro ku, to
wszyst ko. W sy tu acjach przy mu so wych
bio rę naj wy żej po jed nym -dwa dni wol -
ne go, nie wię cej. Mo ja obec ność
w urzę dzie jest nie zbęd na, bo nie mam
za stęp cy, a se kre tarz gmi ny pew nych do -
ku men tów nie mo że pod pi sy wać. 
A czy rad ni, któ rzy też są za gro że -
ni od wo ła niem w re fe ren dum, pro -
wa dzą ja kąś kam pa nię? 

– Do ni cze go ich nie zmu szam, je że li
ktoś dzia ła, to na wła sny ra chu nek. 
Czy Pa na zda niem re fe ren da rze
nie po peł ni li błę du tak tycz ne go,
do ma ga jąc się od wo ła nia ta kże
Ra dy Gmi ny? 

– Mnie się też tak wy da je, ale nie je -
stem do rad cą ko mi te tu re fe ren dal ne go.
W Ra dzie Gmi ny za sia da 16 osób, ka -
żdy ma ro dzi nę, zna jo mych. Po za tym,
je śli wy ga śnie ka den cja ra dy, to swo je
man da ty stra cą ta kże soł ty si, rów nież
pan Ju rek Mruk. Chy ba te go nie prze -
my ślał. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Nikt z tych osób, które
doprowadziły do
referendum, nie przyszedł
ze mną porozmawiać, ani
zapytać o tę spalarnię,
tylko od razu zrobili
protest.
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O d 2003 r. w Za rze czu, w sa -
mym ser cu jabł ko we go za -
głę bia, ma tłocz nię. To tu
sa dow ni cy przy wo żą swe

do rod ne jabł ka, śli wy, tru skaw ki, grusz -
ki, wi śnie, je ży ny i in ne owo ce, z któ -
rych póź niej po wsta ją so ki.
Pa ste ry zo wa ne, bez cu kru, wo dy i kon -
ser wan tów szyb ko sta ły się ra ry ta sem
i wi zy tów ką re gio nu. Zna la zły się po -
nad to w czo łów ce eko lo gicz nych pro -
duk tów Ma ło pol ski. 

– Pod ję cie de cy zji, by za ło żyć fir mę -
-tłocz nię, wy mu si ło ży cie, a wła ści wie
trud no ści ze zby tem owo ców. Jesz cze kil -
ka lat te mu nie mie li śmy ta kich wa run ków,
jak obec nie, do ich prze cho wy wa nia, trze -
ba więc by ło je prze two rzyć. Po mysł, jak
to ro bić, pod po wie dzia ła ro dzin na tra dy -
cja. Ręcz na tłocz nia by ła w do mu od za -
wsze – przy po mi na Krzysz tof Mau rer,
wła ści ciel P. P. U. H. Tłocz nia Mau rer. 

Bę dąc w Niem czech czy Szwaj ca rii
miał oka zję pod pa trzeć, jak funk cjo nu -
ją tam tej sze ro dzin ne tłocz nie, i utwier -
dzić się w prze ko na niu, że krok, któ ry
chce wy ko nać, jest słusz ny. 

Po cząt ko wo z Za rze cza do kon su men -
ta tra fiał sok świe ży, ma ją cy dwu -trzy -
dnio wy ter min do spo ży cia. Krót ka da ta
wa żno ści utrud nia ła dys try bu cję. Pro duk -
cję trze ba by ło szyb ko zmo dy fi ko wać.

– O wpro wa dze niu ja kich kol wiek
kon ser wan tów nie by ło mo wy – opo wia -
da przed się bior ca. – Udo sko na li li śmy
pro ces tło cze nia na zim no. Roz wią za -

niem oka za ło się pa ste ry zo wa nie so ków
i od po wied nie ich pa ko wa nie. War tość
pro duk tu nie ob ni ży ła się, za to wy dłu -
żył się okres wa żno ści.

Te zmia ny spo wo do wa ły rów nież
zwięk sze nie pro duk cji i po sze rze nie ga -
my so ków, ale i wy ma ga ły do ku pie nia
od po wied nie go sprzę tu. Wła ści ciel na -
był ma szy ny w kra ju od li kwi do wa nej
wi niar ni. Naj wa żniej szym za ku pem oka -
za ła się pra sa hy drau licz na prze kład ko -
wa. Te raz pra cu je jesz cze wy daj niej sza
tłocz nia szwaj car ska, któ ra mo że wy ci -
snąć dwie to ny owo ców na go dzi nę. 

Obec nie w Za rze czu po wsta ją mosz -
cze w kil ku na stu sma kach, pa ste ry zo -

wa ne tra dy cyj ną me to dą. Prze twa rza ne
są owo ce z ro dzin ne go sa du (po nad 4 ha
ja bło ni, śliw i grusz oraz 2,5 ha ra bar -
ba ru), jak rów nież sku po wa ne wa rzy wa
– bo i z nich Mau rer ro bi so ki. Do swo -
ich pro duk tów prze ko nał wie lu oko licz -
nych sa dow ni ków, któ rzy przy wo żą
do nie go jabł ka czy śliw ki, od bie ra jąc
wy ci śnię ty z nich moszcz z prze zna cze -
niem do wła snej kon sump cji. Wszyst -
kie so ki, dzię ki nie zmie nio nej
re cep tu rze, po sia da ją wy so kie wa lo ry
zdro wot ne, swój ory gi nal ny aro mat
i smak. Na ety kie tach bu te lek (0,25

So ki z Za rze cza są już roz po zna wal ne w ca łej Pol sce. 
Z po wo dze niem to ru ją so bie rów nież dro gę na Sło wa cji. 

Kon su men ci do ce nia ją ich smak, aro mat i bo gac two wi ta min

Mau rer tło czy zdro wie
Krzysz tof Mau rer, pre zes Sto wa rzy sze nia „Łąc ka Dro ga
Owo co wa”, mi ło ścią do sa dow nic twa na sią kał od naj -
młod szych lat. Zaj mo wał się tym je go dziad i oj ciec, a on
z ich rąk prze jął go spo dar stwo i po łą czył no wo cze sne sa -
dow nic two z prze twór stwem owo ców i wa rzyw.

Jeszcze kilka lat temu nie
mieliśmy warunków
do przechowywania
owoców, trzeba więc było
je przetworzyć. Pomysł, jak
to robić, podpowiedziała
rodzinna tradycja.
Ręczna tłocznia była
w domu od zawsze.

GOSPODARKA

Krzysz tof Mau rer
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i 0,75 l) i kar to nów wid nie je cer ty fi kat
„Rol nic two eko lo gicz ne”.

– Od 2003 ro ku ro bi my wszyst ko, co
w na szej mo cy, aby pro mo wać mar kę
– do da je wła ści ciel. – So ki ma ją swo ich
sma ko szy, a ich gro no jest co raz więk sze.

Krzysz tof Mau rer sto su je ró żne for -
my pro mo cji, choć już sam sok sta no wi
dla sie bie re kla mę. Przed się bior ca uzu -
peł nia ją o in for ma cję na te mat zdro wot -
nych wła ści wo ści pro duk tu. So ki
Mau re ra tra fia ją do hur tow ni z eko lo -

gicz ną żyw no ścią, m.in. w War sza wie,
Kra ko wie, na Ślą sku, mo żna je zna leźć
na pół kach z pro duk ta mi re gio nal ny mi
w su per - i hi per mar ke tach. W No wym
Są czu są w Ra fie, czy na sto iskach pro -
wa dzo nych przez Spół dziel nię Ogrod ni -
czą. Sok ma rów nież swo ich od bior ców
na Sło wa cji (skle py Bil la). Przy je żdża ją
po nie go do Za rze cza rów nież in dy wi -
du al ni klien ci, ku pu jąc pro dukt dla cho -
rych, star ców czy aler gicz nych dzie ci.

We wrze śniu ub.r. Krzysz tof Mau rer
otwo rzył po nad to w Za brze ży sklep fir -
mo wy i pi jal nię so ków przy głów nej
dro dze do Kro ścien ka. Mo żna tam ku -
pić i skosz to wać wszyst kich 20 ro dza -
jów pro du ko wa nych sma ków, a ta kże 10
ro dza jów ni sko sło dzo nych sy ro pów – to
no wy pro dukt ro bio ny od ubie głe go se -
zo nu. W skle pie ofe ro wa ne są ta kże
mio dy pit ne oraz na lew ki z za przy jaź -
nio nej pa sie ki. Klient mo że wy bie rać
w dwóch li niach so ków: „Sok Mau re ra”
i „Łąc kie Ogro dy” (są to so ki o ła god -
niej szym sma ku). Pro duk ty mo żna de -
gu sto wać obok skle pu w ory gi nal nych,
drew nia nych becz kach.

IGA MI CHA LEC

Pasteryzowane soki, bez
cukru, wody
i konserwantów szybko
stały się rarytasem
i wizytówką regionu.
Znalazły się ponadto
w czołówce ekologicznych
produktów Małopolski. 

Wy ró żnie nia 
dla Krzysz to fa Mau re ra:

Per ła 2004 w kon kur sie Na sze Ku li nar ne
Dzie dzic two; Spe cjał Re gio nal ny na XX Tar -
gach Zdro we go Ży cia i Żyw no ści – Eco li -
fe 2004; I miej sce w kon kur sie Ma ło pol ski
Smak 2005; III miej sce w VI Ogól no pol skim
Kon kur sie Spo sób na Suk ces 2006. W 2005 r.
so ki otrzy ma ły po nad to cer ty fi kat rol nic twa
eko lo gicz ne go.
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M i mo te go są ta cy, któ rzy
po wia da ją, że do prze glą -
da nia me nu po traw re gio -
nal nych.pl pod żad nym

po zo rem nie mo żna za sia dać z pu stym
żo łąd kiem. Wy bit nie bo wiem za ostrza
to ape tyt, a mo że na wet wy wo ły wać na -
pa dy wil cze go gło du, koń czą ce się pu -
sto sze niem lo dów ki i plą dro wa niem
oko licz nych skle pów spo żyw czych. Por -
tal po wi nien być chy ba opa trzo ny
ostrze że niem, że mi ni ster zdro wia nie
za le ca go oso bom na ści słej die cie!

Twór ca mi te go zja wi ska nie bez piecz -
ne go dla osób dba ją cych o li nię jest du -
et ma łżeń ski Jo an na Piej ko -Hor wath
i Le sław Hor wath. A więc oso by zna ne
z pej za żu no wo są dec kie go, któ re od kil -
ku lat osia dły w Sta rym Są czu. Le szek
to ob da rzo ny wy bit nie ra dio wym, ak sa -
mit nym gło sem by ły dzien ni karz Ra dia
Kra ków i kra kow ski ko re spon dent Pro -
gra mu III Pol skie go Ra dia, au tor wie lu
wy ró żnia ją cych się re por ta ży ra dio -
wych. Na stęp nie pro mi nent ny re dak tor
kra kow skie go ośrod ka TVP, m.in. za -

stęp ca sze fa pro gra mu in for ma cyj ne go
„Kro ni ka” i szef pro gra mo wy re gio nal -
nej Te le 9. W bio gra fii za wo do wej ma
ta kże epi zo dy są dec kie go ko re spon den -
ta Pol skiej Agen cji Pra so wej i re por te ra
„Ga ze ty Kra kow skiej” oraz po sa dę
rzecz ni ka pra so we go ma ło pol skie go Sa -
ne pi du w Kra ko wie.

Z ba by pra ba by
Idea por ta lu ku li nar no -kul tu ral ne go

zro dzi ła się w 2006 r. Ow szem, w sie ci
mo żna by ło zna leźć stro ny ku li nar ne czy
in ter ne to we ksią żki ku char skie, ale tra -
dy cyj na kuch nia pol ska nie by ła jesz cze
po pu lar na, a tu ry sty ka ku li nar na znaj do -
wa ła się do pie ro w po wi ja kach. I oni po -
sta no wi li stwo rzyć wi try nę, ja kiej
jesz cze w in ter ne cie nie by ło. Skarb ni cą
tra dy cyj nych i ory gi nal nych prze pi sów
ku li nar nych są zwłasz cza pa nie zrze szo -
ne w ko łach go spo dyń wiej skich oraz
ko bie ty za trud nia ją ce się do ryw czo
do go to wa nia na we se lach. Te ostat nie
wy pie ra ne są już obec nie przez fir my
ka te rin go we i tra dy cja prze ka zy wa -
na do tąd z dzia da pra dzia da (a ści ślej
– z ba by pra ba by…) gi nie na na szych
oczach. Hor wa thom trze ba od dać
współ za słu gę w zbo żnym dzie le oca le -
nia dzie dzic twa ku li nar no -kul tu ro we go
od za po mnie nia. 

Ale ich por tal ma do nio ślej sze zna -
cze nie, gdyż pro za icz ne w grun cie rze -
czy je dze nie umiesz cza w szer szym
kon tek ście oby cza jo wo ści, ob rzę do wo -
ści, kul tu ry i sztu ki. Ob fi cie pu bli ku je
in for ma cje o im pre zach i pro duk tach, re -
la cjo nu je prze glą dy i fe sti wa le ku li nar -
ne, folk lo ry stycz ne i kul tu ral ne czy też
zwią za ne ze sztu ką lu do wą. W cią gu 4
lat prze mie rzy li po Pol sce kil ka na ście
ty się cy ki lo me trów.

Ostat nie chwi le przed po żar ciem
Kon cep cja por ta lu na le ża ła do Hor -

wa thów, ale ich po my sły wdro żył in for -
ma tyk Ja kub Ry dwań ski.
Jo an na zaj mu je się akwi zy cją re klam,
za pew nia jąc wi try nie utrzy ma nie, oraz
pro wa dzi ro dzin ną fir mę JM Me dia (ini -
cja ły po cho dzą od pierw szych li ter
imion ich sy nów – Ja na i Mi ko ła ja, je -
den jest skrzyp kiem, dru gi pia ni stą, naj -
młod szym uczest ni kiem

Lu dzie z gło wą

Sma ko łyk w sie ci
Portal potrawyregionalne.pl reklamuje się sloganem
„Najsmakowitszy portal w sieci”. Aż szkoda, że przez
internet nie można jeszcze nadawać smaków i zapachów...

Jo an na Piej ko -Hor wath wła śnie wy pa trzy ła przy sma ki w Raj bro cie
pod Boch nią

GOSPODARKA
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mię dzy na ro do we go kon kur su im. Be li
Bar to ka w War sza wie). Le szek ob ra bia
zdję cia (uka za ło się ich do tąd ok. 8 ty -
się cy) i ma te ria ły dźwię ko we (ok. 3
tys.), bo por tal jest mul ti me dial ny. Twór -
cy por ta lu za pew nia ją, że fo to gra fie nie
są re kla mo wo sfał szo wa ne, lecz przed -
sta wia ją ostat nie chwi le praw dzi wych
po traw tuż przed ich po żar ciem. 

Obo je za peł nia ją też por tal tre ścią, ale
w tej sfe rze ma ją siat kę agen tów -ko re -
spon den tów roz sia nych po kra ju (w cze -
lu ściach stro ny mie ści się już ok. 3 tys.
tek stów). Choć by w War sza wie Han nę
Szy man der ską – nr 1 na pol skim ryn ku
wy daw ni czym w dzie dzi nie ksią żek ku -
char skich – Bar ba rę Ja ki mo wicz -Kle in
pi szą cą z Dol ne go Ślą ska, te go ty gla
wie lu kul tur, Sta ni sła wa Gaz dę z Ku jaw,
Ja na An cy po z Pod la sia, Iwo nę Ole niuk
i Krzysz to fa Zie liń skie go z Pod kar pa cia
czy od nie daw na Elżbie tę Le cho wicz,
sław ną nie gdyś Bab cię Ali nę z Kra ko -
wa, au tor kę po pu lar nych Ka len da rzy do -
mo wych i Po rad ni ków do mo wych, któ ra
wzno wi ła dzia łal ność na po trze by por -
ta lu Hor wa thów.

Z Ra by Wy żnej od zy wa się po et ka
i sa ty rycz ka Wan da Czu ber na to wa.
Uży wa my ter mi nu „od zy wa się”, gdyż
w ka żdy pią tek ogła sza swo je „Gwa rze -
nia przy wa rze niu” za rów no w for mie
pi sem nej, jak i mó wio nej. Tuż
przed Wiel ka no cą 2010 uka zał się dwu -
set ny od ci nek tych po gwa rek. Z Piw -
nicz nej -Zdro ju na da je po et ka Wan da
Łom nic ka -Du lak i ro bi to w gwa rze ma -
leń kiej gru py et nicz nej tzw. gó ra li ry ter -
sko -piw ni czań skich. W ra mach
„Wier szo wa ne go jo dła” pi sze wier szy ki
ku li nar no -oby cza jo we, a od nie daw -
na ta kże ukła da „Śpiyw ki”.

Lep kość na ekra nie
Za czy na li skrom nie – od Ma ło pol ski,

ale szyb ko ode zwa li się mi ło śni cy re gio -
nal nych po traw z in nych dziel nic na sze -
go kra ju. Już w dru gim ro ku ist nie nia
por tal ogar nął ca łą Pol skę. Przo du ją te
sa me wo je wódz twa, któ re są rów nież li -
de ra mi na ogła sza nej przez Mi ni ster stwo
Rol nic twa Li ście Pro duk tów Tra dy cyj -
nych: Po mo rze ma ich ak tu al nie 105,
Śląsk 104, a Pod kar pa cie 85.

Obec nie por tal osią gnął ok. 60 tys.
tzw. uni ka to wych od słon mie sięcz nie,
w tym 40-45 proc. zaj rzeń od by wa się
spo za Pol ski. Śred nia tzw. lep kość ka -
żdej od sło ny prze kra cza już 3 mi nu ty.
Por tal za opa tru je w treść chy ba ta kże
licz ne blo gi, bo god na uwa gi jest ol brzy -
mia ilość po bie ra nych z nie go ma te ria -
łów – ok. 60 gi ga baj tów mie sięcz nie.
Od sa me go po cząt ku po sia da mak sy -

mal ną licz bę 5 gwiaz dek w ka ta lo gu
stron te ma tycz nych One tu. 

Za war tość jest uak tu al nia na co dzien -
nie, choć naj więk szy wy syp no wych
ma te ria łów na stę pu je w piąt ki, kie dy
uka zu ją się ko lej ne od cin ki sta łych po -
zy cji oraz w po nie dział ki, kie dy wie sza
się ma te ria ły, bę dą ce plo nem week en du
za zwy czaj prze peł nio ne go im pre za mi.
Oprócz prze pi sów in ter nau ci naj chęt niej
pe ne tru ją dział oby cza jów oraz bi blio -
tecz kę, gdzie mo żna zna leźć opis pu bli -
ka cji, któ re są dzie łem nie tyl ko

wy daw nictw pro fe sjo nal nych, lecz ta kże
sto wa rzy szeń lo kal nych.

Ser nik z ka szy
Oka zu je się, że oprócz zna nych im -

prez, ty pu fe sti wal fa so li w Za kli czy nie
czy ka pu sty w Charsz ni cy, od by wa się
np. Fe sti wal Ka szy „Gry cza ki” w Ja no -
wie Lu bel skim. Wy obraź cie so bie 300
po traw z sa mych tyl ko kasz! Na wet ser -
nik z ja gla nej! Ka żda zresz tą po tra wa
ma ty le od mian, że wszę dzie sma ku je
ina czej. Da nia są te sa me, lecz nie ta kie
sa me.

Ma ło pol ska oczy wi ście ma się czym
po chwa lić, a i Są dec czy zna też ko zie
spod ogo na nie wy pa dła. Wy star czy
przy to czyć po stać fa na tycz nej mi ło -
śnicz ki fa so li z Tro pia – Ja ni ny Mo lek.
Le szek Hor wath po czu wa się do oj co -
stwa chrzest ne go pa ru jej wy na laz ków,
więc od daj my mu głos:

– Kie dy Ja sia oświad czy ła, że z fa so li
wszyst ko po tra fi zro bić, prze kor nie za -
opo no wa łem, że kieł ba sy to chy ba
nie. I na na stęp ny rok zro bi ła. I to bia łą
i wę dzo ną. Wę dzo ną oczy wi ście nie z sa -
me go tyl ko bia łe go jaś ka, lecz z do dat -

Zaczynali skromnie
– od Małopolski, ale szybko
odezwali się miłośnicy
regionalnych potraw
z innych dzielnic naszego
kraju. Już w drugim roku
istnienia portal ogarnął
całą Polskę.
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kiem fa so li czer wo nej. Nie chcąc przy -
znać się do po ra żki w tych żar to bli wych
prze ko ma rza niach, po sta wi łem jej jesz -
cze trud niej sze za da nie: pa rów ki. I kie -
dy na naj bli ższej Agro pro mo cji
w Na wo jo wej zbli ża łem się do sto iska
Ja si, ski nę ła na mnie i po czę sto wa ła
mnie pa rów ka mi z fa so li. To ja wte dy
w ak cie de spe ra cji za wo ła łem, że cze go
jak cze go, ale pięk ne go Ja sia to już

na pew no nie prze pę dzi! Tym cza sem już
na Kon kur sie Szkół Ga stro no micz nych
w Kra ko wie Ja sia od kry ła przede mną
bu tel czy nę z fa so lów ką… Mu sia łem się
pod dać!

Pro mu ją też ja gnię ci nę. Kon szach ty
w tej spra wie łą czą ich z Ka zi mie rzem
Fur czo niem z Le śni cy ko ło No we go
Tar gu, re pre zen tu ją cym spół dziel nię
o na zwie Gaz do wie, zrze sza ją cą ho dow -
ców owiec z Pod ha la i Ślą ska Cie szyń -
skie go. Ma ona za re je stro wa ne ta kie
pro duk ty re gio nal ne, jak oscy pek i bryn -
dza pod ha lań ska.

Hor wa tho wie zy ska li już so bie ran gę
eks per tów i za sia da ją w ju ry kon kur sów
ku li nar nych. Na py ta nie, ile przy ty li
od cza su od pa le nia por ta lu, od po wia da -
ją, że de gu sta cje nie po le ga ją na obżar -
stwie, lecz kosz to wa niu ma lut kich
kę sów. Ina czej się zresz tą nie da, sko ro

np. na Gó ral skim Ja dle w Ło pusz nej,
któ re or ga ni zu je Jó ze fa Kuch ta, od 37 lat
dy rek tor ka miej sco we go Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry, jest jed no ra zo wo
do spró bo wa nia ok. 200 po traw i pro -
duk tów spo żyw czych. Na pew no jesz -
cze nie od czu wa ją prze sy tu, do pie ro się
roz sma ko wu ją!

Za le tą por ta lu po tra wy re gio nal ne.pl
jest to, że in ter nau ty nie na pa stu ją

okien ka re kla mo we, wy ska ku ją ce ze -
wsząd jak to by wa pod in ny mi ad re sa -
mi w sie ci. Por tal jest przez to mo że
nie co sta tycz ny, ale – jak słusz nie mó -
wi Jo an na Piej ko -Hor wath – sko ro pro -
mu je żyw ność tra dy cyj ną, to sam
prze cież też mu si mieć cha rak ter tra dy -
cyj ny i nie mo że pa ra do wać w awan -
gar dzie po stę pu.

IRE NE USZ PAW LIK

R E K L A M A

Horwathowie zyskali już
sobie rangę ekspertów
i zasiadają w jury
konkursów kulinarnych.

Jo an na Piej ko -Hor wath i Le szek Hor wath pod czas eks pe dy cji w po szu ki -
wa niu po traw re gio nal nych

Czynne poniedziałek-piątek 9-19
sobota 9-15
tel. 18 547 37 90
Nowy Sącz, ul. Kolejowa 16 
tel. 18 443 96 98
ul. Ciećkiewicza 7 
tel. 18 547 37 90
Krynica-Zdrój, ul. Kościuszki 56
tel. 18 471 31 13
Bobowa CENTRUM HANDLOWE
tel. 18 354 61 20

OKNA  l DRZWI  l BRAMY

GOSPODARKA

NAPRZECIW „REALA”
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D ru gie miej sce za ję ła Agniesz -
ka Przy stal ska z II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ma -
rii Ko nop nic kiej, a trze cie

– Grze gorz Bi skup z Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych im. Ja na Paw -
ła II w Kry ni cy -Zdro ju. Lau re aci otrzy -
ma li sze reg na gród, a wśród nich wy so kie
sty pen dia ufun do wa ne przez Zyg mun ta
i Ma rio lę Ber dy chow skich, or ga ni za to -
rów Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy,
oraz Fun da cję Są dec ką. Pa tro nat nad tą
ry wa li za cją spra wo wał por tal sa decz -
nin.in fo i mie sięcz nik „Są de cza nin”.

W dwóch eta pach kon kur su wy star -
to wa ło po nad pię ciu set uczniów szkół
śred nich z po wia tów: no wo są dec kie go,
gor lic kie go, li ma now skie go i No we go
Są cza. 9 kwiet nia w In sty tu cie Eko no -
micz nym PWSZ uro czy ście pod su mo -
wa no zma ga nia. Ho no ry go spo da rzy
peł ni li dy rek tor prof. dr hab. Ta de usz
Ku dłacz i wi ce dy rek tor Ma rek Re ichel
oraz pra cow ni cy IE. Wśród wrę cza ją -
cych na gro dy by li m.in.: rek tor tej uczel -
ni prof. dr hab. Zbi gniew Śli pek,
przed sta wi cie le spon so rów i sa mo rzą -
dow cy. Naj lep si, oprócz wspo mnia nych

trzech sty pen diów, któ re od je sie ni bę -
dzie wy pła cać Fun da cja Są dec ka
(2000, 1500 i 1000 zł), otrzy ma li sze reg
cen nych na gród, m.in. lap to pa i wy -
ciecz ki do Eu ro par la men tu (fun da tor
– eu ro po seł Cze sław Sie kier ski).

Laureaci
ZE NON KA MIŃ SKI – kl. IV, Ze spół

Szkół Eko no micz nych im. Oska ra Lan ge -
go w No wym Są czu, wy cho waw ca Te re -
sa Bia łas, opie kun ka Re na ta Ba sta.

– Kon kurs był tro chę dziw ny, by ło
wie le py tań bar dzo ła twych, ale i trud -
niej sze. Przed pierw szym eta pem przy -
po mnia łem so bie jed ną ksią żkę z II kla sy
do ty czą cą mar ke tin gu. Prze stu dio wa łem
też głów ny pod ręcz nik po da ny w li te ra -
tu rze. Zro bi łem so bie no tat ki, pięć kar -
tek A -4. Uczy łem się i uda ło mi się.
Wcze śniej już star to wa łem w olim pia -
dach ogól no pol skich. Dwa ra zy by łem fi -

na li stą Olim pia dy Wie dzy Eko no micz nej
oraz Tur nie ju Wie dzy i Umie jęt no ści
Han dlo wo -Me na dżer skich. In te re su ję
się mar ke tin giem. Te raz przede mną ma -
tu ra, eg za min za wo do wy i wy ciecz ki,
któ re otrzy ma łem ja ko zwy cięz ca. Stu -
dia? Na 80 pro cent wy bio rę są dec ką
PWSZ. Chy ba że znaj dę do brą pra cę
w Kra ko wie, to wte dy tam spró bu ję na -

Te raz to wy pa da wy brać
eko no mię
Ze non Ka miń ski, uczeń ma tu ral nej kla sy w Ze spo le
Szkół Eko no micz nych im. Oska ra Lan ge go w No wym
Są czu wy grał III Kon kurs Wie dzy Eko no micz nej pt.
„Mar ke ting we współ cze snej go spo dar ce”, zor ga ni zo wa -
ny przez In sty tut Eko no micz ny PWSZ.

W dwóch etapach 
konkursu wystartowało
ponad pięciuset uczniów
szkół średnich z powiatów:
nowosądeckiego,
gorlickiego,
limanowskiego 
i Nowego Sącza.

Laureaci konkursu wiedzy ekonomicznej FOT. PG
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uki w try bie za ocz nym. Utrzy ma nie się
w du żym mie ście spo ro kosz tu je. Wcze -
śniej nie ko niecz nie my śla łem o eko no -

mii, ale te raz to na wet wy pa da wy brać
ta ki kie ru nek edu ka cji.

AGNIESZ KA PRZY STAL SKA
– kl. III, II Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. Ma rii Ko nop nic kiej w No wym Są -
czu, przy go to wa nie – Iwo na Szy pu ła.

– Je stem bar dzo za do wo lo na. Mo ją
wiel ką pa sją jest… or to gra fia. Rok te -

mu za ję łam dru gie miej sce w Ma ło pol -
skim Kon kur sie Or to gra ficz nym w No -
wym Są czu, ale jed nak swo ją przy szłość
wią żę z eko no mią. Na ma tu rze m.in.
zda ję ma te ma ty kę, pla nu ję stu dia
w Kra ko wie na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym, je śli się uda. Udział w tym
kon kur sie trak tu ję ta kże ja ko przy go to -
wa nie i prze tar cie się przed dal szą na -
uką. Tro chę mu sia łam po czy tać, bo
w szko le o pro fi lu ogól no kształ cą cym
wie dzy na te mat mar ke tin gu się ra czej
nie zdo by wa. Do dam, że po raz dru gi
za ję łam tu taj dru gie miej sce, dwa la ta
te mu by ło po dob nie.

– Ona we wszyst kim jest do bra, szko -
da, że już koń czy li ceum – ko men tu je
prof. Iwo na Szy pu ła.

GRZE GORZ BI SKUP – IV kl., Ze -
spół Szkół Po nad gim na zjal nych im. Ja -
na Paw ła II, Tech ni kum Eko no micz ne
w Kry ni cy -Zdro ju, opie kun ka Ewa Ma -
dzik -Ka nia.

– Rok te mu ta kże star to wa łem w tym
kon kur sie, ale wte dy po szło mi go rzej.
Tym ra zem jest trze cie miej sce, to bar -
dzo do bry re zul tat. Wy bie ram się na stu -
dia mar ke tin go we do Kra ko wa,
War sza wy lub Ło dzi. Zo ba czę, gdzie się
do sta nę. Uczy łem się krót ko, tak na -
praw dę to był je den dzień in ten syw ne go
czy ta nia. Pro ble mów z py ta nia mi ra czej
nie mia łem, na ogół by ły pro ste, choć
z te go po wo du mo żna się by ło na czymś
za wie sić i po tem te go ża ło wać. Coś tam
za pew ne mu sia łem po my lić, sko ro jest
trze cia po zy cja. Ale i tak uwa żam, że to
ogrom ny suk ces.

(PG)

Warto wiedzieć

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez In sty tut
Eko no micz ny Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej w No wym Są czu. Jak nas in for -
mu je Mo ni ka Ma ko wiec ka, je go ce lem jest
edu ka cja eko no micz na mło dzie ży, umac nia -
nie wie dzy o współ cze snej go spo dar ce oraz
wspie ra nie roz wo ju uczniów szcze gól nie
uzdol nio nych. Przy ję ta for mu ła ma na ce lu
za rów no spraw dze nie zdo by tej wie dzy eko -
no micz nej, jak i sprzy ja nie roz wo jo wi sa mo -
dziel ne go my śle nia.
Or ga ni za to rów wspo mo gli: dr Cze sław
Sie kier ski, po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, So bie sław Ku lig, dy rek tor Od dzia łu
Biu ra Tu ry sty ki ZNP Lo go sto ur sp. z o. o.,
Mi chał Gór ski, dy rek tor fir my „Qu at tro”, Jó -
zef Po la czek, dy rek tor Ma ło pol skie go
Ośrod ka Ru chu Dro go we go, oraz Wie sław
Ką dzioł ka, za stęp ca dy rek to ra Ma ło pol skie -
go Ośrod ka Ru chu Dro go we go, Ma rio la
Ber dy chow ska, dy rek tor Or ga ni za cyj ny Fo -
rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju,
Zyg munt Ber dy chow ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Pro gra mo wej FE, pre zes Fun da cji Są -
dec kiej, An to ni Mal czak, dy rek tor Ma ło pol -
skie go Cen trum Kul tu ry „So kół”, Ja ro sław
Han dzel, pre zes Za rzą du Uzdro wi ska Kry ni -
ca -Że gie stów SA, Za rząd „Tel be ski du” sp.
z o.o. w No wym Są czu, An to ni Resz kie wicz,
za stęp ca dy rek to ra Mło dzie żo we go Do mu
Kul tu ry w No wym Są czu, Ra fał Kmak
– Sto wa rzy sze nie „Dla Mia sta”, Ma ciej Wójs,
dy rek tor Ban ku Za chod nie go WBK Od dział
w No wym Są czu.

Wybieram się na studia
marketingowe w Krakowie,
Warszawie lub Łodzi.
Uczyłem się krótko, tak
naprawdę to był jeden
dzień intensywnego
czytania.

Zenon Kamiński (z prawej) FOT. BS

Agnieszka Przystalska FOT. PG Grzegorz Biskup FOT. PG

GOSPODARKA
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N a roz po czę cie ro ku szkol ne -
go Ania cze ka ła z nie cier pli -
wo ścią. Cie szy ła się, że
idzie do pierw szej kla sy.

Po kil ku dniach pro si ła ro dzi ców, by
po nią nie przy je żdża li do szko ły.
Chcia ła być sa mo dziel na. Zbli żał się
dzień pa so wa nia na ucznia. Dziew -
czyn ka nie lu bi aka de mii i pu blicz nych
wy stą pień. Już w przed szko lu, kie dy
przy szło brać udział w przed sta wie niu,
cho wa ła się za in ny mi dzieć mi, wo la ła
stać na koń cu. Ro dzi ców nie zdzi wi ło
więc, że Ania za czę ła na rze kać na ból
brzu cha, gło wy.

– Prze ży wa stres zwią za ny ze ślu bo -
wa niem – po my śle li i po sła li cór kę
do szko ły. W szko le Ania po czu ła się

jesz cze go rzej. Na uczy ciel ka za wia do -
mi ła ro dzi ców. Za raz za bra li dziew czyn -
kę do le ka rza, ale pa ni dok tor zba da ła
dziec ko i nie stwier dzi ła żad nej in fek cji.
Osłu cho wo by ło wszyst ko w po rząd ku.
Za nie po ko iły ją jed nak nie wiel kie si nia -
ki na bio drze. Obej rza ła do kład nie
dziew czyn kę. Po dob ne by ły na rącz -
kach, za uchem. Ka za ła zro bić ba da nia.

– Jesz cze za nim do je cha li śmy z po -
wro tem do do mu, otrzy ma łam te le fon, że
mam przy je chać z cór ką do szpi ta la.
Chcia łam wie dzieć, co się sta ło. Od po -
wie dzia no mi tyl ko, że „wy nik sła by”,
a resz ty do wiem się na miej scu – opo -
wia da pa ni Ja dwi ga To ma siak.

W szpi ta lu – jak mó wi  – świat się
jej osu nął spod nóg. Le karz po in for mo -
wał, że Ania praw do po dob nie jest cho -
ra na bia łacz kę. Jesz cze te go sa me go
dnia by li z dziew czyn ką w Pro ko ci miu.
Tam zro bio no punk cję i już żad nych
złu dzeń nie by ło: ostra bia łacz ka lim fo -
bla stycz na. Na le ża ło na tych miast pod -

Po du sia dla Mi kie go
Jesz cze w czerw cu ubie głe go ro ku ba da nia mor fo lo -
gicz ne 7-let niej Ani To ma siak z Su chej Stru gi (gm. Ry -
tro) wska zy wa ły, że wszyst ko jest w nor mie. Ro dzi ce
cie szy li się, bo dziew czyn ka od pół to ra ro ku nie zła pa ła
na wet ka ta ru. Cho ro ba przy szła na gle i z si łą, ja kiej so -
bie nie wy obra ża li.

Ty również możesz pomóc
odzyskać zdrowie Ani...

Wszel ką po moc dla dziew czyn ki na le ży kie -
ro wać na kon to: Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć
z Po mo cą” ul. Ło miań ska 5, 01-685 War sza -
wa nr: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
z do pi skiem: da ro wi zna na le cze nie i re ha bi -
li ta cję An ny To ma siak.

WOKÓŁ NAS
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jąć le cze nie. Trzy i pół mie sią ca dziew -
czyn ka spę dzi ła w szpi ta lu. Ro dzi ce
na zmia nę czu wa li przy jej łó żku. Oj -
ciec mu siał zre zy gno wać z pra cy, by
być przy cór ce.

– Nie po zwo lo no nam za bar dzo spać
w jej po ko ju, ale upar li śmy się – mó wi
An drzej To ma siak. – Wi dzie li śmy, że
Ania te go po trze bu je, wte dy czu ła się
bez piecz nie. Kie dy tyl ko wy cho dzi łem

z jej po ko ju, się ga ła po ko mór kę. Na wet
nie zdą ży łem dojść do kuch ni, a do sta -
wa łem od niej sms, bym już wra cał.

***
Ro dzi ce nie po tra fią po wie dzieć,

na ile świa do ma swo jej cho ro by jest cór -
ka. Nie za da je wie le py tań. W szpi ta lu
ze tknę ła się z in nymi, po dob nie cho ry -

mi ma lu cha mi. Kie dy zo ba czy ła ły se
dziec ko, chcia ła wie dzieć, czy to chłop -
czyk, czy dziew czyn ka. Wów czas ta ta
mu siał przy go to wać ją na to, że i jej wło -
sy wy pad ną. Za czął mó wić o cho ro bie.
Ania za ży czy ła so bie wów czas, by przy -
wiózł jej fil my By ło so bie ży cie, któ re
oglą da ła jesz cze gdy by ła zdro wa.

– Włą cza li śmy jej w szpi ta lu te baj ki
na okrą gło – wspo mi na pan An drzej.
– Ania wie dzia ła już, że bia łacz ka to
cho ro ba krwi. Po wo li przy go to wy wa li -
śmy ją na kon se kwen cje le cze nia che -
mio te ra pią.

Gdy dziew czyn ce za czę ły wy pa dać
wło sy, nie roz pa cza ła. Za dzwo ni ła tyl ko
do ta ty, by przy wiózł jej pe ru kę. Zgo dzi -
ła się ogo lić, ale wszyst kie wło sy do -
kład nie wy zbie ra ła i scho wa ła, mó wiąc,
że zro bi z nich po du się dla swo je go pie -
ska Mi kie go.

***
Ania jest już po dwóch daw kach che -

mii. Na chwi lę mo gła po wró cić do do -
mu, gdzie cze kał na nią 6-let ni bra ci szek
Szy mon i jej zwie rząt ka. Za Mrucz ką
naj bar dziej w szpi ta lu tę sk ni ła.

– Gdy roz ma wia ły śmy przez te le fon,
ka za ła kot kę przy sta wiać do słu chaw ki,
chcia ła usły szeć jak mru czy. Wiel ka mi -

łość, ja ką Ania da rzy Mrucz kę, my ślę,
do da wa ła jej otu chy. By ła dziel na, by
jak naj szyb ciej wró cić do swej kot ki
– mó wi ma ma dziew czyn ki.

Nie daw no Mrucz ka wy da ła na świat
mło de. Ania ba wi się z Fi le mon kiem, Łat -
kiem i trze cim kot kiem, dla któ re go nie
wy bra ła jesz cze imie nia. Nie jest otwar -
tym dziec kiem. Z oso ba mi, któ rych nie
zna, nie chce roz ma wiać. Bie rze swój te -
le fon ko mór ko wy i wy stu ku je wia do -
mość: „Nie ben de ga dać”. Oży wia się
jed nak nie co, za gad nię ta o swo je zwie rza -
ki. Bie gnie po nie do piw ni cy, przy no si je,
po zu je do zdję cia. Po chwi li py ta ta tę, czy
mo że po ka zać „sło ni ka”. Pod cią ga ko -
szul kę. Na wy so ko ści pier si ma opa tru -
nek, spod któ re go zwi sa ją dwie rur ki.

– To spe cjal ne wej ście cen tral ne
do krwio obie gu – wy ja śnia ma ma Ani.
– Dzię ki te mu dzie ci nie mu szą być non
stop na kłu wa ne. Cho ciaż tak mo żna
ulżyć im w cier pie niu.

Ro dzi ce sa mi nie mo gą zmie nić opa -
trun ku. Je żdżą do Do brej, by zro bi ła to
wy szko lo na pie lę gniar ka. Nie dłu go Ania
znów bę dzie w Pro ko ci miu, gdzie cze ka
ją ko lej na daw ka che mii. I znów: ty dzień
w szpi ta lu, ty dzień w do mu. Czwar ta
daw ka che mii po win na za koń czyć le cze -

W szkole, do której chodzi
Ania, zorganizowano
jasełka, a dochód z nich
przekazano na leczenie
dziewczynki. Gmina
zorganizowała zbiórkę
pieniędzy. 

WOKÓŁ NAS
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nie. Ro dzi ce ma ją na dzie ję, że có recz ka
po wró ci do zdro wia i znów bę dzie mo -
gła cie szyć się peł nią ży cia: za li czać ko -
lej ne szczy ty, bo gór skie wę drów ki Ania
lu bi pra wie tak sa mo jak ko ty; od wie -
dzać ko le żan ki – bo te raz ro dzi ce nie za -
pra sza ją jej przy ja ciół, by nie na ra zić
dziec ka na ja kie kol wiek in fek cje.

***
– Le ka rze mó wią o 90 pro cen tach

szans na wy le cze nie. Ży je my na dzie ją

i mo dli twą, dzię ku jąc jed no cze śnie
wszyst kim, któ rzy w tych trud nych chwi -
lach nas wspie ra ją – mó wi pa ni Ja dwi ga.

Do da je, że spo tka ło ich wie le do -
bre go ze stro ny wszyst kich miesz kań -
ców Ry tra i nie tyl ko. W szko le,
do któ rej cho dzi Ania, zor ga ni zo wa no
ja seł ka, a do chód z nich prze ka za no

na le cze nie dziew czyn ki. Gmi na zor -
ga ni zo wa ła zbiór kę pie nię dzy. Soł ty si
cho dzi li od do mu do do mu i zbie ra li
wol ne dat ki.

– Mó wio no nam, że lu dzie, któ rych
aku rat w do mu nie by ło, przy cho dzi li
na dru gi dzień do urzę du i tam zo sta wia -
li pie nią dze – opo wia da pa ni Ja dwi ga,
przy zna jąc, że nie wie dzia ła nic o tej
zbiór ce.

– Chcie li by śmy wszyst kim po dzię ko -
wać za tę wiel ką po moc dla Ani i za do -
bro, któ re go ze wsząd do świad cza my
– do da je pan An drzej.

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Bia łacz ka lim fo bla stycz na

Ostra bia łacz ka lim fo bla stycz na (acu te lym pho bl stic leu ke mia – ALL) wy ni ka z na by te go (nie
dzie dzicz ne go) uszko dze nia DNA roz wi ja ją cych się ko mó rek w szpi ku kost nym. W więk szo ści
przy pad ków przy czy na ostrej bia łacz ki lim fo bla stycz nej nie jest ja sna. Kil ka czyn ni ków wią za no
ze zwięk sze niem ry zy ka cho ro by. Na le żą do nich: na ra że nie na wy so kie daw ki pro mie nio wa nia,
do kład nie po zna ne na przy kła dzie po zo sta łych przy ży ciu lu dzi po wy bu chu bom by ato mo wej
w Ja po nii, na ra że nie na sub stan cje che micz ne ta kie jak ben zen czy gaz musz tar do wy, pre dys po -
zy cja ge ne tycz na, me cha ni zmy we wnątrz u stro jo we: hor mo nal ne, im mu no lo gicz ne i in ne.
Pa cjen ci z ostrą bia łacz ką lim fo bla stycz nej po trze bu ją le cze nia tak szyb ko jak tyl ko jest to mo żli -
we po zdia gno zo wa niu cho ro by. Głów nym ce lem le cze nia jest do pro wa dze nie do re mi sji, czy li
sta nu, w któ rym bę dą nie obec ne we krwi i szpi ku bia łacz ko we ko mór ki bla stycz ne, ob raz krwi
ob wo do wej bę dzie pra wi dło wy.
U więk szo ści pa cjen tów, że by osią gnąć cał ko wi tą re mi sję, po trzeb na jest in ten syw na che mio te -
ra pia. W po cząt ko wym eta pie le cze nia pa cjen tów sto su je się kom bi na cję ró żnych le ków.
www.no wo two ry.cho ro by.biz

W szpitalu – jak mówi
(mama) - świat się jej
osunął spod nóg. Lekarz
poinformował, że Ania
prawdopodobnie jest chora
na białaczkę. Jeszcze tego
samego dnia byli z
dziewczynką w Prokocimiu. 
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Po ten cjal ni za bój cy 
Pro gram, któ ry re ali zo wa ny jest

od paź dzier ni ka 2009 r., opra co wa li pra -
cow ni cy SO IK. Po dob ne dzia ła nia pro -
wa dzo ne są rów nież w in nych czę ściach
kra ju. Pro gra my te ma ją co praw da in ne
na zwy, ale te sa me ce le. Bio rą w nich
udział oso by, któ re pro wa dzi ły sa mo -
chód po pi ja ne mu. Na za ję cia mu szą się
sta wiać, bo to część ka ry, ja ką na ło żył
na nich sąd, a eg ze kwu ją ją ku ra to rzy. 

– Pi ja ny kie row ca na dro dze, to po -
ten cjal ny za bój ca. Stwa rza nie bez pie -
czeń stwo nie tyl ko dla sie bie, ale

i in nych. Swo im nie od po wie dzial nym za -
cho wa niem mo że uniesz czę śli wić wła sną
ro dzi nę i naj bli ższych swo jej ofia ry. I to
chce my uświa do mić uczest ni kom pro -
gra mu – mó wi Cze sław Ba ra niec ki, dy -
rek tor SO IK w No wym Są czu. 

W pierw szej edy cji pro gra mu
– od paź dzier ni ka do grud nia – wzię ło
udział kil ku na stu miesz kań ców Są dec -
czy zny. Naj młod szy miał dwa dzie ścia
kil ka lat, a naj star szy po nad sześć dzie -
siąt. Wśród nich nie za bra kło re cy dy -
wi stów. Za kwa li fi ko wa ni do pro gra mu
pod pi su ją z SO IK kon trakt, pre cy zu ją -

cy ich pra wa i obo wiąz ki. Za nim to jed -
nak się sta nie, pra cow ni cy od by wa ją
roz mo wę wstęp ną, roz po zna ją cą mo ty -
wa cję i sy tu ację ro dzin ną przy szłe go
uczest ni ka warsz ta tów. Obej mu ją
one 13 spo tkań, któ re od by wa ją się
w Ośrod ku raz w ty go dniu. Pro wa dzą
je pra cow ni cy SO IK: Agniesz ka Chem -
pe rek, psy cho log i te ra peu ta uza le żnień
i jed no cze śnie kie row nik dzia łu pro fi -
lak tycz no -te ra peu tycz ne go, Ka ta rzy -

na Kmie cik, psy cho log, oraz Dag ma ra
Czop, pe da gog.

– Na warsz ta tach przy ta cza my kon -
kret ne sy tu acje, opi sy wy pad ków z udzia -
łem pi ja nych kie row ców. Ma my na dzie ję,
że wy wo ła ją one re flek sje w uczest ni kach
– mó wi Agniesz ka Chem pe rek. 

Ma łe pi wo 
Po wszech nie wia do mo, że al ko hol

wpły wa nie ko rzyst nie na czło wie ka,
spo wal nia je go czas re ak cji. Uczest ni -
cy pro gra mu mo gą się o tym prze ko -
nać, ćwi cząc na wir tu al nym
al ko sy mu la to rze. Wy świe tla się im
rów nież fil my edu ka cyj ne, przy go to -
wu je spe cjal ne pre zen ta cje. To wszyst -
ko sta no wi ba zę wyj ścio wą
do dys ku sji o pro ble mie. Za da niem
spe cja li stów jest tak ukie run ko wać
roz mo wę, by chcie li w niej wziąć

Ja to mu szę od być…
Re kor dzi sta miał 3,4, a naj mniej pi ja ny z pierw szej, kil ku na sto oso bo wej gru py kie row -
ców, któ rzy ukoń czy li spe cjal ny pro gram w Są dec kim Ośrod ku In ter wen cji Kry zy so wej
– 1,24 pro mi la al ko ho lu. Utra ta pra wa jaz dy czy wy rok nie by ły dla nich tak wiel ką ka rą,
jak ko nicz ność uczest ni cze nia w trzy mie sięcz nych warsz ta tach pn. „Świa do my kie row ca”. 

– Pijany kierowca
na drodze, to potencjalny
zabójca. Stwarza
niebezpieczeństwo nie
tylko dla siebie, ale
i innych.

Agniesz ka Chem pe rek FOT. MIGA
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udział wszy scy, by zwe ry fi ko wa li
swo je do tych cza so we prze ko na nia:
„po ma łym piw ku mo żna siąść za kie -
row ni cę sa mo cho du”; „je cha łem pi ja -
ny, ale nie spo wo do wa łem wy pad ku,
więc cóż ta kie go się sta ło?”. 

– Już po wstęp nej roz mo wie kwa li fi -
ka cyj nej mo żna by ło od nieść wra że nie,
że więk szość osób, któ re do nas tra fi ły,
jest scep tycz nie na sta wio na do pro gra -
mu. Pod da wa ła w wąt pli wość je go sens.
Py ta ła, dla cze go trwa on aż trzy mie sią -
ce? – opo wia da Agniesz ka Chem pe rek.
– Za ak cep to wa li wi zy ty w są dzie, wy rok,
ale trud no im by ło znieść de cy zję sę dzie -
go o ko niecz no ści udzia łu w pro gra mie
„Świa do my kie row ca”. Tu prze sta li bo -
wiem być ano ni mo wi. Ich mo ty wa cja by -
ła ni ska i spro wa dza ła się
do prze ko na nia – „ja to mu szę od być”.
Po tem, w mia rę upły wu spo tkań, za czę -
ła się zmie niać. Nie któ re oma wia ne te -
ma ty wy wo ły wa ły ży wą dys ku sję,
w któ rej bra li udział wszy scy uczest ni cy,
ale nie któ re z za gad nień an ga żo wa ły je -
dy nie część gru py. 

Czas na otrzeź wie nie 
Pro wa dzą cy pro gram pod kre śla ją,

że w prze ło mo wych mo men tach u ko -
lej nych osób za czę ły ro dzić się re flek -
sje: „Nie zda wa łem so bie spra wy
z kon se kwen cji jaz dy pod wpły wem
al ko ho lu”; „Nie wie dzia łem, że al ko -
hol tak dłu go po zo sta je w or ga ni -
zmie”. 

– Udział w pro gra mie, któ re go by -
naj mniej nie na le ży ko ja rzyć z te ra pią,
po wi nien być dla nich otrzeź wie niem
– do da je Ba ra niec ki. – Nie chcie li by -
śmy, aby te spo tka nia by ły trak to wa ne
przez uczest ni ków ja ko przy mu so we
po ga dan ki. Wie rzę, że w gło wie cho -
cia żby naj więk sze go scep ty ka, zo sta -
nie odro bi na wie dzy, prze ka za nej
pod czas warsz ta tów. Że ża den z nich
po wy pi ciu al ko ho lu nie sią dzie za kół -
kiem, a od da klu czy ki oso bie trzeź wej
lub we zwie tak sów kę.

Uczest ni cy pro gra mu, po je go za -
koń cze niu, wy peł ni li an kie ty, w któ -
rych ano ni mo wo oce ni li atrak cyj ność
i przy dat ność warsz ta tów. Ku zdzi wie -
niu pro wa dzą cych, wszy scy po twier -
dzi li, iż za ję cia wpły ną na zmia nę ich

po sta wy, a spo tka nia ze spe cja li sta mi
uzna li za po ży tecz ne.

***
W Są dec kim Ośrod ku In ter wen cji

Kry zy so wej w No wym Są czu od 12

kwiet nia trwa dru ga edy cja pro gra mu
„Świa do my kie row ca”. Na sa li jest
znów kil ka na ście osób (mę żczyzn i ko -
biet) z wy ro ka mi są do wy mi. Dy rek tor
ośrod ka Cze sław Ba ra niec ki z uwa gą
przy pa tru je się te mu pi lo ta żo we mu
pro jek to wi i za pew nia, że w za le żno ści
od po trzeb pro gram bę dzie ko ry go wa -
ny i uzu peł nia ny. Nie wy klu cza, że

na spo tka nia bę dą za pra sza ne i ofia ry
wy pad ków, spo wo do wa nych przez pi -
ja nych kie row ców. Ich obec ność ma
przede wszyst kim od dzia ły wać na wy -
obraź nię uczest ni ków pro gra mu. Jest
ta kże po mysł, by an ga żo wać ich
do opie ki nad nie peł no spraw ny mi ofia -
ra mi osób, któ re je cha ły pod wpły wem
al ko ho lu. 

IGA MI CHA LEC

Oto przykład odpisu wyroku, 
jaki otrzymuje z sądu Sądecki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Sąd Re jo no wy Wy dział II Kar ny Sek cja ds.
Wy kro czeń i Kar nych Uprosz czo nych w za łą -
cze niu prze sy ła od pis pra wo moc ne go wy ro -
ku z dnia... 2010 ro ku dot.
Pa na... uro dzo ne go w.... Na mo cy art. 72§ 1
pkt. 6 kk. Zo bo wią zu je oska rżo ne go Pa -
na XX do pod ję cia w okre sie pró by te ra pii
pro wa dzo nej dla nie trzeź wych kie row ców
przez SO IK w No wym Są czu.

Jest pomysł, by
uczestników programu
angażować do opieki
nad niepełnosprawnymi
ofiarami osób, które
jechały pod wpływem
alkoholu. 

R E K L A M A

Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości
Rektorat: ul. Jagiellońska 19,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 16 67
Dziekanat: ul. Rejtana 18,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 00 701, 18 44 00 702
e-mail: dziekanat@swsz.edu.pl
www.swsz.edu.pl
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Inżynieria środowiska – specjalność: Infrastruktura uzdrowisk
Geodezja i Kartografia – specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości
Kierunki licencjackie:
Turystyka i rekreacja – specjalności: Hotelarstwo z gastronomią, 
Pilotaż i przewodnictwo górskie, Obsługa ruchu turystycznego
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G ra ży na Słom ka -Po wał ka wła -
śnie przy go to wy wa ła się
do peł nie nia funk cji ro dzi ca
za stęp cze go, gdy otrzy ma ła

te le fon z Ośrod ka Ad op cyj no -Opie kuń -
cze go, że trze ba za opie ko wać się ma łym
dziec kiem. 

– Nie po wie dzia no mi wów czas, co to
za dziec ko, bo – jak stwier dzi ła póź niej
oso ba, któ ra do mnie je kie ro wa ła: „nie
zgo dzi ła by się pa ni wziąć tej dziew czyn -
ki pod opie kę” – wspo mi na pa ni Gra ży -
na. – Mo głam się nie zgo dzić na wet
wów czas, gdy je cha łam po Anię, ale nie

po to zde cy do wa łam się peł nić funk cję
ro dzi ny za stęp czej, by od ma wiać po mo -
cy bez bron nym nie mow la kom. 

Dziew czyn ka mia ła wa dę ser ca, roz -
sz czep pod nie bie nia, by ła kom plet nie
za nie dba na. Pa ni Gra ży na po świę ci ła się
do resz ty, by ją ura to wać. 

– To był mój chrzest bo jo wy. Przez
dwa la ta nie wie dzia łam, co to sen, bo
czu wa łam przy łó żecz ku Ani.

Dziew czyn ką za ję li się spe cja li ści
z Kra ko wa. Już po mie sią cu za czę ła
przy bie rać na wa dze. Le cze nie też przy -
no si ło po pra wę. 

Dzień Ro dzi ciel stwa Za stęp cze go 

Z za wo du – ro dzi ce 
Ania trafiła do rodziny zastępczej, mając pół roku. 
Była bardzo chora. Ważyła zaledwie niewiele ponad dwa
kilogramy. Nikt nie dawał jej szans na przeżycie. Dziś
ma 10 lat i kochających rodziców adopcyjnych.

Rodzina Powałków w komplecie FOT. KRYSTIAN TERESIŃSKI

WOKÓŁ NAS
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– Cie szy łam się, gdy za czę ła spać
z rącz ka mi wy cią gnię ty mi do gó ry – to
znak, że dziec ko jest zdro we – opo wia -
da. – Póź niej ob ser wo wa łam, jak sta wia
pierw sze kro ki, wy po wia da pierw sze
gło ski. I cze ka łam aż znaj dą się ro dzi ce
ad op cyj ni. 

W Pol sce nie by ło ma łżeń stwa, któ re
chcia ło za adop to wać cho rą dziew czyn -
kę. Ro dzi ce Ani przy je cha li po nią z za -
gra ni cy i po ko cha li od pierw sze go
wej rze nia. Po 8 la tach od wie dzi li wraz
z có recz ką ro dzi nę Po wał ków.

– Zro bi li nam wszyst kim ogrom ną
nie spo dzian kę. Wi dząc Anię zdro wą,
szczę śli wą, ko cha ną, uświa do mi łam so -
bie po raz ko lej ny, że mój trud i po świę -
ce nie ma sens – mó wi pa ni Gra ży na. 

***
W cią gu 12 lat przez dom Po wał ków

prze wi nę ło się 19 dzie ci. Naj pierw peł -
ni li funk cję ro dzi ny za stęp czej, od trzech
lat two rzą Ro dzin ny Dom Dziec ka.

Obec nie pod swo ją opie ką ma ją sied -
mio ro dzie ci i cze ka ją na przy ję cie ko -
lej nych. A co ich skło ni ło, by zo stać
ro dzi ca mi za stęp czy mi?

– Przy kład przy szedł od ro dzi ny. Mo -
ja naj star sza sio stra bra ła dzie ci z do mu
dziec ka na świę ta, wa ka cje, fe rie. Zaw -
sze im po ma ga ła. Więc dla cze go ja te go
nie ro bię? – po my śla łam. – Są siad ka
rów nież peł ni ła funk cję ro dzi ny za stęp -
czej, więc mo głam za ob ser wo wać, jak to
wszyst ko funk cjo nu je. 

Prze dys ku to wa ła spra wę z na sto let ni -
mi cór ka mi, Ka ta rzy ną i Mał go rza tą.
Nie mia ły nic prze ciw ko i włą czy ły się
w po moc ma mie. Naj star sza jest obec -
nie wy cho waw cą w RDD. Rów nież mąż
pa ni Gra ży ny w peł ni za an ga żo wał się
w two rze nie ro dzi ny za stęp czej.

***
Na uczy cie le Ela i Pa weł Mor dar scy

nie ma ją tak dłu gie go sta żu ja ko ro dzi -
na za stęp cza, wła ści wie do pie ro uczą się
te go ro dzi ciel stwa. Ale ich mo ty wa cje
by ły po dob ne:

– Chcie li śmy ro bić coś do bre go.
Na swo jej dro dze spo tka li śmy ro dzi ny
za stęp cze. Wi dzie li śmy, ile przy no szą ra -
do ści dzie ciom, więc uzna li śmy, że to
słusz na spra wa – opo wia da pa ni Ela. 

Przy zna je jed no cze śnie, że nie jest to
ła twe za ję cia i wy ma ga wie lu po świę ceń
i wy rze czeń, zwłasz cza, gdy ma się
czwór kę swo ich dzie ci: Ma te usz ka (20
mie się cy), Mi chał ka (2. kla sa pod sta -
wów ki), Piotr ka (5. kla sa) i Kin gę (1.
kla sa gim na zjum). Mor dar scy zgo dzi li
się peł nić funk cję po go to wia ro dzin ne -
go. Do nich tra fia ją dzie ci do 10. ro ku
ży cia i nie są dłu żej niż rok i trzy mie -
sią ce. 

– Na sze pierw sze do świad cze nie ja -
ko ro dzi ców za stęp czych nie wią za ło się
jed nak z przy ję ciem ma łe go dziec ka,
a 16-lat ka – opo wia da pan Pa weł.
– Chło pak miał za so bą trud ne prze ży -
cia, my śle li śmy, że bę dzie nam trud no
do nie go do trzeć. Tym cza sem cał kiem
przy zwo icie szła nam współ pra ca. Na -
sze dzie ci bar dzo go po lu bi ły. Mo że dla -
te go, że był star szy, bo z ich
ró wie śni ka mi już tak ko lo ro wo nie jest.

Obec nie pod opie ką ma ją Ka się. Pio -
trek i Mi chał na rze ka ją, że do do mu tra -
fia ją al bo nie mow la ki, al bo dziew czy ny.

Ale Kaś ka, by nie ma ru dzi li, na uczy ła
się na wet grać w pił kę no żną…

– Po cząt ki z Ka sią nie by ły ła twe. Re -
la cje mię dzy dzieć mi nie ukła da ły się
naj le piej, bo dziew czyn ka za czę ła bun -
to wać ich prze ciw so bie. Chcia ła prze -
nieść wzor ce wy nie sio ne ze swo je go
do mu, do na sze go. W po rę za uwa ży li -
śmy to i wy tłu ma czy li, że u nas nie mu si
two rzyć żad nych ko ali cji, bo je ste śmy ro -
dzi ną i ma my na wza jem się wspie rać. 

***
Te go, jak roz ma wiać, jak za cho wy -

wać się w sto sun ku do pod opiecz nych,
któ rzy tra fia ją do ro dzi ny za stęp czej, ro -
dzi ce uczą się na kur sach, or ga ni zo wa -
nych przez Ośro dek
Ad op cyj no -0pie kuń czy w No wym Są -

Ro dzi ny za stęp cze

Ro dzi ny za stęp cze są in sty tu cja mi po mo cy
spo łecz nej two rzo ny mi w ce lu za pew nie nia
opie ki dzie ciom, któ rych ro dzi ce zo sta li
trwa le lub cza so wo po zba wie ni praw ro dzi -
ciel skich, a ta kże wte dy, gdy wła dza ta zo -
sta ła ogra ni czo na. For mal nie peł nie nie
funk cji ro dzi ny za stęp czej usta je z dniem
uzy ska nia przez dziec ko peł no let nio ści, chy -
ba że wcze śniej po wró ci do ro dzi ny bio lo -
gicz nej lub zo sta nie ono umiesz czo ne
w ro dzi nie ad op cyj nej. Ro dzi nie za stęp czej
udzie la się po mo cy fi nan so wej na po kry cie
kosz tów utrzy ma nia ka żde go umiesz czo ne -
go w niej dziec ka (od 550 do 1300 zł). Ro dzi -
ny za stęp cze dzie lą się na: spo krew nio ne
z dziec kiem; nie spo krew nio ne z dziec kiem;
za wo do we nie spo krew nio ne z dziec kiem
– wie lo dziet ne (gdzie umiesz cza się od 3
do 6 dzie ci), spe cja li stycz ne (umiesz cza się
w niej do 3 dzie ci z ró żny mi dys funk cja mi,
pro ble ma mi zdro wot ny mi wy ma ga ją ce
szcze gól nej opie ki i pie lę gna cji), o cha rak te -
rze po go to wia ro dzin ne go (umiesz cza się
do 3 dzie ci na okres nie dłu ższy niż 15 mie -
się cy). W No wym Są czu – jak wy ni ka
z ostat nich ana liz – funk cjo nu je 76 ro dzin
za stęp czych spo krew nio nych i nie spo krew -
nio nych, w tym 13 za wo do wych (dwa ro -
dzin ne do my dziec ka, trzy po go to wia
ro dzin ne, 8 ro dzin wie lo dziet nych). Ich opie -
ką ob ję tych jest 150 dzie ci.

(GA JA), źró dło www.ad op cja.pl

Henryk Leśniara FOT. KG

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:34  Strona 75



76 Sądeczanin MAJ 2010 v www.sadeczanin.info

czu. Teo rię szyb ko we ry fi ku je jed nak
ży cie. OAO nie ogra ni cza jed nak swej
dzia łal no ści tyl ko do przy go to wa nia ro -
dzi ców do peł nie nia funk cji ro dzi ny za -
stęp czej, ale przez ca ły czas z ni mi
współ pra cu je. 

– Je śli by śmy nie za pew nia li im opie -
ki, idea stra ci ła by sens – mó wi Hen ryk
Le śnia ra, dy rek tor OAO w No wym Są -
czu. – Ro dzi na jest bar dzo kru chą ma -

te rią i ła two ją zbu rzyć, dla te go ro dzi ce
za stęp czy wie dzą, że za wsze mo gą li czyć
na na szą po moc. By wa, że i w środ ku
no cy je ste śmy u nich, gdy tyl ko te go wy -
ma ga sy tu acja. 

OAO or ga ni zu je ro dzi nom za stęp -
czym kur sy, warsz ta ty z psy cho lo ga mi,
wy jaz dy in te gra cyj ne. Ostat nio uda ło się
na wet zdo być na ten cel pie nią dze ze
środ ków unij nych. Ośro dek Ad op cyj no -
-Opie kuń czy wraz z Miej skim Ośrod -
kiem Po mo cy Spo łecz nej i Ze spo łem
Świe tlic Śro do wi sko wych otrzy mał bli -
sko 5 mln zł na re ali za cje pro jek tu „Two -
ja ak tyw ność, szan są na suk ces”. MOPS
za jął się oso ba mi bez ro bot ny mi ZŚS –
mło dzie żą, a OAO wła śnie ro dzi na mi
za stęp czy mi. 

– Wła ści wie nie ro bi my ni cze go no we -
go, a kon ty nu uje my na szą kil ku na sto let -
nią już pra cę na rzecz ro dzi ciel stwa
za stęp cze go. Bo dziec ko, że by móc

w przy szło ści pra wi dło wo funk cjo no wać
tak psy chicz nie, jak i emo cjo nal nie, mu si
wzra stać i wy cho wy wać się w ro dzi nie
– mó wi Le śnia ra, przy ta cza jąc sta ty sty -
ki, któ re wska zu ją, że 70 proc. dzie ci,
któ re opu ści ły pla ców ki wy cho waw cze,
np. do my dziec ka, nie jest w sta nie po ra -
dzić so bie w do ro słym ży ciu. 

Pro jekt za kła da więc two rze nie grup
wspar cia dla ro dzin za stęp czych. Ma ją

uczest ni czyć w warsz ta tach, któ re od by -
wać się bę dą osob no dla ro dzi ców, osob -
no dla dzie ci i osob no dla mło dzie ży, ale
w tym sa mym cza sie.

– Do tej po ry prze wa żnie za wsze je -
den z ro dzi ców re zy gno wał z za jęć, bo
ktoś mu siał zo stać z dzieć mi w do mu. Te -
raz mo że my za pew nić im opie kę i wszy -
scy na tym sko rzy sta ją. Bo trze ba
wie dzieć, że funk cja ro dzi ny za stęp czej
na pew no jest pięk na i szla chet na, ale
i nie ła twa. Dzie ci, któ re przy cho dzą
do ta kiej ro dzi ny wno szą z so bą ba gaż
czę sto bar dzo tra gicz nych do świad czeń,
prze ja wia ją ró żne pro ble my: zdro wot ne,
emo cjo nal ne. Ro dzi ce za stęp czy mu szą
im spro stać, ale też ma ją świa do mość, że
nie po zo sta ją z ty mi trud no ścia mi sa mi. 

***
Za py ta ni o naj więk szy pro blem, z ja -

ki mi przy cho dzi im się zmie rzyć, ro dzi -
ce za stęp czy od po wia da ją pra wie

jed no gło śnie – ro dzi ce bio lo gicz ni. Je -
śli sąd nie zde cy du je ina czej, ma ją oni
pra wo wi dzieć się z dziec kiem, na wet
brać do sie bie w week en dy. Me dal ma
jed nak dwie stro ny. Dzie ci po trze bu ją
kon tak tu z ro dzi ca mi bio lo gicz ny mi, ale
rze czy wi stość po ka zu je, że to one za bie -
ga ją bar dziej o te wi zy ty niż do ro śli. Co
wię cej, zda rza się – i to rów nież nie jest
rzad kim zja wi skiem – że ro dzi ce bio lo -
gicz ni bun tu ją dzie ci prze ciw ko ro dzi -
com za stęp czym, zmu sza jąc na wet
do kła ma nia przed są dem. 

– Je śli już uda nam się wy pra co wać
z dziec kiem pew ne na wy ki: sprzą ta nia,
my cia się wie czo rem, od ra bia nia lek cji
– kil ka dni po by tu w do mu ro dzin nym
jest w sta nie prze kre ślić ca łą na szą pra -
cę – mó wi pa ni Gra ży na. 

Do da je jed nak, że nie wszy scy ro dzi -
ce bio lo gicz ni lek ce wa żą pro blem.
W obro nę bie rze ich rów nież dy rek tor
OAO:

– Zaw sze po wta rzam, że ro dzi ce bio lo -
gicz ni ko cha ją swo je dzie ci, tyl ko że
na swój spo sób. Nie jest to wy star cza ją ce,
by za spo ko ić po trze by dziec ka, więc tra fia
ono do ro dzi ny za stęp czej. Ro dzi ców bio -
lo gicz nych nie na le ży jed nak lek ce wa żyć,
bo to są rów nie war to ścio wi lu dzie. Być
mo że są w trud nym mo men cie ży cia, więc
trze ba i do nich wy cią gnąć rę kę.

Ośro dek or ga ni zu je więc i dla nich
spo tka nia z psy cho lo giem, warsz ta ty,
kie ru je na le cze nie – bo naj częst szą
przy czy ną utra ty praw opie ki nad dziec -
kiem jest al ko hol. 

– Mi ło sły szeć od ro dzi ców za stęp -
czych, że dziec ko, któ rym się opie ko wa -
li, wró ci ło do mat ki. Że dzię ki ich
po mo cy ko bie ta zro zu mia ła, ile tra ci
przez al ko hol. Dziś obie ro dzi ny na wet
ra zem spę dza ją świę ta… 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Warto wiedzieć

30 ma ja, uchwa łą Sej mu Rze czy po spo li tej
Pol skiej z dnia 24 ma ja 2006 r., usta no wio no
Dniem Ro dzi ciel stwa Za stęp cze go. W tym ro -
ku są dec kie ro dzi ny za stęp cze z tej oka zji
spo tka ją się 22 ma ja na wspól nej bie sia dzie
w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym. 

Ela i Pa weł Mor dar scy z naj młod szym syn kiem, na tle ścia ny, gdzie wie -
sza ją zdję cia swo ich pod opiecz nych FOT. KG

WOKÓŁ NAS
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N a Są dec czyź nie trwa ją one
już kil ka se zo nów, a pro wa -
dzi je In sty tut Ar che olo gii
i Et no lo gii Pol skiej Aka de -

mii Na uk w Kra ko wie we współ pra cy
z Mu zeum Okrę go wym w No wym Są -
czu. Kie row ni kiem ba dań z ra mie nia in -
sty tu tu jest dr Krzysz tof Tu nia,
a z ra mie nia mu ze al nej pla ców ki za an -
ga żo wa ny jest w nie ar che olog Bar tło -
miej Urbań ski. W tym ro ku po ma ga li im
rów nież stu den ci z Uni wer sy te tu Rze -
szow skie go.

Są dec czy zna na le ży do te re nów,
gdzie od lat 80. ub.w. kon ty nu owa na jest
ak cja „Ar che olo gicz ne zdję cie Pol ski”,
dzię ki któ rej pro wa dzo ne są sys te ma -
tycz ne po szu ki wa nia. Do pie ro jed nak
od nie daw na ar che olo dzy do kład niej za -
czę li ba dać ten te ren. W ubie głym
i 2008 ro ku pra co wa li w Go stwi cy, Dłu -
go łę ce -Świer kli, Brze znej -Li ta czu
i Brze ziu. Wcze śniej sze po szu ki wa nia
(schy łek XIX i poł. XX w.) kon cen tro -
wa ły się prze wa żnie w do li nach, na żyź -
niej szych gle bach, gdzie spo dzie wa no

się naj cie kaw szych od kryć. Na to miast
miejsc z da la od rzek nie ba da no pra wie
w ogó le. Tym cza sem oka zu je się, że
pra dzie jo wi osad ni cy za kła da li swe go -
spo dar stwa ta kże na wznie sie niach.

– Ba da nia po wierzch nio we po zwo li -
ły od kryć wie le no wych sta no wisk ar -
che olo gicz nych, a w związ ku z tym
w zu peł nie in nym świe tle spoj rzeć
na pra dzie je Są dec czy zny – mó wi Bar -
tło miej Urbań ski z Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu. – Ka żde
sta no wi sko z wy ty po wa ne go ob sza ru
otrzy ma ło wła sny nu mer i z ka żde go ze -
bra li śmy za byt ki, na któ re na tra fi li śmy.
Na ich pod sta wie bę dzie mo żna m.in.
okre ślić przy na le żność kul tu ro wą ży ją -
cych tu nie gdyś osób. Ma te riał ze bra ny
w Mo krej Wsi i w oko li cach Go stwi cy
jest dla ar che olo ga bar dzo cen ny. Po sze -
rza on na szą wie dzę o osad nic twie i za -
ję ciach lu dzi ży ją cych na tych te re nach.
Na je go pod sta wie mo żna już wy snuć te -
zę, że Są dec czy zna nie by ła tak ubo ga
w osa dy, jak są dzo no.

(MI GA)

Wieści z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Archeolodzy odkrywają
nowe osady 

Na sie kier ki i na rzę dzia krze mien ne z młod szej epo ki ka -
mie nia i frag men ty „si wej” ce ra mi ki z okre su wpły wów
rzym skich na tra fi li ar che olo dzy, pro wa dząc w ubie głym
mie sią cu ba da nia po wierzch nio we w Mo krej Wsi
i w oko li cach Go stwi cy (gmi na Po de gro dzie). 

Archeolodzy w terenie FOT. B. URBAŃSKI
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Wy cho waw ca, 
spo łecz nik, pa trio ta 

Pu bli ka cję po świę co ną za słu żo ne mu
piw ni cza ni no wi Szy mo no wi Ko pyt ce
(1879–1969), po lo ni ście, za ło ży cie lo wi
Pry wat ne go Gim na zjum im. Ta de usza
Ko ściusz ki, wy cho waw cy wie lu po ko leń
mło dzie ży, spo łecz ni ko wi i pa sjo na to wi
kul tu ry, wy da no w 130. rocz ni cę uro dzin
i 40. rocz ni cę śmier ci. Ksią żka jest owo -
cem sy zy fo wej pra cy ze spo łu pa sjo na tów
– prof. dr. hab. Jó ze fa Dłu go sza (pod je -
go re dak cją uka za ła się ta kże mo no gra -
fia Piw nicz nej -Zdro ju), Wan dy
Łom nic kiej -Du lak, Ma rii Leb do wi czo -
wej, An drze ja Ta la ra, a ta kże in nych osób
z To wa rzy stwa Mi ło śni ków Piw nicz nej.

„Kil ku let nia dzia łal ność pry wat ne go
Gim na zjum Ogól no kształ cą ce go im. Ta -
de usza Ko ściusz ki by ła wa żnym epi zo -
dem w 660-let nich dzie jach Piw nicz nej”
– pi sze prof. Dłu gosz. Szko ła (otwar ta 1
mar ca 1945 r.) mie ści ła się w pry wat nym
do mu Ko pyt ków na Ha nu szo wie (obec -
nie przy ul. Ju liu sza Gą sio row skie go 11).
La tem na uka od by wa ła się zaś w są sied -
niej wi lii „Gra ży na”. Do gim na zjum
uczęsz cza ło bli sko 70 uczniów, w więk -
szo ści chłop ców. Mło dzież, po za koń -
cze niu na uki pra co wa ła w szkol nic twie,
ad mi ni stra cji, han dlu. Część uzu peł nia -
ła wie dzę w in nych szko łach lub na kur -
sach. Du ża gru pa ab sol wen tów
kon ty nu owa ła da lej na ukę w li ce ach no -
wo są dec kich, se mi na riach du chow nych,
szko łach ofi cer skich i uczel niach wy -
ższych.

Uru cho mie nie pierw szej szko ły śred -
niej Piw nicz na za wdzię cza jej ini cja to -
ro wi i kie row ni ko wi, prof. Szy mo no wi
Ko pyt ce, czło wie ko wi o sze ro kich za in -
te re so wa niach hu ma ni stycz nych, pa trio -
cie, sy no wi urzęd ni ka ko le jo we go.
Ukoń czył on szko łę ele men tar ną, po tem
Gim na zjum w No wym Są czu (1900).
Stu dio wał na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym
Uni wer sy te tu Lwow skie go, a po stu diach
uczył w szko łach śred nich we Lwo wie,
Bro dach i No wym Są czu (1911–1937).
Po przej ściu na eme ry tu rę był dy rek to -
rem Gim na zjum Sa mo rzą do we go w No -
wym Są czu (1937–1939). Oku pa cję
nie miec ką spę dził z naj bli ższą ro dzi ną
w Piw nicz nej, ale i wte dy pro wa dził taj -
ne na ucza nie mło dzie ży (1940–1945).
Po woj nie, mi mo za awan so wa ne go wie -
ku był dy rek to rem Pry wat ne go Gim na -
zjum w Piw nicz nej, któ re dzię ki je go
sta ra niom uzy ska ło w 1946 r. peł ne pra -
wa szkół pań stwo wych. Póź niej pra co -
wał w Li ceum Pe da go gicz nym w Sta rym
Są czu (1949–1951) oraz przez kil ka lat
pro wa dził bi blio te kę miej ską w Piw nicz -
nej. Pod ko niec ży cia po now nie za miesz -
kał w No wym Są czu. Pro fe sor Ko pyt ko
był rów nież pa trio tą, spo łecz ni kiem, ak -
tyw nym dzia ła czem „So ko ła” w No wym
Są czu, gdzie bez płat nie pro wa dził bi -
blio te kę to wa rzy stwa, na le żał też do Sto -
wa rzy sze nia Śpie wa cze go „Echo”
i Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go.
Zmarł w 1969 r. w No wym Są czu. Jest
po cho wa ny w ro dzin nym gro bow cu
w Piw nicz nej.

Ko lej ne roz dzia ły ksią żki: Cur ri cu lum
Vi tae; Pra ca na uczy ciel ska pro fe so ra;
Pro fe sor i gim na zjum we wspo mnie niach
wy peł nia ją fo to ko pie cen nych oso bi stych
do ku men tów, m.in. świa dectw szkol nych,
in dek su, na uczy ciel skie go upo sa że nia,
nada nia ty tu łu pro fe so ra, a ta kże li stów
pro fe so ra. Do ku men ty uży czy ło Mu zeum
Re gio nal ne To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Piw nicz nej. Mo żna po znać też na zwi ska
uczniów i na uczy cie li piw ni czań skie go
gim na zjum, w tym Ja ni nę Ko pyt ków ną

– cór kę pro fe so ra (ab sol went kę Uni wer -
sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie, stu -
dent kę pra wa na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim w Kra ko wie), na uczy ciel -
kę hi sto rii, ła ci ny, ma te ma ty ki i geo gra fii
oraz in nych uczą cych. Więk szość pre zen -
to wa nych w pu bli ka cji zdjęć po cho dzi ze
zbio rów pry wat nych piw ni czan. 

Szy mon Ko pyt ko 1879–1969, 
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Piw nicz nej, 2010

O bo ha ter skim ge ne ra le 
z są dec kim ro do wo dem 

Na kła dem Ze spo łu Szkół im. Gen.
Jó ze fa Ku stro nia w Lu ba czo wie uka za -
ła się bio gra fia do wód cy 21. Dy wi zji
Pie cho ty Gór skiej, któ ry zgi nął śmier cią
żoł nier ską 16 wrze śnia 1939 r. w bi twie
pod Ko zie jów ką. Ksią żka Zyg mun ta
Ku bra ka wy szła w skrom nym na kła -
dzie 500 eg zem pla rzy. Są de cza nie od -
kry li ją na wy sta wie fo to gra fii z ży cia
co dzien ne go 1. PSP w WSB -NLU. 

Au tor na po nad 150 stro nach za warł
szcze gó ło wy ży cio rys ge ne ra ła oraz
wie le, ni gdy do tąd nie pu bli ko wa nych
zdjęć Jó ze fa Ku stro nia z ró żnych okre -
sów je go ży cia. Na wie lu fo to gra fiach
mo żna do strzec cha rak te ry stycz ną za bu -
do wę są dec ką.

„Trud no ści na pi sa nia bio gra fii Ku -
stro nia wy ni ka ją z fak tu bar dzo zło żo -
nej oso bo wo ści ge ne ra ła – pi sze we
wstę pie Zyg munt Ku brak. – Ku stroń nie
był ty po wym ofi ce rem upra wia ją cym
»woj sko we rze mio sło«. Ku stroń był eru -
dy tą, za fa scy no wa nym kul tu rą i fi lo zo -
fią an tycz nej Gre cji, znał kil ka ję zy ków,
czy tał ogrom nie du żo, szcze gól nie z za -
kre su so cjo lo gii i fi lo zo fii”.

Uro dzo ny w Stry ju, w ko le jar skiej ro -
dzi nie, dzie ciń stwo i mło dość spę dził
w No wym Są czu. Ma tu rę zdał
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w II Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro -
bre go, stu dio wał ma te ma ty kę i pra wo
na UJ. Ko men dant Związ ku Strze lec kie -
go w No wym Są czu przed wy bu chem
woj ny świa to wej, a po tem le gio ni sta Jó -
ze fa Pił sud skie go. Na fron cie ro syj skim
od zna czył się mę stwem i od wa gą. W li -
sto pa dzie 1918 r. za ło żył mun dur żoł nie -
rza pol skie go z dys tynk cja mi ka pi ta na.

W woj nie z bol sze wi ka mi w 1920 r.
ppłk Jó zef Ku stroń za bez pie czał war -
szaw ski wę zeł ko le jo wy, pil nu jąc do -
staw na front. W II RP po ukoń cze niu
stu diów woj sko wych, obej mo wał co raz
wy ższe sta no wi ska do wód cze w jed -
nost kach li nio wych. W za ma chu ma jo -
wym, ja ko do wód ca 55. pp w Lesz nie
opo wie dział się po stro nie Jó ze fa Pił sud -
skie go, a w paź dzier ni ku 1938 r. po cią -
gnął z 21. DPG na Za ol zie.

Na ge ne ra ła bry ga dy awan so wał 19
mar ca 1939 r. Po na pa ści Nie miec hi tle -
row skich na Pol skę 21. DPG przy pa dła
obro na od cin ka biel skie go o dłu go ści
ok. 40 km w ra mach Gru py Ope ra cyj nej
„Biel sko” pod do wódz twem gen. Mie -
czy sła wa Bo ru ty -Spie cho wi cza, wcho -
dzą cej w skład ar mii „Kra ków”.
W cią głych bo jach z prze wa ża ją cy mi si -
ła mi nie miec ki mi, reszt ki dy wi zji do tar -
ły w po ło wie wrze śnia na zie mię
lu ba czow ską, gdzie 16 wrze śnia, pró bu -
jąc prze bić się do Lwo wa, przy szło im
sto czyć ostat ni bój. Au tor za warł kil ka,
czę ścio wo nie po kry wa ją cych się opi sów
śmier ci ge ne ra ła Jó ze fa Ku stro nia
pod Ole szy ca mi, gdy ze swo im szta bem
pró bo wał wy rwać się z za ci ska ją ce go
się okrą że nia nie miec kie go.

– Na prze ciw le głym skra ju po la ny
ogień trzech ce ka emów rzu cił nas na zie -
mię. Ge ne rał otrzy mał strzał w po li czek
pod pra wym okiem. Ka ra bi ny nie miec kie
gra ły bez prze rwy, na sze od po wia da ły im
z rzad ka. Wi dzia łem, jak Ge ne rał uniósł
się jesz cze na rę kach (trzy ma jąc vi sa),
jak by chciał się rzu cić na przód, lecz
opadł z po wro tem. Dwie se rie ce ka emu
usa do wi ły go na wie ki – jed na w krzyż,
dru ga w ło pat kę – wspo mi nał por. Hen -
ryk Ko ży chow ski, po moc nik ofi ce ra in -
for ma cyj ne go 21. DPG

Bo ha ter skie go do wód cę po cho wa no
z ho no ra mi woj sko wy mi obok cer kwi
gre ko ka to lic kiej w Uła zo wie. W 1946 r.

szcząt ki Jó ze fa Ku stro nia prze nie sio no
na cmen tarz w Że li cho wie, a w 1953 r.
– na proś bę wdo wy Alek san dry Ku stroń
– zwło ki ge ne ra ła prze trans por to wa no
na koszt pań stwa do No we go Są cza.
W 1957 r. wła dze mia sta ufun do wa ły ist -
nie ją cy do dziś po mnik na grob ny, a jed -
nej z pe ry fe ryj nych ulic nada no imię
Jó ze fa Ku stro nia, od 1 wrze śnia 1974 r.
ge ne rał pa tro nu je ta kże Ze spo ło wi Szkół
Elek trycz no -Me cha nicz nych w No wym
Są czu. Ge ne rał Jó zef Ku stroń ma swo je
uli ce i po mni ki ta kże na zie mi lu ba czow -
skiej oraz na Ślą sku Cie szyń skim. 

Zygmunt Kubrak Generał Józef Kustroń 1892
– 1939, Zespół Szkół im. Gen. Józefa Kustronia

w Lubaczowie, Lubaczów 2009.

Lu dzie są dec kiej bez pie ki
– Bez pie ka by ła tar czą i mie czem ko -

mu ni stów – po wie dział pre zes są dec kie -
go od dzia łu PTH Le szek Za krzew ski
na pro mo cji ksią żki Mar ci na Ka sprzyc -
kie go pt. Lu dzie bez pie ki w po wie cie
No wy Sącz, wy da nej przez In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej. W ra tu szu ze bra ło się
nie wie le osób. Łącz nie z dzien ni ka rza -
mi i go ść mi z Kra ko wa – 41, w tym kil -
ku na stu star szych pa nów, pa mię ta ją cych
tam te cza sy. W za ga je niu Za krzew ski
roz pra wił się z mi tem, że by li szko dli wi
i nie szko dli wi pra cow ni cy Urzę du Bez -
pie czeń stwa i ubo le wał, że przez 20 lat
nie pod le gła Pol ska nie zdo by ła się na fi -
zycz ny osąd lu dzi, któ rzy pil no wa li in -
te re sów so wiec kich w na szym kra ju,
ter ro ry zu jąc wła snych ro da ków.

– Przez 20 lat dys ku tu je my, czy pra ca
w UB, to by ła zwy kła pra ca, do któ rej się
przy cho dzi ło na go dzi nę ósmą i wy cho -
dzi ło po szes na stej – iro ni zo wał Za krzew -
ski, uzna jąc, że dziś mo żli wa jest już
tyl ko oce na hi sto rycz na wy ko naw ców

ter ro ru ko mu ni stycz ne go, któ rą do ko nu -
ją pra cow ni cy IPN, za co im chwa ła.

Mar cin Ka sprzyc ki opo wia dał, jak
kształ to wał się apa rat bez pie czeń stwa
na Są dec czyź nie. – Pierw szy rzut pra cow -
ni ków ka dro wych UB sta no wi li ab sol wen -
ci szko ły NKWD w Kuj by sze wie, któ rzy
przy szli tu z Ar mią Czer wo ną – mó wił.

Hi sto ryk z IPN Da wid Go lik, zaj mu -
ją cy się pod zie miem nie pod le gło ścio -
wym w Ma ło pol sce, mó wił, że do wód cy
pod zie mia akow skie go i lu do we go z po -
cząt ku przy ję li tak ty kę prze ni ka nia
do two rzą ce go się apa ra tu bez pie czeń -
stwa, ale oka za ło się to me to dą nie sku -
tecz ną i bar dzo nie bez piecz ną. – W 1947
ro ku apa rat bez pie czeń stwa zo stał na no -
wo zre or ga ni zo wa ny i okrzepł, ści ga jąc
praw dzi wych i wy ima gi no wa nych wro -
gów ustro ju – stwier dził Go lik.

Ksią żka Mar ci na Ka sprzyc kie go jest
in for ma to rem per so nal nym, za wie ra
not ki bio gra ficz ne kil ku dzie się ciu funk -
cjo na riu szy Po wia to we go Urzę du Bez -
pie czeń stwa i Po wia to we go Urzę du
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w No wym
Są czu w la tach 1945-1956: na zwi sko,
da ta uro dze nia, czę sto fo to gra fia i prze -
bieg słu żby. Mo żna się z niej do wie dzieć
na przy kład, że na po cząt ku wy stę po wa -
ła nad re pre zen ta cja funk cjo na riu szy po -
cho dzą cych z gmi ny Li pin ki i in nych
sko mu ni zo wa nych re jo nów zie mi gor -
lic kiej. Wy kształ ce nie pierw szych bez -
piecz nia ków by ło skrom ne. To by li
pół a nal fa be ci. W dys ku sji mó wio no, że
nie któ rzy z tych lu dzi do ży li na szych
cza sów i dziś to są po god ni sta rusz ko -
wie. – Ma ło kto zda je so bie spra wę
do ja kich be stialstw w mło do ści by li
zdol ni – mó wił Le szek Za krzew ski.

Do brze o tym wie 85-let ni Jó zef Wi -
tow ski, wię zień Wro nek i Ra wi cza
(za przy na le żność do Pol skiej Pod ziem -
nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej).
– Za współ pra cę z pod zie miem wy so ką
ce nę pła ci ły ca łe wsie, mac ki bez pie ki
do się ga ły lu dzi na wet na tzw. zie miach
od zy ska nych, gdy ktoś pró bo wał się tam
scho wać – wspo mi nał Wi tow ski.

Maciej Kasprzycki, Ludzie bezpieki w powiecie
Nowy Sącz, Instytut Pamięci Narodowej 

– Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi
Polskiemu, Kraków 2009 
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W Do mu Go tyc kim czyn -
na jest wy sta wa No wy
Sącz na fa lach krót kich,
pre zen tu ją ca uni ka to we

urzą dze nia ra dio na daw cze, ra dio od bior -
ni ki z lat 20. ubie głe go wie ku – a więc
z cza sów, gdy ra dio tech ni ka sta wia ła

do pie ro pierw sze kro ki – sprzęt łącz no -
ści z okre su II woj ny świa to wej, do ku -
men ty, ar chi wal ne fo to gra fie oraz
fa cho wą li te ra tu rę.

95 proc. wy sta wio nych eks po na tów
jest wła sno ścią Wi tol da Wo cha, le ka rza,
za wo do we go ra dio tech ni ka i krót ko fa -

low ca od 35 lat. Jak za pew nia ko lek cjo -
ner, wszyst kie urzą dze nia dzia ła ją. 

– Jest mi nie zmier nie mi ło, że mo gę
za pre zen to wać tak cie ka wą wy sta wę,
do ku men tu ją cą zdo by cze tech ni ki ra dio -
fo nicz nej – mó wił pod czas wer ni sa żu
Ro bert Ślu sa rek, dy rek tor Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu. – Nie
wie rzy łem, że krót ko fa low cy po sia da ją
tak cie ka wy park tech no lo gicz ny, żyw -
cem wy ję ty z kart hi sto rii. Jest dla mnie
i pla ców ki, któ rą kie ru ję, za szczy tem, że
mu zeum mo że pre zen to wać te zbio ry. 

Wy sta wa po trwa do 16 ma ja.
(MI GA)

No wy Sącz na fa lach krót kich

Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu wraz z Ra dio klu -
bem Są dec kim Pol skie go Związ ku Krót ko fa low ców
– SP9PNS i przy współ pra cy ra dia Eska i RDN
Ma ło pol ska przy go to wa ło nie la da grat kę dla ko lek cjo ne -
rów sta re go sprzę tu łącz no ścio we go. 

Pierw szy ra dio wę zeł w No wym Są czu za czął funk cjo no wać na prze ło -
mie 1949 i 1950 r. Aż do 1979 r. dzia łał na ul. Ko nar skie go. For mal nie
pod le gał roz gło śni Pol skie go Ra dia w Kra ko wie. Ra dio wę zeł no wo są -
dec ki nie miał an te ny nadaw czej. Sy gnał elek trycz ny, wy sy ła ny dzię ki
wiel kim wzmac nia czom, do cie rał do kil ku do mów, po prze cią gnię tych
w tym ce lu dru tach. W nich znaj do wa ły się gło śni ki od bie ra ją ce no we
au dy cje od godz. 19 oraz re trans mi sje na stęp ne go dnia od po łu dnia.
Po ja wia ły się ak tu al ne wia do mo ści, roz mo wy, ko men ta rze spor to we,
ga wę dy hi sto rycz ne, cie ka wost ki. Przez kil ka lat nada wa ny był pro -

gram sa ty rycz ny We so ła fa la skar bow ców. Na cze le roz gło śni no wo są -
dec kiej na po cząt ku lat 50 stał se kre tarz Miej skiej Ra dy Na ro do wej An -
drzej Wierz bic ki. W ze spo le re dak cyj nym by li dzien ni ka rze „Ga ze ty
Kra kow skiej” i„Wia do mo ści Są dec kich” oraz lu dzie ró żnych pro fe sji i za -
in te re so wań. Z re dak cją współ pra co wał też m. in.: Le szek Ma zan, Bo le -
sław Fa ron i Ro man Frą czek. Stop nio wo sy gnał ra dio wę zła za czął
do cie rać do wszyst kich re jo nów No we go Są cza, a ta kże do do mów
w Sta rym Są czu, Kry ni cy i Gry bo wie. Był to naj szyb szy spo sób ko mu ni -
ko wa nia się wła dzy ze spo łe czeń stwem.

War to wie dzieć
FO

T.
 M

IG
A
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KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3, 
21 ma ja – 20 czerw ca 
Wy sta wa po kon kur so wa Mo ja Przy go da
w Mu zeum

Mo ja przy go da w Mu zeum – to
Mię dzy na ro do wy kon kurs pla stycz ny
dla dzie ci i mło dzie ży, któ re go ce lem
jest roz bu dza nie za in te re so wań hi sto -
rycz nych, a ta kże roz wi ja nie ich zdol -
no ści pla stycz nych. 

KRYNICA-ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19
15 ma ja  – 16 sierp nia 
Wystawa pokonkursowa
fotograficzna Skarby Małopolski 

Skar by Ma ło pol ski 2010 – do zdro -
jów – jest kon kur sem fo to gra ficz nym,
któ re go ce lem jest od kry wa nie, do ku -
men to wa nie i pre zen to wa nie ży cia re -
gio nu w je go kul tu ro wym wy mia rze. 
Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
28 ma ja – 27 czerw ca 
Wystawa pokonkursowa Legendy
Nowosądeckie 

Le gen dy No wo są dec kie – to kon -
kurs pla stycz ny skie ro wa ny jest
do przed szko la ków oraz uczniów
szkół pod sta wo wych z klas 1 – 3 z te -
re nu No we go Są cza. Ma on wzbu dzić
za in te re so wa nia naj młod szych hi sto -
rią i kul tu rą Są dec czy zny, roz wi nąć
ich wy obraź nię i umie jęt no ści pra cy
w ze spo le, 

Konferencje naukowe
Mia stecz ko Ga li cyj skie, ul. Lwow -
ska 226,
28 ma ja

Kon fe ren cja na uko wa – w ra mach
pro jek tu „Są dec ko-Spi skie po gra ni cze
– hi sto rycz ny trakt han dlo wy wio dą -
cy do li ną rze ki Po prad”. Za pre zen to -
wa ne zo sta ną m.in. na stę pu ją ce
za gad nie nia: zam ki po gra ni cza są dec -
ko -spi skie go, wy mia na to wa ro wa i jej
ro dza je na po gra ni czu są dec ko spi -
skim w okre sie sta ro pol skim.

Za wia dow cy hi sto rii – jak
o so bie mó wią – do tar li tym
ra zem z ka me rą na Są dec -
czy znę, by wła śnie z mro ku
cza su wy do być na świa tło
dzien ne to, co skry wa zie -
mia i ludz ka pa mięć.

J est siód ma ra no, 10 kwiet nia.
Z człon ka mi No wo są dec kie go
Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Hi -
sto rii i Eks plo ra cji – po szu ki wa -

cza mi -pa sjo na ta mi – wy je żdżam z No -
we go Są cza w stro nę Woj na ro wej ko ło
Ko rzen nej, na miej sce, gdzie przed 66
la ty roz bił się Ha li fax JP–162 „S”
ze 148. bry tyj skie go Dy wi zjo nu Spe -
cjal ne go Prze zna cze nia. Wspól nie z te -
le wi zyj ną eki pą pro gra mu „By ło... nie
mi nę ło”, emi to wa ne go w TVP in fo
i TVP Hi sto ria, bę dzie my szu kać szcząt -
ków po tę żnej ma szy ny – czte ro sil ni ko -
we go bom bow ca, któ ry w 1944 r.
do ko ny wał zrzu tów dla pol skie go pod -
zie mia. Wstęp ne in for ma cje są opty mi -
stycz ne. Nie wy klu czo ne, że w ma leń kiej

Jeśli, gdzieś w mroku czasu czai się ukryta
tajemnica, prędzej czy później wyruszy 

ku niej ekipa programu „Było... nie minęło”

Każdy fragment
blaszki 
to relikwia

HISTORIA

SADECZANIN MAJ 2010_SADECZANIN  28-04-2010  22:34  Strona 81



82 Sądeczanin MAJ 2010 v www.sadeczanin.info

Nie cwi, w po bli żu do mu He le ny i Jó ze -
fa Ko szy ków za cho wał się je den z sil ni -
ków sa mo lo tu. Go spo darz, sta wia jąc
bu dy nek, na tra fił bo wiem na frag men ty
ma szy ny. 

– Wszyst ko za le ży od pod ło ża – wy -
ja śnia je den z po szu ki wa czy.

Do cie ra my na miej sce i cze ka my
na te le wi zyj ną eki pę. Oko ło 8. przy je -
żdża kil ku oso bo wy ze spół wraz z re -

dak to rem Ada mem Si kor skim
z lu bel skie go od dzia łu TVP. Ob słu ga
bły ska wicz nie wy ła do wu je sprzęt.
Jesz cze krót ka na ra da z wła ści cie lem
te re nu, re ali za to rem pro gra mu,
i do pra cy. Po szu ki wa cze dzie lą się
na dwu -, trzy oso bo we gru py. Ka żda ma
do spraw dze nia wy kry wa cza mi me ta lu
wy dzie lo ny frag ment ogród ka i te re ny
na sto ku. 

– Uwa ga! Krę ci my – pa da ko men da
ope ra to ra.

Przed ka me rą sta je re dak tor Si kor ski
i za czy na opo wia dać:

– Gdzieś tu taj – wska zu je rę ką – wbił
się je den sil nik, a tam, gdzie ko pią ko le -
dzy, mo że być dru gi, al bo je go ele men -
ty. Wy glą da na to, że tam – po ka zu je
in ny kie ru nek – zła ma ło się skrzy dło
z dwo ma sil ni ka mi. My szu ka my miej sca
pierw sze go kon tak tu sa mo lo tu z zie mią.
To dla nas wa żne.

Tu i tam sły chać jed no staj ny dźwięk
wy kry wa czy. Od cza su do cza su zmie -
nia ją to na cję. 

– Pa no wie tu taj po trzeb na ło pa ta
– krzy czy Si kor ski.

Ło pa ty idą w ruch. Mięk ko wcho dzą
w gle bę. Na gle w gli nia stym pod ło żu

za czy na ją po ły ski wać pierw sze frag -
men ty bla chy. 

– Nie wąt pli wie ka wa łek du ra lu mi -
nium, bar dzo praw do po dob ne, że z sa -
mo lo tu – pro wa dzą cy po ka zu je go
do ka me ry. – Po umy ciu bę dzie wia do -
mo coś wię cej, ale mo żna już zo ba czyć
ka mu flaż (far bę ma sku ją cą).

To dru ga wi zy ta te le wi zyj nej eki py
w gmi nie Ko rzen na. W wy emi to wa nym
już pro gra mie miesz kań cy opo wia da li
o ka ta stro fie. 

– Lu dzie do sko na le pa mię ta ją, co tu -
taj się wy da rzy ło – opo wia da do ka me -
ry re dak tor Si kor ski. – By ła noc z 4/5
sierp nia 1944 r. Noc strasz na z ogłu sza -
ją cą strze la ni ną. Na nie bie roz pę ta ło się
ist ne pie kło. Nasz Ha li fax JP 162 do wo -
dzo ny przez Mc Cal la nad le ciał z tam tej
stro ny, pło nąc. Wy glą dał jak po chod nia.
Za cze pił skrzy dłem na zbo czu. Pierw szy
sil nik roz le ciał się w na ro żni ku te go do -
mu. Tu taj w kon tak cie z zie mią na stą pi -
ła eks plo zja i sa mo lot się roz padł.
Szcząt ki ka dłu ba le ża ły po roz rzu ca ne,
a ogon tam, gdzie te brzóz ki. By ło to po -
nad 17 ton ma sy, więc ude rze nie mu sia -
ło mieć ogrom ną si łę. Wo kół pło nę ło
pa li wo. Za tym po to kiem po wstał głę bo -
ki dół. Być mo że jest tam czwar ty sil nik.

Na po le bę dzie mo żna wejść do pie ro
po zbio rach.

Hi sto rię tra gicz ne go lo tu ba da ło wie -
lu na ukow ców. W In sty tu cie Pol ski
i Mu zeum gen. Si kor skie go w Lon dy nie
znaj du je się do ku men ta cja na te mat te -
go ty pu sa mo lo tów. O ka ta stro fie Ha li -
fa xa JP–162 „S” z sied mio oso bo wą
za ło gą na po kła dzie mo żna prze czy tać
m.in. w ksią żce Ka je ta na Bie niec kie go
Lot ni cze wspar cie Ar mii Kra jo wej. Tra -
gicz ny lot za czął się o 19.45 czwar te go
sierp nia 1944 r., gdy z wło skie go lot ni -
ska Cam po Ca sa le wy star to wa ły ko lej -
no trzy li be ra to ry i je de na ście ha li fa xów.
Miej scem prze zna cze nia mia ła być po -
cząt ko wo War sza wa, jed nak cel lo tu
zmie nio no już po star cie. Oko ło pół no -
cy, nad po łu dnio wą Pol ską jed na z ma -
szyn ze 148. bry tyj skie go Dy wi zjo nu
Spe cjal ne go Prze zna cze nia, wra ca ją ca
po uda nym zrzu cie znad pla ców ki „Ka -
na rek” 211 ko ło Mie cho wa, zo sta ła za -
ata ko wa na przez nie miec ki sa mo lot
my śliw ski ME – 110. Ha li fax za pa lił się
i ude rzył o zie mię. Z pło ną ce go sa mo lo -
tu na spa do chro nach uda ło się wy sko -
czyć tyl ko czte rem lot ni kom. Trzech
zgi nę ło. Po cho wa ni są na Cmen ta rzu
Ra ko wic kim w Kra ko wie. Pi lo ta mi, któ -

– Była noc z 4/5
sierpnia 1944 r. Noc
straszna z ogłuszającą
strzelaniną. Na niebie
rozpętało się istne piekło.
Nasz Halifax JP 162
dowodzony przez Mc Calla
nadleciał z tamtej strony,
płonąc. Wyglądał jak
pochodnia.
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rzy prze ży li, w tym dwo ma Ka na dyj -
czy ka mi, za opie ko wa ła się AK. Wszy -
scy przez pe wien czas słu ży li
w par ty zanc kim ba ta lio nie „Bar ba ra” 16
p.p. AK. Po tem przez Mo skwę wró ci li
do do mu. 

– W no cy zbu dził nas strasz ny hur got
sa mo lo tu i nie zwy kła ja sność – przy po -
mi na so bie 73-let nia dziś Ma ria Ćwik,
któ rą za sta li śmy w po lu. W 1944 ro ku
jej dom ro dzin ny znaj do wał się nie opo -
dal bu dyn ku, wo kół któ re go eki pa pro -
wa dzi ła po szu ki wa nia.

– Ro dzi ce ka za li nam ucie kać z do -
mu, sa mi pil no wa li, by się nie za pa lił, bo
dach kry ty był strze chą – kon ty nu uje.
– Pa mię tam, że pło nę ła na wet wierz ba
ro sną ca nie opo dal. Na gle usły sza łam
trzask, a póź niej za pa no wa ła ci sza. Ci
lot ni cy, któ rzy oca le li z ka ta stro fy, przy -
szli do nas i py ta li o dro gę. Nie wie dzie -
li, w ja kim kie run ku ucie kać. Nie
ro zu mie li śmy, co mó wią. Ta to tłu ma czył
im coś na mi gi, po ka zał dro gę. Wkrót ce
we wsi po ja wi li się Niem cy.

Za po to kiem, już w Woj na ro wej,
miesz ka Ma ria Pan cerz z do mu Gór -
kow ska z cór ką Anie lą Łu ka sik.

– Kie dy do szło do ka ta stro fy, ma ma
z mo ją ma łą sio strą ucie kła ze sta re go
jesz cze do mu, kry te go strze chą. Frag -
men ty pło ną ce go sa mo lo tu spa dły
na nie go. Strze cha bły ska wicz nie się za -
ję ła i po da chu nie po zo sta ło ani śla du.
Ogień po chło nął też sto do łę. Ka dłub
i skrzy dło ru nę ły na zie mię nie opo dal.

Po wsta ła dziu ra wiel ko ści cha łu py, któ -
rą póź niej za sy pa no. Ma ma wspo mi na -
ła, że na tym miej scu nic póź niej nie
ro sło. Dru gie skrzy dło i ogon wry ły się
na po se sji Mił kow skich – mówi Anie la
Łu ka sik, wnucz ka Jó ze fa Gór kow skie -
go. – Mój teść opo wia dał, że sa mo lot

zo stał tra fio ny gdzieś na Si kor ni ku. Pło -
nął już w lo cie. Drzwi praw do po dob nie
zgu bił na Po gó rzu w Woj na ro wej. Ma -
ma wspo mi na ła ta kże, że bar dzo szyb -
ko po ka ta stro fie przy je cha li Niem cy,
któ rzy po strze la li ka dłub na drob ne ka -
wał ki. Po tem u nas i u Mił kow skich ro -
bi li re wi zję, szu ka jąc szcząt ków
sa mo lo tu. Na wet grze ba li w po pie le.

Eki pa lu bel skie go od -
dzia łu TVP „By ło... nie
mi nę ło” w skła dzie:
Adam Si kor ski (re dak -
tor pro wa dzą cy), To -
masz Smyk (ope ra tor
ka mer), Da riusz Bro -
dziak (dźwię ko wiec),
Ro bert Kmieć (apa ra -
tu ra elek tro nicz na)
i Sta ni sław Go łub (ar -
che olog) wró ci jesz cze
raz do Nie cwi i Woj na -
ro wej je sie nią br., by
szu kać miej sca, gdzie
za sy pa no po nad czte -
ro me tro wy dół. Tam
mo gą być jesz cze czę -
ści sa mo lo tu.

Pilotów, którzy zginęli,
pochowano tymczasowo
koło kapliczki na posesji
Tarasków w Wojnarowej.
Ocalałym lotnikom
najprawdopodobniej
pomógł nieżyjący już
ksiądz Michał Nowak
z Korzennej. Miał
zaprowadzić ich
do Łyczany, do kobiety
działającej w partyzantce.
Mówili na nią „mama”.
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Przez pe wien czas by ła u nas ap tecz ka
– ta kie me ta lo we pu deł ko – któ rą ma ma
zna la zła w po lu psze ni cy za sto do łą.
Ktoś ją za brał. Mó wi ła też, że pi lo tów,
któ rzy zgi nę li, po cho wa no tym cza so wo
ko ło ka plicz ki na po se sji Ta ra sków
w Woj na ro wej. Oca la łym lot ni kom naj -
praw do po dob niej po mógł nie ży ją cy już
ksiądz Mi chał No wak z Ko rzen nej. Miał
za pro wa dzić ich do Ły cza ny, do ko bie ty
dzia ła ją cej w par ty zant ce. Mó wi li
na nią „ma ma”.

Te le wi zyj na eki pa koń czy uję cie
na po lu przed do mem Ma rii Pan cerz
i Anie li Łu ka sik. Adam Si kor ski po ka -
zu je ma leń ki frag ment plek si – ele ment
Ha li fa xa. Wra ca my do głów ne go miej -
sca po szu ki wań. Zie mia od da je raz
po raz czę ści oprzy rzą do wa nia ma szy -
ny. Do ko szy ka nad zo ru ją ce go pra ce ar -
che olo ga Sta ni sła wa Go łu ba wę dru ją
ele men ty z ta bli cy, czę ści po szy cia, ka -
wa łek prąd ni cy lub al ter na to ra. 

– Chodź cie, chodź cie! Tu jest coś cie -
ka we go – krzy czy je den z po szu ki wa czy
z są dec kie go sto wa rzy sze nia. W nie -
wiel kim doł ku na skar pie w do sko na łym
sta nie za cho wał się frag ment bre zen tu.

– To wprost nie by wa łe – ko men tu je
Si kor ski. Część po szu ki wa czy z na pię -
ciem za glą da do ko lej ne go nie wiel kie go

wy ko pu. W tym miej scu sy gnał wy kry -
wa cza me ta lu był bar dzo in ten syw ny.
Po chwi li uka zu je się tkwią cy w gli nie
naj więk szy ele ment z do tych czas od ko -
pa nych. To frag ment sil ni ka z do sko na -
le za cho wa ny mi ko lek to ra mi. Je go
wła śnie szu ka li.

– Tu taj do pro wa dzi ła nas hi sto ria te -
go sil ni ka – rolls -roy ce mer lin – ar che -
olo gicz ny ra ry tas – do da je dzien ni karz.
– Nie mniej dla nas ka żdy frag ment
blasz ki sta no wi re li kwię. 

Po kil ku go dzi nach, po szu ki wa nia
do bie ga ją koń ca. 

– Tu taj ka żdy z nas do tknął ka wał ka
hi sto rii – mó wi Zbi gniew Cie kań ski.
– Sam wy do by łem z zie mi kil ka czę ści.
Ko le dzy rów nież. Mi ło bę dzie kie dyś
w mu zeum zo ba czyć eks po na ty, któ re
wy cią ga ło się wła sny mi rę ko ma.

Te ren jest po rząd ko wa ny. Ope ra tor
włą cza po raz ostat ni ka me rę: – Ci sza.
Gra my – pa da ko men da. 

– Dzię ku ję ko le gom za wspól nie spę -
dzo ny dzień, za cię żką ro bo tę, za mo cze -
nie rąk w po to ku przy my ciu czę ści
– pod su mo wu je re dak tor Adam Si kor -
ski. – Do ko na ła się wa żna rzecz. Mo że -
my z ca łym spo ko jem za pi sać. W tym
miej scu ko ło do mu Jó ze fa Ko szy ka roz -
bił się Ha li fax JP 162. Wszyst kie wy do -

by te ele men ty tra fią do Mu zeum Ar mii
Kra jo wej w Kra ko wie. Tam jest ich miej -
sce, bo te sa mo lo ty la ta ły z po mo cą dla
pol skie go pod zie mia. Chcie li by śmy rów -
nież upa mięt nić to miej sce tra ge dii i tę
bo ha ter ską za ło gę. Mo że na po se sji Jó -
ze fa Ko szy ka uda ło by się wy eks po no wać
ma łe frag men ty sa mo lo tu, fo to gra fie za -
ło gi. Roz ma wia my z nim na ten te mat.
Uda ło się to osią gnąć, bo lo kal na pa -
mięć o tej tra ge dii prze trwa ła, a bez niej
nie ma po szu ki wań.

IGA MI CHA LEC ZDJĘCIA MIGA

Adam Sikorski

Hi sto ryk, dzien ni karz, kie row ca raj do wy i…
po eta. Od la ty prze mie rza Pol skę w po szu ki -
wa niu nie zwy kłych za ga dek hi sto rycz nych
i pa mią tek z ró żnych wo jen. Ma ło kto jed nak
wie, że przed la ty był dy żur nym au to rem
tek stów dla lu bel skie go ze spo łu roc ko we go
Bud ka Su fle ra. Ta kie pio sen ki jak: Cień wiel -
kiej gó ry, Jest ta ki sa mot ny dom, Bia ły de -
mon, Me mu mia stu na do wi dze nia i Sen
o do li nie – to są utwo ry, któ re wła śnie on
na pi sał.

Za ło ga

RAF 148 Dy wi zjon – Ha li fax JP – 162 „S”
Mc Call J. G., Pe ter som R. O. RCAF, An der son
P. J. RCAF, Jol ly A., Un der wo od W. C., Rea J.
F. C., Aspi nall C. – źró dło: K. Bie niec ki Lot ni -
cze wspar cie Ar mii Kra jo wej.

Han dley Pa ge Ha li fax

Bry tyj ski czte ro sil ni ko wy cię żki sa mo lot
bom bo wy z okre su II woj ny świa to wej, po -
wsta ły w za kła dach Han dley Pa ge, uży wa ny
od 1940 r. Ha li fax był dru gim, po sa mo lo cie
Avro Lan ca ster, pod sta wo wym cię żkim noc -
nym bom bow cem bry tyj skich Kró lew skich
Sił Po wietrz nych (Royal Air For ce) okre -
su II woj ny świa to wej. Oprócz te go, był ta kże
sto so wa ny do ce lów pa tro lo wych, w tym za -
opa try wa nia ru chu opo ru w oku po wa nych
kra jach i ho lo wa nia szy bow ców trans por to -
wych, a ta kże zwia du me te oro lo gicz ne go. 

źró dło: Wi ki pe dia
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I n ni na si roz mów cy, ci w śred nim
wie ku, wspo mi na jąc swo je 1. Ma -
je, też nie mó wią spe cjal nie o go -
muł kow skim znie wo le niu su mień

czy gier kow skiej pro pa gan dzie suk ce su,
lecz po pro stu o wio sen nym pik ni ku, re -
wii mo dy, spo tka niach ze zna jo my mi. 

W PRL 1. Ma ja był dniem, w któ rym
oprócz po cho dów od by wa ły się ró żne
fe sty ny, a do skle pów tra fia ło wię cej niż
zwy kle to wa rów. Trud no się dzi wić, że
lu dziom nie ko ja rzył się źle. A obec nie
stał się czę ścią dłu gie go ma jo we go
week en du, co rów nież wpły wa na je go
nie słab ną cą po pu lar ność.

W prze szło ści w No wym Są czu, w
mie ście, gdzie po wszech nie sza no wa ny
je zu ita śp. oj ciec Wła dy sław Au gu sty nek
wy bro nił już po oba le niu ko mu ny przed
zmia ną na zwy uli cę 1. Ma ja, ca ła ide olo -
gicz na otocz ka prze mó wień i po cho dów
nie by ła tak na tręt na jak w sto li cy czy in -
nych więk szych mia stach. Szer sza,
wręcz po wszech na kon te sta cja 1. Ma ja
przy szła do pie ro z „So li dar no ścią”, na
po cząt ku lat 80. Ma ło kto pa mię tał, że
świę to pra cy po wsta ło w Ame ry ce, w
Chi ca go w XIX wie ku, a do pie ro po tem
zo sta ło za własz czo ne przez ko mu ni stów.

– Bra łem udział w po cho dach ja ko
mło dy pra cow nik z mo ją fir mą, Za kła dem
Ener ge tycz nym, dy rek tor dał po le ce nie,
wsta wien nic two by ło obo wiąz ko we –
wspo mi nał kie dyś po seł An drzej Czer -
wiń ski. – Już wte dy jed nak wie dzia łem,
że żad ne mar sze nie przy nio są lu dziom
do bro by tu. Chleb da ją no we miej sca pra -
cy, a nie ma ni fe sta cje.

Wi ce mar sza łek Le szek Zegz da ma w
pa mię ci swo je po cho dy z po ło wy lat

70.: – Ja ko ucznio wie II LO im. Ma rii
Ko nop nic kiej ca łą in wen cję sku pia li śmy
na tym, że by nam nie przy pi sa no sztur -
mó wek (a jesz cze go rzej trans pa ren tów)
do nie sie nia, bo wów czas nie by ło szan -
sy „urwać” się w trak cie po cho du, tyl -
ko trze ba by ło te re kwi zy ty od nieść za
po kwi to wa niem do szko ły.

O po dob nych „pod cho dach” ze sztur -
mów ka mi wy da wa ny mi przez dy rek cję
I LO im. Ja na Dłu go sza i dresz czy ku
emo cji, „na ko go wy pad nie” opo wia dał
nam sta ro sta Jan Go lon ka. 

Bur mistrz Sta re go Są cza Ma rian Cy -
coń szedł w po cho dach, a ja kże, kie dyś
ja ko pre zy dent No we go Są cza, a wcze -
śniej na czel nik mia sta i gmi ny Piw nicz -
na: – Na try bu nie ho no ro wej by ła
oka zja zo ba czyć ca łą śmie tan kę to wa -
rzy ską mia sta, po wia tu, wo je wódz twa.
Uj rzeć jak wy glą da se kre tarz, wo je wo -
da czy prze wod ni czą cy. Do ko mi te tu
ho no ro we go ob cho dów do pra sza no też
zna nych ar ty stów i spor tow ców np.
nar ciar ki Tlał ków ny czy Wła dy sła wa
Ha sio ra.

W No wym Są czu ło po to wi czer wo -
nych sztur mó wek to wa rzy szy ła mu zy ka
or kie stry ko le jo wej pod dy rek cją ka pel -
mi strza Le cha Dra biń skie go. Awan gar -
dę ka żde go po cho du two rzy ła za ło ga
naj więk sze go za kła du prze my sło we go
re gio nu – ZNTK. Ma sze ro wa li wszy scy,
za cho wa ły się np. fo to gra fie dziar skich
fut bo li stów San de cji, wów czas jesz cze
stu ka ją cych do bram II li gi.

Po raz pierw szy świę to ro bot ni cze ob -
cho dzo no w No wym Są czu w 1890 r.
Ów cze sna Dy rek cja Warsz ta tów Ko le jo -
wych, oba wia jąc się roz ru chów zwol ni ła

Są dec kie pierw sze ma je
Z czym ko ja rzą się dziś ob cho dy 1-ma jo we? Te go rocz ni
ma tu rzy ści z są dec kich szkół, rocz nik 1991, od po wia da -
ją: – Z ni czym! Rze czy wi ście, nie ocze ki wa nie wy ro sło
nam już po ko le nie, któ re nie za zna ło sma ku ma sze ro wa -
nia w pierw szo ma jo wym po cho dzie ze szko łą, za kła dem
pra cy czy in ną or ga ni za cją.

Maszeruje ZNTK, koniec lat. 70.

Sądeccy olimpijczycy bobsleiści,
koniec lat 50. FOT. ARCH.

FOT. STANISŁAW ŚMIERCIAK
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od go dzin po łu dnio wych pra cow ni ków z
pra cy. Za rok ma ni fe sta cja pierw szo ma -
jo wa mia ła już cha rak ter ma so wy i od -
święt ny. Od 1907 r. do tra dy cji wcho dzą
po cho dy, któ re cią gnę ły się z Do mu Ro -
bot ni cze go do cen trum mia sta, z trans pa -
ren ta mi żą da ją cy mi 8-go dzin ne go dnia

pra cy i de mo kra cji wy bor czej. W ryn ku
z re gu ły prze ma wiał de le gat PPS z Kra -
ko wa (np. ad wo kat i po seł Zyg munt Ma -
rek) lub Lwo wa, po czym na stę po wał
po wrót na ul. Zyg mun tow ską.

W okre sie mię dzy wo jen nym po cho -
dy or ga ni zo wa ły PPS i Zwią zek Za wo -

do wy Ko le ja rzy. Pro wa dzi ły je or kie stra
i pocz ty sztan da ro we na tra sie: Dom Ro -
bot ni czy, ul. Św. Ku ne gun dy, Ja giel loń -
ska, Ry nek (i po wrót), po rząd ku
pil no wa ła straż ro bot ni cza z czer wo ny -
mi opa ska mi. Po wra ca ją cy ro bot ni cy
zo sta wia li na ogro dze niu ko szar 1. Puł -
ku Strzel ców Pod ha lań skich set ki pa -
czek pa pie ro sów dla sta cjo nu ją cych tam
żoł nie rzy. Po za ma chu ma jo wym skan -
do wa no ha sła an ty pił sud czy kow skie.

W okre sie PRL po cho dy i ma jów ki
by ły sta ran nie przy go to wy wa ne przez
szta by pro pa gan do we PZPR, wy ko rzy -
sty wa ło się ele men ty et no gra ficz ne: wi -
dzie li śmy fur man ki, ban de rie kon ne,
har ce rzy z go łąb ka mi, mat ki z dzieć mi
we wóz kach, warsz ta ty pra cy w ru chu
(lo ko mo ty wy!). W la tach 50. po ja wia ją
się nie sio ne ku kły Tru ma na, Eisen ho we -
ra, Dul le sa, Czang -Kai -Sze ka i Ti to.
Uwi dacz nia ło się mel dun ki o re kor dach
pro duk cyj nych i pro cen to wych prze kro -
cze niach norm, pod ję tych zo bo wią za -
niach in we sty cyj nych. 

W 1981 r. po raz pierw szy od za koń -
cze nia II woj ny świa to wej w No wym
Są czu nie by ło po cho du, od był się tyl ko
wiec na ryn ku po łą czo ny z kon cer tem
or kie stry WOP. Po cho dy wzno wio no w
sta nie wo jen nym. Ostat ni od był się w
1988 r. 

Czy mo żli wy jest po wrót do 1-ma jo -
we go świę to wa nia, bo chy ba już nie do
po cho dów, któ re osta ły się je dy nie w
me tro po liach (War sza wa, Po znań, Kra -
ków) i ma ją cha rak ter jed nak od mien ny
od po przed nich, z ha sła mi ty pu „Wczo -
raj ZO MO – dzi siaj ban ki”, „Uczci wa
pra ca i miesz ka nie za miast ży cia na kre -
dyt”. Pró by or ga ni za cji pik ni ków pierw -
szo ma jo wych po dej mo wa ła są dec ka
le wi ca z Ka zi mie rzem Sa sem na cze le,
pa mię ta jąc, że 1. Ma ja jest na dal świę -
tem pań stwo wym, czy li dniem wol nym
od pra cy.

My ślę, że Po la cy nie mie li by nic
prze ciw ko świę to wa niu 1. Ma ja w
for mie fe sty nów i pu blicz nych spo -
tkań, tak jak czy nią to Wło si, Fran cu -
zi, Niem cy, Bel go wie. Na ra zie
bra ku je do brej for mu ły te go świę ta w
no wej Pol sce, je ste śmy ob cią że ni sto -
so wa nym przez ko mu nę przy mu sem
udzia łu w po cho dach i ide olo gi za cją
tre ści zwią za nych z pra cą. Wi ce mar -
sza łek Le szek Zegz da za zna cza. – Nie
za po mi naj my, że w dniu 1. ma ja przy -
pa da dzień św. Jó ze fa Ro bot ni ka. Po -
win ni śmy przy wró cić war tość eto so wi
pra cy, zgod nie ze wska zów ką z Księ -
gi Ro dza ju „czyń cie so bie zie mię pod -
da ną...”

JE RZY LE ŚNIAK

W PRL 1. Maja był dniem,
w którym oprócz pochodów
odbywały się różne festyny,
a do sklepów trafiało
więcej niż zwykle towarów.
Trudno się dziwić, że
ludziom nie kojarzył się źle.
A obecnie stał się częścią
długiego majowego
weekendu, co również
wpływa na jego
niesłabnącą popularność.

HISTORIA

Trybuna honorowa, koniec lat 70. FOT. SŚ
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3. Maja na Sądecczyźnie
w dwudziestoleciu
międzywojennym 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja stwarzała sposobność
do rozważań nad planami zmiany ówczesnej konstytucji

T wo rzy ły się gru py to wa rzy skie, roz wi -
ja ły or ga ni za cje spo łecz ne oraz kul tu ra
ma te rial na lud no ści. Świa tłe jed nost ki
dą ży ły do krze wie nia pa trio ty zmu, a ta -

kże po pu la ry za cji wie dzy o prze szło ści na ro du.
Do sko na łą oka zję ku te mu sta no wi ły uro czy ste
ob cho dy świąt pań stwo wych, a szcze gól nie rocz -
ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3. Ma ja.

Po prze ję ciu wła dzy przez pił sud czy ków, pra -
sa na sta wio na pro rzą do wo, a ta kże po li ty cy
zwią za ni ide olo gicz nie z obo zem sa na cji, wy -
ko rzy sty wa li świę to 3. Ma ja do zjed ny wa nia
stron ni ków rzą dów po ma jo wych. Na le ży pod -
kre ślić, iż po prze wro cie ma jo wym znacz -
na część spo łe czeń stwa, roz go ry czo na trud ną
sy tu acją eko no micz ną, pod da wa ła ostrej kry ty -
ce obóz rzą dzą cy. Za rzu ca no mu nie tyl ko nie -
umie jęt ne rzą dy w sfe rze go spo dar czej, ale
i bez par do no we zwal cza nie opo zy cji po li tycz -
nej. Zwo len ni cy Pił sud skie go by li świa do mi
fak tu, iż nie któ re po czy na nia sa na cji są nie po -
pu lar ne w spo łe czeń stwie. W ar ty ku łach pra so -
wych, dru ko wa nych z oka zji rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3. Ma ja, ape lo wa no
o za prze sta nie ata ków na rząd. W 1929 r. J.
Stan kie wicz z Li ma no wej w ta kich sło wach
zwra cał się do czy tel ni ków „Gło su Pod ha la”: 

– Ró żno rod ność an ta go ni zmów par tyj nych
i spo łecz nych ogra bi ła z wszel kie go au to ry te tu
przed sta wi ciel stwo na ro du i spro wa dzi ła dzi siaj
groź ny kry zys we wnętrz ne go ustro ju. Ego izm
kla so wy nisz czy ży cie go spo dar cze a przy naj -
mniej od su wa je go roz wój na dal sze cza sy. W na -
szych po nad mia rę wy ro słych wal kach
par tyj nych za po mnie li śmy o tym, że w ustro ju de -
mo kra tycz nym lu dzie zaj mu ją cy kie row ni cze sta -
no wi ska, ko ry fe usze ru chu du cho we go ma ją
do speł nie nia szcze gól ne za da nia, szcze gól ne
spra wy i nie mi ło sier nie w tym za po mnie niu ni -
cu je my te oso by – zdzie ra my z ich czo ła na wet
naj mniej szą ga łąz kę waw rzy nu – sta wia jąc ich
nie jed no krot nie po ni żej po zio mu wszel kiej uczci -
wo ści i mo ral no ści, mi mo że u in nych lu dów
na przy kład u Niem ców wo jen ne lau ry Hin den -
bur ga, po li tycz ne za słu gi w Cze cho sło wa cji Ma -
sa ry ka, jak rów nież po li tycz ne czy ny we Fran cji
Po in ca re go sta wia ją tych mę żów za wsze po -
nad ha ła sy walk co dzien nych, par tyj nych, gdyż
mę żo wie ci sta no wią nie ro ze rwal ny kit, spo idło
na ro du i pań stwa, zwłasz cza w chwi lach dzie jo -
wych po czy nań i za ła mań.

Rów nież Sta ni sław Kle men sie wicz prze ko -
ny wał są de czan o po trze bie za prze sta nia wa -
śni, wspól nej pra cy dla oj czy zny. W 1930 r.
stwier dził: 

– My… Po la cy uzna li śmy za wła ści we, za na -
szą rocz ni cę na ro do wą przy jąć dzień Kon sty tu -
cji 3. Ma ja ja ko dzień zwy cię stwa zdro wej,
szla chet nej my śli na ro do wej nad de fe ty zmem,
ob sku ran ty zmem i wła sny mi wi na mi, ja ko dzień
zwy cię stwa na sze go spo łecz ne go i po li tycz ne go
od ro dze nia nad wła sny mi hi sto rycz ny mi błę da -

Okres dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go cha rak te -
ry zu je się znacz ny mi zmia na mi za cho dzą cy mi
w spo łe czeń stwie Są dec czy zny. Od zy ska nie nie pod -
le gło ści po wie lu la tach nie wo li umo żli wi ło nie skrę -
po wa ny przez za bor cę roz wój ro dzi mej kul tu ry.

Po przejęciu
włądzy przez
piłsudczyków,
prasa
nastawiona
prorządowo,
a także
politycy
związani
ideologicznie
z obozem
sanacji,
wykorzystywali
święto 3. Maja
do zjednywania
stronników
rządów
pomajowych.
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mi i grze cha mi na szych przed ro zbio ro -
wych pra oj ców. Stąd oczy wi ście
dzień 3. Ma ja jest na szym wiel kim i ra -
do snym świę tem od ro dze nia my śli po -
li tycz nej Pol ski! Od ro dzo ny też dzi siaj
szczę śli wie nasz na ród wi nien brać so -
bie ja ko wzór tę zgod ność spo łe czeń -
stwa 3-ma jo we go w za twier dze niu
zbaw czych uchwał kon sty tu cyj nych!
Nie ste ty dłu gie la ta nie wo li, a na wet
nasz dzie się cio let ni okres wol no ści, nie
po tra fi ły w nas wzbu dzić tej jed no li to -
ści, ja ka w naj gor szych po li tycz nie
chwi lach przy świe ca ła na szym pra oj -
com! A jed no li tość my śli wo bec sy tu -
acji ogól no -po li tycz nej win na nas
prze cież dzi siaj ce cho wać! Bo i dzi siaj,
po ty lu la tach nie ste ty ży cio wych do -
świad czeń, nie jed no zło cze ka na pra -
wy, a i po rzą dek kon sty tu cyj ny
pierw szych, do ryw czych lat od zy ska nej
nie pod le gło ści cze ka grun tow nej zmia -
ny! Roz wy drze ni cud ną, cze ka ną ty le
lat wol no ścią, nie po mni prze szło ści

i na szych wiel kich win, opo nu je my
prze ciw ko dzi siej szym wiel kim po cią -
gnie niom kon sty tu cyj nym, jak opo no -
wa li nie licz ni zwo len ni cy bez myśl ne go,
szla chec kie go ve ta!

Rocz ni ca uchwa le nia Kon sty tu cji 3.
Ma ja stwa rza ła spo sob ność do roz wa żań
nad pla na mi zmia ny ów cze snej kon sty -
tu cji (kon sty tu cji mar co wej z 1921 r.),
któ rą pod da wa no bez par do no wej kry ty -
ce. Czy ni li tak nie tyl ko pu bli cy ści re -
gio nal ni, ale i rów nież eli ta rzą dzą ca.
U schył ku lat dwu dzie stych ubie głe go
stu le cia Jó zef Pił sud ski, wy stę pu jąc
przed Try bu na łem Sta nu, w ostrych sło -
wach za ata ko wał mar co wą kon sty tu cję
i jej zwo len ni ków:

– Są suk nie od sta nu i do sta nu i są
try bu na ły od sta nu do sta nu. Sza now ni
Pa no wie, wy ma cie być nie szczę ście try -
bu na łem od sta nu, któ ry sta nu nie ma.
Nie ste ty Pol ska odzia na jest w sza tę kon -
sty tu cyj ną ta kże od sta nu, któ ra jest zbu -
do wa na tak non sen sow nie i tak
sprzecz nie, że nie ste ty czę sto to, co lu -
dzie trzy ma ją od kry te, tu jest za kry te,
a to, co jest wsty dli wie cho wa ne, tu jest
ob na ża ne… Nie chcę wcho dzić w hi sto -
rię na szej kon sty tu cji, w owym cza sie by -
łem Na czel ni kiem Pań stwa i Wo dzem
Na czel nym i wiem, co za pa no wie czy -
ni li tę kon sty tu cję, pa no wie, któ rzy za -
słu gi wa li na szu bie ni cę raz po raz.
Jed ną z hań bią cych prawd na sze go ży -
cia jest nasz pierw szy sejm i ten non sens
zro bio ny hi sto rycz nie trwa do tąd, ubli -
ża on Rze czy po spo li tej i czy ni hoc ki
kloc ki z Pol ski.

Na prze ło mie lat dwu dzie stych
i trzy dzie stych XX stu le cia na stą pi ło
roz bi cie opo zy cji an ty sa na cyj nej. Są -
dec ka pra sa pro rzą do wa uspra wie dli -
wia ła ta kie dzia ła nia, do wo dząc, iż są
one przed się bra ne dla do bra kra ju. Ar -
ty ku ły za miesz cza ne w „Gło sie Pod ha -
la” szka lo wa ły zwo len ni ków ru chu
lu do we go, za chę ca ły są de czan do wstę -
po wa nia w sze re gi Bez par tyj ne go Blo -
ku Współ pra cy z Rzą dem. W 1933 r.
za miesz czo no we wspo mnia nym pe rio -
dy ku krót ki tekst pt. Roz są dek na wsi
bie rze gó rę. Po prze dzo no go in for ma -
cją, iż zo stał on na pi sa ny przez jed ne -
go z chło pów, któ ry pra gnie
za pro te sto wać prze ciw ko po li ty ce
Stron nic twa Lu do we go. Je go treść by -
ła na stę pu ją ca: „Ni niej szym oświad -
czam pu blicz nie, że z dniem 26
paź dzier ni ka 1933 wpi sa łem się do bro -
wol nie, bez żad ne go przy mu su,
do Bez par tyj ne go Blo ku Współ pra cy
z Rzą dem w Sie dl cach. Rów no cze śnie
za wia da miam tą dro gą Stron nic two Lu -
do we, że prze sta ję być je go człon kiem.
Nad mie niam, że krok ten zro bi łem
po głęb szym roz wa że niu i na my śle.
Obec na po li ty ka Stron nic twa Lu do we -
go nie po do ba mi się zu peł nie. Zga dza -
łem się z nią tak dłu go, do pó ki
Stron nic two to nie wpro wa dzi ło
do swe go pro gra mu wal ki z Rzą dem.
Ja ki kol wiek Rząd bę dzie w Pol sce, słu -

chać go mu si my, bo te go wy ma ga do -
bro na sze go Pań stwa i ca łość na szych
gra nic. Nie bę dę się dłu go roz wo dził
nad wszyst ki mi spra wa mi. Nad mie nię
tyl ko to, że np. ta kie straj ki, ja kie or ga -
ni zu je obec nie Stron nic two Lu do we,
nie tyl ko, że nie przy no szą rol ni kom
ko rzy ści, ale na od wrót przy spa rza ją im
strat. Wstrzą sa ją one po nad to na szy mi
wsia mi, za bie ra ją spo kój w pra cy,
wpro wa dza ją cha os, a co naj gor sze sze -
rzą gdzie nie gdzie ban dy tyzm, któ ry
nisz czy do bro pu blicz ne, na ra ża spo -
koj nych lu dzi na nie szczę ścia, a oba ła -
mu co nych i nie imien nych rol ni ków
na cię żkie ka ry wię zien ne. Tak być nie
po win no. Z tą po li ty ką nie zga dzam się
i dla te go wpi su ję się do Bez par tyj ne go
Blo ku Współ pra cy z Rzą dem, z któ rym
chcę szcze rze współ pra co wać dla do -
bra wsi i ca łej Oj czy zny”.

W fer wo rze wal ki o wpły wy po li -
tycz ne istot ne zna cze nie od gry wa ły
świę ta pań stwo we, któ re sta no wi ły
oka zję do za ma ni fe sto wa nia po par cia
spo łe czeń stwa dla po li ty ki rzą du. Za -
rów no dzień 11. li sto pa da, jak i 3. ma -
ja by ły na Są dec czyź nie uro czy sty mi
wy da rze nia mi. Do mi nu ją cą ro lę w or -
ga ni za cji tych świąt od gry wa li stron ni -
cy sa na cji. Ob cho dy ko lej nych rocz nic
uchwa le nia Kon sty tu cji 3. Ma ja naj -
bar dziej oka za ły prze bieg mia ły w No -
wym Są czu. W 1931 r., jak po da je
ów cze sna pra sa, świę to to wy pa dło im -
po nu ją co. Lud ność przy bra ła w zie leń
uli ce, bal ko ny i okna. Wy wie szo no fla -
gi o bar wach na ro do wych. W „Gło sie
Pod ha la” pi sa no: „W cie płych pro mie -
niach ma jo we go słoń ca mie ni ły się ko -
lo ra mi tę czy barw nie ha fto wa ne
sztan da ry 1. Puł ku Strzel ców Pod ha -
lań skich, po szcze gól nych for ma cji
przy spo so bie nia woj sko we go, Strzel -
ca, So ko łów, Har ce rzy, Szkół Śred nich
i to wa rzystw; błysz cza ła broń i od ci na -
ły się na tle ka mie nic ora barw ne go
tłu mu mun du ry pol skich żoł nie rzy.
Szcze gól nie im po nu ją co pre zen to wa ły
się od dzia ły 1. PSP, pie cho ta, ka ra bi ny
ma szy no we i ar ty le ria, oraz umun du -
ro wa ne od dzia ły przy spo so bie nia woj -
sko we go, Strzel ca, So kół, Stra ży
Po żar nej, Har ce rzy i Har ce rek. Po chód
mło dzie ży szkol nej – od naj star szych

Artykuły zamieszczane
w „Głosie Podhala”
szkalowały zwolenników
ruchu ludowego, zachęcały
sądeczan do wstępowania
w szeregi Bezpartyjnego
Bloku Współpracy
z Rządem. 

HISTORIA
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do naj młod szych – chwy tał za ser ce
i na pa wał du mą. Bo nie mo że zgi nąć
na ród, któ ry po sia da tak uświa do mio -
ną na ro do wo mło dzież, a do te go kar -
ną i fi zycz nie do sko na le roz wi nię tą”.

2. ma ja o go dzi nie 19. od by ło się
w Pa wi lo nie Ko le jo wym z ini cja ty wy
Ko le jo we go Przy spo so bie nia Woj sko -
we go uro czy ste spo tka nie, przy udzia le
przed sta wi cie li po wia tu, mia sta, woj ska
i licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no ści.
Pod czas spo tka nia prze ma wiał sta ro sta
Ma ciej Łach, mó wiąc o zna cze niu Kon -
sty tu cji 3. Ma ja. Na ko niec swe go wy -

stą pie nia wzniósł okrzyk na cześć pre -
zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go i mar -
szał ka Pił sud skie go. Na stęp ne go dnia,
tj. 3. ma ja o go dzi nie 9. od pra wio na zo -
sta ła w ko ście le pa ra fial nym przez pra -
ła ta Ro ma na Ma zu ra uro czy sta msza
świę ta. Wzię ły w niej udział wła dze po -
wia to we, a ta kże miej skie z bur mi strzem
Ro ma nem Si chra wą na cze le. O go dzi -
nie 10. od pra wio no przed ra tu szem
mszę św. po lo wą. Licz nie ze bra ni są de -
cza nie wy peł ni li ry nek, bio rąc udział
w na bo żeń stwie. Po mszy po lo wej od -
by ła się de fi la da 1. PSP.

Rów nie uro czy ście ob cho dzo no rocz -
ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3. Ma ja
w 1935 r. 2 ma ja o go dzi nie 19. w sa lach
urzę du pocz to we go i te le gra ficz ne go
nr 1 w No wym Są czu Pocz to we Przy -
spo so bie nie Woj sko we urzą dzi ło uro -
czy stą aka de mię. Przy by łych przy wi tał
na czel nik urzę du pocz to we go Sta ni sław
Mi cha lik. Na stęp nie uczen ni ca kla -
sy VI gim na zjum Wła dy sła wa Szka rad -
ków na de kla mo wa ła wiersz pt. Trze ci
Ma ja. Sło wa te go utwo ru po etyc kie go
brzmia ły:

Rok rocz nie ob cho dzi my dzień Trze cie go Ma ja,
rok rocz nie bi ją dzwo ny po wszyst kich ko ścio łach,
w od święt ną sza tę wio sna ca ły świat przy stra ja;
w ser cach ra dość i ra dość na wznie sio nych czo łach!

Mi ja ły zwol na la ta… łań cu chy nie wo li
opa sy wa ły kraj nasz i krwa wi ły rę ce
szli w bój oj ce…., pa da li – sy no wie wsta wa li
Mi ja ły zwol na la ta… w bó lu i udrę ce

Ofia ra krwi ty się cy nie by ła da rem na:
zło ta gwiaz da wol no ści dziś nam ja sno świe ci!
lat mro ka mi już prze szłość po kry ła się ciem na,
wstał na ród – bo na dzie ją krze pił go Maj Trze ci!

Wy wal czy li śmy wol ność i na gru zach sta rych
no we mu ry wzno si my, by się ga ły nie ba;
ca ły kraj nasz jest pe łen pra cow ni ków sza rych,
nie brak dziś rąk do pra cy, za chę ty nie trze ba!

Cię żkie sta lo we mło ty po rwie my obu rącz
i wy trwa le pój dzie my ja sną dro gą słoń ca,
ku jąc pan cerz Oj czyź nie i przy szłość bu du jąc,
do krwi ostat niej bro niąc tej zie mi – do koń ca!”

Po re cy ta cji Szka rad ków ny, re fe rat
na te mat za gad nień kon sty tu cyj nych wy -
gło sił Ro man Szka ra dek. Omó wił ró żni -
ce mię dzy kon sty tu cją mar co wą,
a uchwa lo ną wio sną 1935 r. kon sty tu cją
kwiet nio wą. Aka de mię za koń czo no od -
śpie wa niem pie śni na ro do wych. 

W dniu 3. ma ja wspo mi na no bo je
sto czo ne przez mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go. Na je go te mat po ja wia ło się
w ów cze snej pra sie wie le in for ma cji.
Istot ną ro lę w krze wie niu kul tu je go
oso by od gry wa ły utwo ry po etyc kie, któ -
re de kla mo wa li za rów no mło dzi, jak
i star si wie kiem. Ich au to ra mi by li ama -
to rzy w świe cie li te rac kim, jak i uzna ni
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li te ra ci. Je den z ta kich tek stów wy szedł
spod pió ra Ta de usza Szcze ci ny. Po eta
nadał wier szo wi ty tuł Dy ty ram by
na część Jó ze fa Pił sud skie go:

Są sło wa, jak pio ru ny, rwą ce w strzę py ci szę,
Są sło wa, jak błysk mie cza i jak na bo żeń stwo
z da le ka piel grzym sła wy „jak wiew wio sny przy szedł”
i wszep tał w ser ca ogień i rę kom dał mę stwo
O zwy cię skich sztan da rach ma rzył, jak o gwiaz dach:
Grun wald, Kir cholm i Wie deń… i snów bez dna prze paść
pie cho ty ja sne puł ki, w słoń cu pol ska jaz da
rę ce łka ły mi ło ścią: szły na słoń ce cze kać!

So mo sier ra! Czyn po jął. W ser cu Mu roz kwit nął,
jak po żar – Czyn po nad śmierć! Skry w źre ni cach tań czą
i znów pro por ców po szum pod słoń ce się mi gnął
i krzyk nął Mo łot ko wem i roz grz miał Ra rań czą

Są sło wa mu sku lar ne, są sło wa sza lo ne:
sza leń stwo? ta kich sza leństw speł ni li śmy sto!
hu ra gan nas gdzieś pę dził, krew bi ła cy klo nem
i krwią się zna czył buj ną ka żdy wol ny krok

hu ra ga nem iść w wiel kość, roz to pić się w ży łach
krwią – ogniem niech się zna czy ka żdy wol ny krok!
niech ser ce grzmi, jak nie bo: „jesz cze nie zgi nę ła!”
a Wol ność niech za szu mi, jak ży wio łów trzask!

Jest Sła wa – prze się w chmu ry jak pod nieb ne An dy,
za słu gą dy mi ży cie jak wul ka nu kra ter

wi dzi cie? – tam na szczy cie ko ły sze się sztan dar
bia ło -czer wo ną pie śnią po nad świa tem

Ktoś za mknął wiel kość w ci szę i sztan da ru szept
po sły szał: szept jak mi łość w tęt na, w ser ce wtu lił,
więc try sła smu gą słoń ca bo ha ter ska krew
i bu chła w nie bo Wol ność z za słu cha nych ulic

Są sło wa, dro gie, jak szept sztan da ru
jak pieśń o Ja nie z Kol na, 
są sło wa ży we, a peł ne cza ru:
„Za Wa szą i na szą Wol ność!”

Rów nież po za No wym Są czem mia -
ły miej sce uro czy ste ob cho dy dnia 3.
Ma ja. Rze sze pu blicz no ści zgro ma dzi ły
sta ro są dec kie ob cho dy rocz ni co we
w 1936 r. Rocz ni cę uchwa le nia Kon sty -
tu cji uczczo no mszą św., aka de mią, ode -
gra niem pie śni pa trio tycz nych.
Sta ra niem Od dzia łu Związ ku Strze lec -
kie go urzą dzo no bieg prze ła jo wy dla
do ro słych na tra sie 5 km, a dla mło dzie -
ży na tra sie 2 km. W bie gu do ro słych
naj lep si oka za li się: 1. Alek san der Ro -
sen feld, 2. Mie czy sław Re jow ski, 3. Jan
Ce bu la. Zaś w bie gu mło dzie ży: 1. Ju -
lian Le gut ko, 2. Jó zef Kli sow ski, 2.
Fran ci szek La witr ka. Po emo cjach zwią -
za nych z bie ga mi prze ła jo wy mi, sta ro -
są de cza nie mie li oka zję do pin go wać
swo ją dru ży nę pił kar ską, któ ra po ko na -
ła ze spół z Piw nicz nej 11: 0.

Pa trio tycz ne uro czy sto ści z oka zji ko -
lej nych rocz nic uchwa le nia Kon sty tu -
cji 3. Ma ja przy po mi na ły są dec kie mu
spo łe czeń stwu o wiel kich chwi lach
w dzie jach na ro du pol skie go. Wska zy -
wa no nie tyl ko na suk ce sy przod ków, ale
ta kże ich przy wa ry oraz wa dy, któ re do -
pro wa dzi ły do upad ku pań stwa. W okre -
sie mię dzy wo jen nym ów cze sne si ły
po li tycz ne czy ni ły wy tę żo ne sta ra nia,
aby pod czas świę ta 3. Ma ja pro pa go wać
swój pro gram, zjed ny wać so bie zwo len -
ni ków. Nie brak by ło de ma go gicz nych
prze mó wień pięt nu ją cych prze ciw ni ków
po li tycz nych. Pro pa gan da sa na cyj na na -
gła śnia ła fak ty zwią za ne z pra ca mi
nad no wą kon sty tu cją, wpa ja jąc spo łe -
czeń stwu prze ko na nie, iż jej uchwa le nie
przy czy ni się do po zy tyw nych zmian
w funk cjo no wa niu pań stwa, na stą pi pra -
wo rząd ność i do bro byt.

JAN WNĘK

HISTORIA
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Co raz skrom niej, co raz ci -
szej ob cho dzi my ko lej ne
rocz ni ce za koń cze nia naj -
krwaw szej z wo jen. Mo że
to i na tu ral ne. 

D la uczniów, któ rzy wła śnie
zma ga ją się z eg za mi na mi
doj rza ło ści, per spek ty wa hi -
sto rycz na II woj ny świa to wej

jest mniej wię cej ta ka sa ma, jak bi twa
Ja gieł ły pod Grun wal dem. Nie łudź my
się, świat gna ga lo pem do przo du, nie
od wra ca się. Woj na w Pol sce to już za -
mierz chłe dzie je...

Ale nie dla wszyst kich. Ży ją jesz cze
świad ko wie tam tych dni.

Pre zes no wo są dec kich kom ba tan tów,
Le opold La chow ski, rocz nik 1921, ja ko
żoł nierz 2. Puł ku Sa pe rów I Ar mii Woj -
ska Pol skie go roz mi no wy wał w pierw -
szych dniach ma ja 1945 r. Wro cław. 

– Ta ki był roz kaz. Mó wi li śmy: niech
mia sto roz mi no wy wu ją jeń cy nie miec cy,
bo oni go za mi no wa li, ale do wódz two
od po wie dzia ło, że mię dzy na ro do we kon -
wen cje na to nie ze zwa la ją.

Na prze ło mie ma ja i czerw ca 1945 r.
sa pe rzy przy je cha li do No we go Są cza.

– Mie li śmy uniesz ko dli wiać mi ny
i po ci ski zbie ra ne w oko li cy. W tym ce lu
za Po pra dem od stro ny Sta re go Są cza
zbu do wa no po li gon. Do sta cji ko le jo wej
w Sta rym Są czu amu ni cję przy wo żo no
wa go na mi i ko lej ką wą sko to ro wą wie -
zio no ją nad Po prad. Sko sza ro wa ni by -
li śmy w bu dyn ku przy ro gu Mic kie wi cza
i Ja giel loń skiej w No wym Są czu. Pew -

ne go dnia po ja wił się star szy pan i za -
py tał, czy któ ryś z nas nie po cho dzi ze
Sta ni sła wo wa, po dob nie jak i on. Po wie -
dzia łem, że ja. Za pro sił mnie do do mu
i tam po zna łem... mo ją przy szłą żo nę
He le nę.

He le na i Le opold mu sie li nie co po -
cze kać z za ślu bi na mi, któ re od by ły się
dwa la ta póź niej. Osiadł na sta łe w do -
mu te ściów przy ul. Ta trzań skiej, gdzie
miesz ka do dzi siaj. Nie ste ty, żo na He le -
na nie ży je już od kil ku lat. Do cho wa li
się trój ki sy nów.

Sa mo cho do we pa sje, któ re w nim
drze ma ły, inż. La chow ski mógł zre ali -

zo wać w są dec kim Tech ni kum Sa mo -
cho do wym. W tej szko le uczył 35 lat
i wy pu ścił w świat ty sią ce tech ni ków.
Pra wa jaz dy na uczał jesz cze 6 lat te mu.

Te raz z ko le ga mi i ko le żan ka mi chro -
ni pa miąt ki na ro do we. Nie mal co dzien -
nie jest w sie dzi bie związ ku. 

– Pó ki ży je my, bę dzie my świad czyć
o na szej ofie rze dla oj czy zny – mó wi.

***
W cen trum Ber li na od po cząt ku ma -

ja był Wła dy sław Bed nar ski, ro dem
z Mar cin ko wic, rocz nik 1924, żoł nierz
fron to wy i kie row ca sa mo cho do wy 6.
dy wi zji, 23. puł ku ar ty le rii, 2. dy wi zjo -

65 lat te mu za koń czy ła się II woj na świa to wa

Gorz ki smak ma jo we go
zwy cię stwa

Pó ki ży je my, bę dzie my świad czyć o na szej ofie rze dla oj czy zny

Maria Zubek, Tatarzyna z kolegami partyzantami
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nu. Do sto li cy III Rze szy do tarł szla kiem
wo jen nym przez Prze myśl – Lu blin
– Mińsk Ma zo wiec ki – War sza wę – Wał
Po mor ski – Ko ło brzeg. Do tarł aż do Ła -
by, mun dur zdjął do pie ro w 1947 r.
Przez na stęp ne 40 lat pra co wał w elek -
trow ni Ro żnów. Po ka zu je te raz wnu kom
wo jen ne me da le „za Ber lin”.

Star szy brat Wła dy sła wa (obec nie ży -
je w Ar gen ty nie), Ka zi mierz, żoł nierz
Bry ga dy Kar pac kiej spod To bru ku
i Mon te Cas si no, wy emi gro wał w ma -
ju 1945 r. do Ame ry ki Po łu dnio wej. 

Bed nar scy spo tka li się do pie ro po 30
la tach…

Becz ka z go rzał ką
In ny są de cza nin, Win cen ty Brze ski

dzień zwy cię stwa nad Hi tle rem prze żył
w czoł gu pod czas mar szu bo jo we go,
w od le gło ści 20 ki lo me trów od por tu
Wil helm ha fen nad Bał ty kiem. Słu żył ja -
ko ra dio te le gra fi sta w 1. dy wi zji Ka wa -
le rii Pan cer nej ge ne ra ła Macz ka.
Oko ło 10. ra no otrzy mał od do wód cy
mel du nek, że by za trzy mać bez zwłocz -
nie ko lum nę. Sta li tak go dzi nę, nie wie -
dząc, z ja kie go po wo du. Wresz cie
po po łu dniu ko lej ny mel du nek: ko niec

woj ny, za wie sze nie bro ni! Ko le dzy
w ra do snej eks ta zie strze la li w po wie -
trze peł ny mi ma ga zyn ka mi, z cze go tyl -
ko się da ło. Z po bli skie go mia stecz ka
po ścią ga no ja kieś fra ki, cy lin dry, woj -
sko za mie ni ło się w prze bie rań ców.
Ktoś przy ta skał becz kę z go rzał ką...

Lo ve sto ry spod ze ga ra
W ma ju 1945 r. mło da dziew czy -

na ży dow ska Ber ta Ko ren man i Ste fan
Ma zur, po moc nik są dec kie go ze gar mi -
strza Hen ry ka Do brzań skie go, w Urzę -

dzie Sta nu Cy wil ne go w No wym Są czu
za war li zwią zek ma łżeń ski. Ber ta pod -
czas oku pa cji ukry wa ła się w wie ży ra -
tu szo wej pod ze ga rem w No wym Są czu.
Tkwiąc ty go dnia mi w cia snej ko mo rze
pod ze ga rem na wie ży oca li ła ży cia. Ste -
fan ura to wał ją w ostat niej chwi li,
w dniu, kie dy na sta cję ko le jo wą wje -
cha ły wa go ny by dlę ce, do któ rych wtrą -
ca no tłu my Ży dów i wy wo żo no
do obo zu w Be łżcu.

Po woj nie, w do mu Ma zu rów, w Lu -
bli nie, nie by ło ze ga rów, po nie waż ich
bi cie przy po mi na ło bo le sne prze ży cia
z lat woj ny. W uszach Ber ty dźwię cza ło
mia ro we ty ka nie ze ga ra na ra tu szo wej
wie ży, chrzęst ma szy ne rii, pod któ rą
w cia snym po miesz cze niu, w po zy cji
pół le żą cej, spę dzi ła wie le dni. 

Z AK do se mi na rium
Bi skup Jó zef Gu cwa, ja ko 22-let ni

chło pak, żoł nierz AK, pseu do nim
„Szum ny”, „Wilk” i „Mi chał”, od zna -
czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi z Mie -
cza mi za udział w bra wu ro wych ak cjach
prze ciw ko ge sta po, brał w ma ju 1945 r.
osta tecz ny roz brat z ka ra bi nem, wstę pu -
jąc do se mi na rium w Tar no wie. Alum ni
mie li trud ne wa run ki by to we.

Ze wspo mnień bi sku pa (Z le śnych
ko szar do ka płań stwa):

„Na śnia da nie i ko la cję cien ka krom -
ka chle ba i czar na ka wa zbo żo wa, naj czę -
ściej bez cu kru, obiad ta kże skrom ny. Nie
gry ma si li śmy, za pra wie ni w chło dzie
i gło dzie. By li śmy szczę śli wi, że mo że -
my stu dio wać i pra co wać nad so bą. Kil -
ka ra zy zda rzy ło się, że no cą na uli cach
Tar no wa roz le gły się strza ły, gdyż w mie -
ście kwa te ro wa ły od dzia ły ra dziec kie
i pol skie. Zry wa łem się wów czas na rów -
ne no gi i chwy ta łem ubra nie, szu ka jąc
bro ni. Cza sem nie po ko iły ja kieś groź ne
ma ja ki, sny by ły nie raz cię żkie. Ale stop -
nio wo przy cho dzi ło uci sze nie.”

W szpo nach NKWD i UB
Dla wie lu zwy cię stwo nad fa szy -

zmem mia ło gorz ki smak. Przy Po wia -
to wym Urzę dzie Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go po wsta wa ła sek cja Wal ki
z Ban dy ty zmem.

Sę dzi wy dziś Wła dy sław Ża rof fe,
przy ja ciel ku rie rów Ry siów, za raz

po wy zwo le niu No we go Są cza sie dział
w wię zie niu przy ul. Czar niec kie go, któ -
re go ko men dan tem był en ka wu dzi sta.

– Zbie giem oko licz no ści ten Ru sek był
mi ło śni kiem gry w sza chy, ja się wy ga -
da łem, że też. No ca mi wo łał mnie
do biu ra, gdzie do nie daw na re zy do wa -
ło ge sta po. Grał świet nie, raz gó rą był
on, to znów ja. Za czął mnie sza no wać.
Dzień przed wy wóz ką na Sy bir wy pu ścił
na wol ność, po le ca jąc „znik nąć” z mia -
sta. Wy je cha łem na tych miast do Ka -
mien nej Gó ry, wró ci łem po kil ku la tach,
jak już UB o mnie za po mnia ło.

Ro dzi na Wia trów ze Stróż opła ki wa -
ła śmierć puł kow ni ka Nar cy za Wia tra,
za stęp cy ko men dan ta AK i BCh w wo -
je wódz twie kra kow skim, któ ry mi mo
le wi co wych po glą dów i przed wo jen ne -
go ze sła nia do Be re zy Kar tu skiej, zo stał
uzna ny za nie bez piecz ne go dla no wej
wła dzy. Za mach na je go ży cie przy go -
to wa ło UB, eg ze ku cję 21 kwiet nia
na kra kow skich Plan tach wy ko na li: Jan
To ma na (wcze śniej żoł nierz BCh ska za -
ny za ra bun ki na ka rę śmier ci) i Sta ni -
sław Pa ry ła, obaj z My śle nic.

W taj gach Sy be rii i ste pach Ka zach -
sta nu po ja wi ła się na dzie ja na po wrót
wy wie zio nych przez NKWD. Pa nie
Oty lia Woj ciu kie wicz z No we go Są cza
i Alek san dra Po to czek z Rdzio sto wa
(„za wę dro wa ła” aż do Ar chan giel ska),
któ re zwy kle przez ostat nie la ta wy stę -
po wa ły w ho no ro wym po czcie sztan da -
ro wym no wo są dec kie go Związ ku
Sy bi ra ków, by ły wte dy do ra sta ją cy mi
dzieć mi. Los po zwo lił im po wró cić
z „nie ludz kiej zie mi”.

***
Ma ria Zub ko wa, żo na le gen dar ne go

„Ta ta ra”, za miesz ka ła dziś w Ko sa rzy -
skach ko ło Piw nicz nej, tuż przed koń -
cem woj ny uro dzi ła sy na. 

– Nada li śmy mu pseu do nim „Ta ta -
rak”. Ochrzci łam go 10 stycz nia 1945 r.
Dwa ty go dnie póź niej mąż za rzą dził
kon cen tra cję kom pa nii w Łom ni cy. Po -
przez Hom rzy ska par ty zan ci ze szli
do Na wo jo wej, ran nych wieź li na wo -
zach. Szli w rynsz tun ku bo jo wym, śpie -
wa li. Kie dy zja wi li się przed ko men dą
po li cji, na pę dzi li ko men dan to wi po rząd -
ne go stra cha. Na są dec kim ryn ku,
przed ra tu szem, zło ży li broń. „Ta tar”

Prezes nowosądeckich
kombatantów, Leopold
Lachowski, rocznik 1921,
jako żołnierz 2. Pułku
Saperów I Armii Wojska
Polskiego rozminowywał
w pierwszych dniach
maja 1945 r. Wrocław. 

HISTORIA
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po wie dział: wy peł ni li ście, żoł nie rze,
obo wią zek wal ki o wol ność Pol ski, na -
szej oj czy zny, dziś zda je my broń, koń czy
się okres na szej par ty zanc kiej słu żby,
roz po czy na my no we ży cie.

Wkrót ce „Ta ta ra” aresz to wa ło
NKWD, mi mo że pod czas woj ny współ -
pra co wał na Są dec czyź nie z par ty zant ką
ra dziec ką puł kow ni ka Iwa na Zo ło ta ra.
Cu dem uda ło się go uwol nić. Zub ko wie,
z ma łym dziec kiem, przez zie lo ną gra ni -
cę, zmu sze ni by li ucie kać do Włoch,
a na stęp nie do An glii, do kra ju po wró ci li
do pie ro po kil ku la tach.

***
W ko le jar skim do mu ro dzin nym Le -

opol da Ja wo ra, ps. Bo guś (na prze ło mie
lat 70. i 80. wi ce ku ra to ra oświa ty w No -
wym Są czu), przy ul. Mic kie wi cza 24

w Sta rym Są czu znaj do wał się punkt
kon tak to wy dla żoł nie rzy usi łu ją cych
prze do stać się na Wę gry, a na stęp nie dla
par ty zant ki AK. Wszy scy Ja wo ro wie
by li włą cze ni w kon spi ra cję. Po dob nie
jak Le opold, bra cia Gie nek, ps. An tek
(naj star szy) i Sta ni sław, ps. Tar zan, by li
też w od dzia le Ta ta ra.

– Na po cząt ku ma ja przy go to wy wa -
łem się do pod ję cia na uki w li ceum pe -

da go gicz nym w Sta rym Są czu. Wie ści
o ka pi tu la cji Nie miec prze ka zy wa ły
nam gło śni ki (ca łe mia stecz ko by ło już
zra dio fo ni zo wa ne). By ła ra dość, trud no
się dzi wić, wie le są sied nich ro dzin ocze -
ki wa ło bo wiem na po wrót swo ich naj -
bli ższych z jed no stek pol skich
wal czą cych na ró żnych fron tach i z obo -
zów kon cen tra cyj nych – wspo mi na Le -
opold Ja wor.

Po woj nie Le opold i Sta ni sław zo sta li
na uczy cie la mi i dy rek to ra mi szkół. Le -
śni lu dzie, po wy zwo le niu, po ma ga li so -
bie wza jem nie. Nie je den kum pel
od „Ta ta ra” zdo by wał w szko łach za wo -
do wych kwa li fi ka cje. Pod czas nie for -
mal nych spo tkań do wód ca Ju lian
Zu bek, za wsze przy po mi nał nam, że by
po ma gać ko le gom w po trze bie. Tak
po wyj ściu z wię zie nia we Wron kach
po ma ga no ku rie ro wi Jan ko wi Fre isle ro -
wi, prze śla do wa ne mu wte dy przez UB.

Wol ność na de szła
z Ame ry ka na mi

Są de cza nin Mar kus Lu stig, oca lo ny
z li sty Schin dle ra, tra fił do obo zu Mau -
thau sen, a po tem do Eben see, gdzie

– Tuż przed wyzwoleniem
Niemcy ogłosili, żeby
więźniowie schronili się
w wydrążonych w górach
tunelach, w rzekomej
obawie przed alianckimi
bombardowaniami. To był
zbrodniczy bluff. Chcieli nas
spędzić w jedno miejsce
i spalić lub zagazować. Nie
zdążyli.

Starówka po wysadzeniu zamku

Powrót pomnika Jagiełły

Leopold LachowskiBerta i Stefan Mazurowie
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w ostat nich ty go dniach przed wy zwo le -
niem pa no wał tak strasz li wy głód, że
na po rząd ku dzien nym był… ka ni ba -
lizm. Nie dla wszyst kich star cza ło dzien -
nej por cji: 120 g chle ba i gar nu szek zu py
ze sko ru py ziem nia ków. Pod osło ną no -
cy gro ma dy wy ją cych z gło du cie ni za -
kra da ły się pod kre ma to rium i grze ba ły
w ster tach nie spa lo nych nie bosz czy ków,
wy kra wa jąc pa ski ludz kie go mię si wa,
głów nie z po ślad ków, aby pod piec je
na ogni sku i dłu gim żu ciem oszu kać wa -
riu ją cy z bó lu żo łą dek.

Wol ność na de szła wraz z Ame ry ka -
na mi. Wy gło dze ni lu dzie rzu ci li się
na żoł nier ski pro wiant, je dli jak osza le li
i umie ra li w mę czar niach żo łąd ko wych.

– Tuż przed wy zwo le niem Niem cy
ogło si li, że by więź nio wie schro ni li się
w wy drą żo nych w gó rach tu ne lach,
w rze ko mej oba wie przed alianc ki mi
bom bar do wa nia mi. To był zbrod ni czy
bluff. Chcie li nas spę dzić w jed no miej -
sce i spa lić lub za ga zo wać. Nie zdą ży li,
czoł gi Jan ke sów przybyły na czas. Wte -
dy oca la łem pod czas tej woj ny po raz
czwar ty i ży ję do dziś.

Z Au schwitz do Mau thau sen
Ro dak Mar ku sa, Izak Gold fin ger,

od zy skał wol ność 6 ma ja. Obóz
w Mau thau sen wy zwo li li Ro sja nie 6

ma ja 1945 r. Miał za so bą „marsz
śmier ci” z Au schwitz. Niem cy
w stycz niu, usi łu jąc za trzeć śla dy
swych zbrod ni, roz po czę li de mon taż
i nisz cze nie ko mór ga zo wych i kre ma -
to riów oraz in nych obiek tów, a ta kże
pa le nie do ku men tów. Więź niów zdol -
nych do dal szej nie wol ni czej pra cy
ewa ku owa li w głąb Rze szy. W „mar -
szu śmier ci” szedł Izak.

– Wi dzia łem es es ma nów, któ rzy dla
do da nia so bie otu chy strze la li jak
do ka czek do bez bron nych, umę czo -
nych więź niów. Es es ma ni sza le li, po -
ga nia li, krzy cze li, jak opę ta ni.
Za na szym „po cho dem” zo sta wa ło
co raz wię cej tru pów. Mia łem kło pot
z no gą, od mro żo ną i otar tą pod czas
wę drów ki w nie od po wied nim obu wiu.
Wie dzia łem, że je że li to ujaw nię, to
stra cę ży cie. Es es man już py tał, cze -
mu ku le ję. Czu łem na so bie je go uwa -
żne spoj rze nie. Na gle zba wie nie!
Zna la złem mar twe go czło wie ka z do -
bry mi bu ta mi na no gach. Pa so wa ły
jak ulał. Dzię ku ję ci mój bez i mien ny,
mar twy przy ja cie lu, któ ry, nie wie -
dząc o tym, ura to wa łeś mi ży cie. Gdy
do szli śmy do Mau thau sen, po my śla -
łem so bie wte dy, że po prze ży ciu
„mar szu śmier ci” z Au schwitz nic już
gor sze go spo tkać mnie nie mo że. Na -

bra łem wia ry, że bę dę żył, na prze kór
wszyst kim. I kie dyś dam świa dec two
praw dzie.

JE RZY LE ŚNIAK, FOT. LEŚ, ARCH.

Wracali...

Wol ność od Hi tle ra nie ozna cza ła na dej ścia
de mo kra cji, ale da wa ła jed nak szan sę
w mia rę spo koj ne go ży cia ty siąc om znę ka -
nych woj ną ro dzin. Kto prze trwał, wra cał
z obo zów kon cen tra cyj nych. Ze Sta la gu
w Wol den ber gu po wró cił Ze non Ma ria Re mi,
zna ny ar chi tekt; z Ra vensbrűck – Ja dwi ga
Ste fa ni szyn i Zo fia Ry siów na, któ ra 4 la ta mi
obo zo wej ge hen ny za pła ci ła za udział w no -
wo są dec kiej ak cji uwol nie nia ku rie ra rzą du
pod ziem ne go Ja na Kar skie go.

Izak Goldfinger w AuschwitzSybiracy

HISTORIA

Władysław Bednarski
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Ż a ło ba na ro do wa, ża ło bą, ale
jeść trze ba. Chy ba nikt nie
spo dzie wał się, że przez 9 dni
naj dłu ższej ża ło by no wo cze -

snej Eu ro py (i trzy dnio wej w Bra zy lii!)
ca ły na ród bę dzie gło do wał. Wła śnie
zdą ża łam tra są nad po pradz ką z Kry ni -
cy -Zdro ju do No we go Są cza i kie dy
nad zam kiem w Ry trze zo ba czy łam ło -
po czą cą na wie trze fla gę, wca le nie
spusz czo ną do po ło wy masz tu, uzna -
łam, że to w tych dniach bę dzie wła ści -
we miej sce do da nia upu stu nie god ne mu
ła kom stwu.

Per łę Po łu dnia zo sta wi łam so bie
na lep sze cza sy, kie dy wci nać bę dzie
już mo żna bez wy rzu tów su mie nia, sta -
nę łam więc na po pas w Za jeź dzie
PTTK Pod Roz to ką. Już w sie ni zo ba -
czy łam ja kieś za po mnia ne przez ko goś
nar ty, ale na we ran dzie, gdzie za ję łam
sto lik, ru pie ci by ło wię cej. Ktoś np. za -
po mniał zu ty li zo wać od bior nik te le wi -
zyj ny mar ki Tur kus, któ re go gwa ran cja
wy ga sła naj póź niej w 1965 r. Na mno -
ży ło się te raz tych lo ka li wy peł nio nych
sta ry mi ma szy na mi do szy cia i pi sa nia,
że laz ka mi z du szą i młyn ka mi do ka wy.
By łam w set kach z nich i po raz set ny
po czu łam się jak bym za sia dła do obia -
du w la mu sie rze czy uży wa nych i zu ży -
tych usy tu owa nym w bez po śred nim
są siedz twie wy sy pi ska śmie ci. Nie
wiem, cze mu ara nże rzy po dob nych
miejsc uwa ża ją, że kurz, rdza i stę chli -
zna za ostrzą mi ape tyt… Praw dę mó -
wiąc, w gó rach ocze ki wa ła bym
wy stro ju ko ja rzą ce go się ze szczy ta mi,
a nie z ni zi na mi in er cji po my sło wej.
Zaś na wsi spo dzie wa ła bym się kli ma -
tów wiej skich, a nie jar mar ku sta rzy zny
i ba dzie wia.

Do uczto wa nia wzy wa ło ha sło: „Ko -
tlet, kisz ka i pie ro gi – za pra sza my w na -
sze pro gi”, któ re też już wi dzia łam
dzie siąt ki ra zy. Mógł by ktoś wresz cie

ru szyć mó zgow ni cą i wy my śleć w koń -
cu coś wła sne go! No, ale niech bę dzie:
po sta no wi łam usłu chać i wzię łam pie ro -
gi. I tu nie spo dzie wan ka – wca le nie by -
ły to ru skie! Od ich sta łe go te sto wa nia
do ro bi łam się już bo wiem nad kwa so ty
żo łąd ka. I dla te go na pierw sze da nie za -
mó wi łam kwa śni cę z że ber ka mi (7 zł).
Już sza ma ni lu dów pier wot nych za le ca li
bo wiem, że by kwa śne wy pę dzać ki szo -
nym.

Zja dłam za tem tę kwa śni cę i po pra wi -
łam pie ro ga mi z mię sem (11 zł). I przez
ca łą dro gę po wrot ną i na stęp ny dzień
gło wi łam się, jak za kwa li fi ko wać te po -
tra wy. Aż w koń cu olśnie nie – by ły
po pro stu po praw ne. Da nia zwy kłe, bez
wła ści wo ści, choć prze cież kwa śni ca
stwa rza ku cha rzo wi du że po le do po pi -
su, choć by w do bo rze przy praw, na da ją -
cych ka żde mu ka pu śnia ko wi
nie po wta rzal ny smak. A tu na tych miast
po prze łknię ciu ostat niej ły żki za po mnia -

łam, co ja dłam. Do brze, że cho ciaż pie -
ro gi za wie ra ły mie lo ne, czy ste, grud ko -
wa te mię so, a nie ja kąś kle istą maź
z ob ja wa mi ło jo to ku.

Na ko niec za chcia ło mi się jesz cze
na le śni ków z se rem (8 zł). I kie dy wje -
cha ły na stół i po czu łam ich ma śla no -
-wa ni lio wy za pach, by łam – że tak
po wiem – przy na dziei. Ale kie dy nad -
gry złam ka wa łek, znów po czu łam tyl ko
ową po praw ność, tą ja kąś ta ką zgrzeb -
ność, prza śność, sier mię żność. Po tra wy,
ja kich pró bo wa łam w Ry trze, z pew no -
ścią nie by ły war te swo jej dość wy so kiej
prze cież ce ny.

Je dy ne co Pod Roz to ką by ło ory gi -
nal ne, to szysz ki na pa ra pe cie. Co ja pi -
szę – szysz ki! To nie by ły szysz ki, lecz
szy chy, wręcz szy szy ska ogrom ne jak
bron to zau ry.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li od 1 do 10 ły żek przy zna ję 

Za jaz do wi PTTK Pod Roz to ką no tę 4

Ły żka stra wy (12)

Uczta na śmiet ni ku

Za jazd PTTK Pod Roz to ką w Ry trze FOT. ŻY ŁY

ROZMAITOŚCI
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Ząb ostry jak skal pel
Że ru je bli sko dna, czuj nie ob ser wu -

je oto cze nie, wy czu wa na wet naj mniej -
sze za kłó ce nia spo koj nej ta fli…
Szczu pak, bo o nim mo wa, jest kró lem
ry bich dra pie żni ków. Dzie je się tak
z kil ku po wo dów. 

Po pierw sze, je go ostre jak brzy twa
zę bi ska, któ ry mi ma na szpi ko wa ny ca ły
pysk, po tra fią bez tru du prze ciąć ludz ką
skó rę, na wet je śli tyl ko de li kat nie ją dra -
sną. Po tra fią ta kże bez tru du spiąć żył -
kę, stąd, je śli nie uży wa my tzw. stal ki, to
wy ło wie nie szczu pa ka z wo dy gra ni czy
z cu dem.

Po dru gie, ry ba ta po tra fi za bi jać
i zja dać ofia ry bar dzo du żej wiel ko ści.
Do dziś krą żą opo wie ści węd ka rzy, któ -
rzy na sta ro są dec kich sta wach wi dzie li
po noć, jak szczu pa ki wcią ga ły pod wo -
dę po kaź nej wiel ko ści kacz ki. Żad -
na z nich na po wierzch nię już nie
wró ci ła…

No i po trze cie i chy ba naj wa żniej sze
– szczu pa ki osią ga ją bar dzo du że roz -
mia ry. Sam ich wy miar ochron ny wy no -
si 45 cen ty me trów, ale nie rzad ko
zda rza ją się sztu ki o wie le więk sze.

Z jed ną z nich miał do czy nie nia pan
Adam, węd karz z wie lo let nim sta żem,
któ ry sześć lat te mu zło wił swo je go naj -
więk sze go szczu pa ka w ży ciu.

– Te go ga tun ku ryb mam na swo im
kon cie wie le, ale ta kon kret na sztu ka

rze czy wi ście by ła wy jąt ko wa – opo wia -
da pan Adam. W trak cie roz mo wy uda -
ło mi się zo ba czyć i sfo to gra fo wać
za kon ser wo wa ną gło wę szczu pa ka,
o któ rym roz ma wia li śmy.

– Miał po nad 90 cen ty me trów! Pa -
mię tam jak dziś, je sień, go dzi ny po ran -

ne. Hol trwał co naj mniej pięt na ście mi -
nut. Oczy wi ście uży łem ży wej przy nę ty.
Wy cią gną łem go na jed nym ze sta wów
w Sta rym Są czu, ale sam nie dał bym ra -
dy. Po mógł mi mój nie ży ją cy już ko le ga.
Prze pięk na sztu ka – pre zen tu je gło wę
węd karz.

Z to ku dys ku sji uda ło mi się jesz cze
usta lić, że istot nie w tam tej szym re jo nie
ry by po dob nej wiel ko ści nie ro bią wiel -
kie go wra że nia. Ogrom ne amu ry czy
kil ku na sto ki lo gra mo we kar pie są tam
względ nie czę sto wy ła wia ne.

San da cza smak
Nie znam oso by, któ ra po sma ko wa ła

mię sa san da cza i jed no znacz nie stwier -
dzi ła, że jej nie sma ku je. Ow szem zda -

rza ły się za rzu ty, że zbyt nio „śmier dzi”
mu łem, ale mo gą się one od no sić
do wie lu ga tun ków ryb, zwłasz cza den -
nych i to ta kich, któ re już do brych kil ka
lat po ży ły.

W przy pad ku san da cza te kil ka lat
ozna cza na praw dę spo re roz mia ry. Ry ba
ta, któ rej wy miar ochron ny po dob nie jak
szczu pa ka to 45 cen ty me trów, jest zna -
na z te go, że przy ro ście dłu go ści to wa -
rzy szy rów nież spo ry przy rost ma sy.
Dzię ki te mu wy mia ro we san da cze są bar -
dzo trud ne do wy cią gnię cia, po nie waż
przy swo ich ga ba ry tach po tra fią wy czy -
niać pod wo dą nie sa mo wi te „pi ru ety”.

Tym więk szy sza cu nek na le ży się pa -
nu Prze my sła wo wi, któ ry kil ka lat te mu
zło wił san da cza na… 102 cen ty me try!

Gru be ry by
Nie wszy scy zda ją so bie spra wę z te go, jak wiel kie ry by
pły wa ją w re jo nie Są dec czy zny. Ist nie je kil ka ga tun ków,
któ re swo imi roz mia ra mi po tra fią zszo ko wać na wet wie -
lo let nich węd ka rzy. Oto kil ka z nich.Szczupak jest królem rybich

drapieżników. Jego ostre
jak brzytwa zębiska,
którymi ma naszpikowany
cały pysk, potrafią bez
trudu przeciąć ludzką
skórę, nawet jeśli tylko
delikatnie ją draśnie.

Głowacica ok. 80 cm

ROZMAITOŚCI
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– Nie znam oso by, któ ra mo że się po -
chwa lić oka zem tej wiel ko ści – mó wi
bez fał szy wej skrom no ści pan Prze my -
sław. – To był go rą cy, let ni dzień, dzie ci
bo da jże wa ka cje wte dy mia ły. Wzią łem
dzień urlo pu i po je cha łem na swo je wy -
ma rzo ne ryb ki. Za pa ko wa łem do sa mo -
cho du pon ton i po je cha łem do Ku ro wa.

Mia łem oka zję sfo to gra fo wać ko lej -
ną im po nu ją cą gło wę do ko lek cji. Po -
nad stu cen ty me tro wa sztu ka po zo sta wi ła
po so bie bar dzo im po nu ją cą pa miąt kę!
Tym cza sem pan Prze my sław ży wo opo -
wia dał o sa mym ho lu:

– Wy pły ną łem pon to nem na śro dek
rze ki. Mo głem so bie na to po zwo lić, bo
prąd nie był moc ny, w koń cu tu taj rze ka
roz le wa się sze ro ko, two rząc nie opo dal
Je zio ro Ro żnow skie. Od po cząt ku mia -
łem prze czu cie, że coś zło wię, mia łem
kil ka mniej szych brań na swo je ży we

ryb ki, ale to ude rze nie nie mal wy rzu ci -
ło mnie z pon to nu!

Hol trwał pra wie pół go dzi ny, a naj -
trud niej szym mo men tem by ło sa mo wy -
cią gnię cie ry by na pon ton.

– Naj pierw o ma ły włos nie ze rwa ła
żył ki, gdyż uży łem dość cien kiej – nie
spo dzie wa łem się ta kie go nu me ru! A po -
tem, po od ha cze niu pra wie ucie kła mi
z pon to nu! Drża łem o nią do pó ki nie do -
pły ną łem do sa me go brze gu.

Wie lu węd ka rzy po twier dza, że
w oko li cach Ku ro wa czę sto że ru ją ca łe
ła wi ce san da czy. W le cie nie trud no spo -
tkać tu rze sze pa sjo na tów, któ rzy naj czę -
ściej na twi ste ra, ale rów nież jak pan
Prze my sław na ży wą przy nę tę czy ob ro -
tów kę, sta ra ją się wy wal czyć naj lep sze
miej sce do po ło wu.

Gło wa gło wa ci cy
Ostat nim ga tun kiem wod nych ol brzy -

mów, ja ki chciał bym sze rzej omó wić, to
wspo mi na na w po przed nich nu me rach
gło wa ci ca. To ry ba szla chet na, wy jąt ko -
wa z wie lu po wo dów. Ży je w czy stych,
rwą cych wo dach gór skich, stąd jej mię -
sie nie mo żna nic za rzu cić – jest na -
praw dę bar dzo smacz ne. O tru dach jej
po ło wu sze ro ko roz pi sy wa łem się wcze -
śniej. Przy po mnę tyl ko o pew nych pod -
sta wo wych wa run kach – póź na je sień,
siar czy ste mro zy, głę bo kie rwą ce wo dy
Du naj ca i Po pra du. Węd ka rze, któ rzy
uwiel bia ją wy zwa nia, chęt nie po dej mu -
ją się tych wy praw.

Jed nym z nich jest nasz sta ły eks pert,
pan Wa cław, któ ry – jak twier dzi – zło -
wił w swo im ży ciu kil ka na ście gło wa -
cic. Jed na z nich szcze gól nie za pa dła mu
w pa mięć…

– To by ło bar dzo daw no, gdzieś oko -
ło dzie się ciu lat wstecz. Po je cha łem ra -
zem z bra tem nad Po prad w jed no
z na szych ulu bio nych miejsc. Był wie -
czór za czę ło się ściem niać… Rzu ca li śmy
do znu dze nia do brych kil ka go dzin i kie -
dy już stra ci li śmy na dzie ję na zło wie nie
cze go kol wiek, po czu łem bar dzo moc ne
szarp nię cie. Naj wy raź niej coś ude rzy ło
do mo je go wo ble ra. Bez za sta no wie nia
za cią łem naj moc niej, jak tyl ko po tra fi -
łem. Wal ka by ła bar dzo za cię ta, kil ka -
krot nie po pusz cza łem żył kę i zwi ja łem
z po wro tem. Rę ce mia łem zmar z nię te, co

utrud nia ło hol. Wresz cie, po ja kichś
dwu dzie stu mi nu tach, z po mo cą bra ta,
któ ry użył pod bie ra ka, uda ło się.
Na brze gu nie mo głem uwie rzyć wła -
snym oczom – to by ła gło wa ci ca na 103
cen ty me try!

Nie ste ty, tym ra zem nie mia łem oka -
zji sfo to gra fo wać tro feum, gdyż…
po pro stu go nie by ło.

– Z per spek ty wy cza su bar dzo ża łu ję,
ale wte dy nie po my śla łem o tym, by za -
cho wać gło wę. Zjadł ją pies – do da je
pan Wa cław.

Po wiel kie sztu ki nie trze ba jeź dzić
nad ka na dyj skie je zio ra ani nor we skie
fior dy. Wy star czy wie dzieć, gdzie, kie dy
i na co ude rzyć, a kil ku dzie się cio cen ty -
me tro we oka zy mo żna zło wić ta kże tu -
taj, na Są dec czyź nie. Ow szem, dziś jest
to trud niej sze niż kil ka na ście lat te mu,
ale… czy nie tym więk sze cze ka nas wy -
zwa nie, pa no wie węd ka rze? Po dej mij my
je! Że by nikt już nie ko ja rzył po wie dze -
nia „gru ba ry ba” z brzu cha tym, bo ga tym
i wpły wo wym biz nes me nem.

SEBASTIAN FILIPOWICZ

R E K L A M A

MA ŁO POL SKI OŚRO DEK RU CHU 
DRO GO WE GO W NO WYM SĄ CZU

ul. 29 li sto pa da 10, 33-300 No wy Sącz
www.mord.pl 

Se kre ta riat – tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pra cow nia Psy cho lo gicz na – tel. /18/ 449 08 95

Szko le nia – tel. /18/ 449 08 99
Or ga ni zu je my szko le nia i kur sy dla:
l kierowców )przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,

kwalifikacja wstępna, uzupełniająca)
l kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy
l kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy
l kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

(punkty karne)
l kierowców wykonujących transport drogowy taksówką
l kierowców wykonujących transport drogowy (przewóz osób

i rzeczy)
l kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR).
l szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
W pracowni psychologicznej wykonuje się badania
l kierowców (badania wstępne i kontrolne)
l operatorów suwnic
l operatorów sprzętu ciężkiego
l kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Szczupak pana Adama ok. 90 cm

Sandacz pana Przemysława 102 cm
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Dotyczy: usunięcia
pomnika sławy Armii
Czerwonej.

Po ro zu mie nie Or ga ni za cji Kom ba -
tanc kich i Nie pod le gło ścio wych w Kra -
ko wie zwra ca się do Pa na Pre zy den ta
o spo wo do wa nie usu nię cia po mni ka Ar -
mii Czer wo nej zgod nie z uchwa łą Ra dy
Mia sta No we go Są cza z 1992 r. Fakt
nie wy ko na nia te jże uchwa ły przez 18
lat, to po wód tyl ko do wsty du dla wło -
da rzy mia sta, ta kże tych obec nych. 

Stwier dze nie, że po mnik za wie ra
szcząt ki kil ku żoł nie rzy so wiec kich, tym
bar dziej prze ma wia za ich prze nie sie -
niem z ho no ra mi woj sko wy mi z jed nej
z głów nych ar te rii ko mu ni ka cyj nych
No we go Są cza na cmen tarz. Mó wie nie
o ka pi ta le po li tycz nym, o oszo ło mach,
o tym, że od wa ga dziś nic nie kosz tu je
w kon tek ście śro do wisk nie pod le gło -
ścio wych i so li dar no ścio wych, w kon -
tek ście spo łe czeń stwa do ma ga ją ce go się
li kwi da cji po mni ka sła wy Ar mii Czer -
wo nej, któ ra dla Pol ski by ła ar mią oku -
pa cyj ną, jest na praw dę ni czym
nie uza sad nio ne i skan da licz ne. Je że li
ktoś tak mó wi, to nie ro zu mie hi sto rii
Pol ski, cza su, kie dy kraj spod oku pa cji
nie miec kiej do sta je się pod oku pa cję so -
wiec ką. Prze cież ten po mnik zo stał po -
sta wio ny na roz kaz do wódz twa
po li tycz ne go 4. Fron tu Ukra iń skie go
w grud niu 1945 r. i nie dłu go po tem wy -
sa dzo ny przez żoł nie rzy pod zie mia nie -
pod le gło ścio we go. Ko mu ni ści wy mu si li
ter ro rem je go od bu do wę.

W nie pod le głej Pol sce pod ję to
uchwa łę o usu nię ciu te go re lik tu pa no -
wa nia so wiec kie go. W tej spra wie
na wnio sek Wo je wódz kie go Ko mi te tu
Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa
zwra cał się do Pa na Pre zy den ta wo je wo -
da ma ło pol ski Pan Sta ni sław Kra cik, jak
rów nież in ne or ga ni za cje pa trio tycz ne,
tj. Sto wa rzy sze nie Są dec ka Ro dzi na Ka -
tyń ska i Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz -
ne z ta kim sa mym ocze ki wa niem,
de mon ta żu i usu nię cia te go sym bo lu
znie wo le nia na ro du. Nie ma tu żad nej
wąt pli wo ści co do za sad no ści i ko niecz -
no ści ta kie go dzia ła nia.

My żoł nie rze Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go, żoł nie rze II Kon spi ra cji człon -
ko wie Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wych
z lat 1956-89 zwra ca my się rów nież
z ape lem do Pa na Pre zy den ta o pod ję cie
na tych mia sto wych dzia łań skut ku ją cych
re ali za cją uchwa ły Ra dy Mia sta No we go
Są cza. Nie ma miej sca na pol skiej zie mi
dla po mni ków chwa ły oku pan ta.

STA NI SŁAW PAL CZEW SKI
se kre tarz Po ro zu mie nia

EDWARD JAN KOW SKI
prze wod ni czą cy Po ro zu mie nia

Chłopcy z placu broni,
czyli wielkanocne
reminiscencje

My śla łem, że w wiel ka noc ną so bo -
tę z No we go Są cza do No we go Są cza
bę dę je chał przez Sta ry Sącz. Wra ca jąc
po tra dy cyj nej świę con ce, co rusz na -
po ty ka łem na ob jaz dy, po li cyj ne wo zy
i sa mo cho do we kor ki. Ze zgro zą do -
strze głem na nie bie po li cyj ny śmi gło -
wiec. W pierw szym od ru chu
po my śla łem: na pad na bank! Ob ła -
wa! I przed oczy ma sta nę ły mi sce ny
z gang ster skich fil mów. Ale za raz, za -
raz. Prze cież dziś so bo ta, na do da tek
Wiel ka. Ban ki po za my ka ne i na ta kie
„jaj ka” nie wpa dli by naj bar dziej bez -
czel ni ra bu sie. Po od sta niu ko lej nych
mi nut w kor kach i zro bie niu do dat ko -
wych run dek, pod czas któ rych mi ja ły
nas tłu my ki bi ców, zro zu mia łem, że
stan pod wy ższo nej go to wo ści to efekt
pił kar skie go me czu. Do bra na sza. Po -
czu łem się jak w wiel kim świe cie. Po -
mi mo bra ku mo stów i ob wod nic świat
ja koś do je chał, ba, za pach nia ło me tro -
po lią. Na udep ta nej zie mi zgro ma dzi ły
się chy ba wszyst kie si ły po li cyj ne. Po -
my śla łem, że zło dzie je mo gą czuć się
wy jąt ko wo kom for to wo, a na od chod -
nym, po ka zać okra dzio nym ję zyk.
Wkrót ce, już po try um fal nym prze jeź -
dzie przez mia sto pa ra dy rów no ści sił
po rząd ko wych (że ni by nie słab si od ry -
wa li), na mo im po dwór ku uj rza łem ja -
kże zna jo my i siel ski ob ra zek. Dwóch
„me ne li ków” z szó stym krzy ży kiem
na dro dze, ści ska ją cych jak naj cen niej -
szy skarb bu tel czy nę pi wa, zo sta ło po -

skro mio nych przez dziel nych stró żów
pra wa. Być mo że cał kiem nie świa do -
mie ob le wa li suk ces są dec kich pił ka -
rzy. Ma ją ich! – rzu ci łem z iro nią
do są sia da. Osa cze ni przez dwa ra dio -
wo zy i pię ciu po li cjan tów chło pa ki
w szma cia nych bu tach i prze krzy wio -
nych kasz kie ci kach nie mie li naj mniej -
szych szans. Na wet się nie sta wia li.
Wprost prze ciw nie, za uwa ży łem wręcz
fa mi liar ny ton w re la cjach z po lic maj -
stra mi. „Pa nie Ma rian ku za pra sza my
do środ ka” – rzekł je den z nich, wska -
zu jąc na no wiut ki na by tek mun du ro -
wych. Za raz za da łem so bie py ta nie:
skąd gli nia rze zwie dzie li się, iż Ma ria -
nek z Wła dziem są przy ka sie, że by
uiścić za te świą tecz ne luk su sy? W su -
mie żal mi się zro bi ło chło pa ków. Bo
praw dzi wym ban dzio rom, któ rzy pa lą
sa mo cho dy jak tra wę na wio snę ja koś
za wsze się upie cze. 

CZY TEL NIK Z NO WE GO SĄ CZA
Na zwi sko do wia do mo ści re dak cji

Wy wiad z wo je wo dą
był nie au to ry zo wa ny 

In for mu je my, że tekst wy wia du ze Sta -
ni sła wem Kra ci kiem, wo je wo dą ma ło -
pol skim, któ ry uka zał się w po przed nim
nu me rze „Są de cza ni na” (ma rzec 2010 r.,
nr 27), zo stał wy dru ko wa ny w wer sji nie -
au to ry zo wa nej, choć wier nie od da ją cej
za pis ma gne to fo no wy roz mo wy. Prze -
pra sza my rzecz ni ka pra so we go wo je wo -
dy ma ło pol skie go, Pa nią Jo an nę
Sie radz ką, za to uchy bie nie. Nad mie nia -
my, że au to ry zo wa na wer sja wy wia du
zo sta ła za miesz czo na w por ta lu są de cza -
nin.in fo. RE DAK CJA

Spro sto wa nie 
W ar ty ku le pt. Dzie ci Ze no na Ada ma

Re mie go, opu bli ko wa nym w mar co wym
„Są de cza ni nie” (nr 28) omył ko wo za -
miesz czo ne zo sta ło zdję cie mło dych
lek ko atle tów z Ze spo łu Szkół Sa mo cho -
do wych w No wym Są czu, za miast z Ze -
spo łu Szkół Bu dow la nych w No wym
Są czu, o któ rym był tekst. 

Za po mył kę prze pra sza my za in te re -
so wa nych. RE DAK CJA

* DO I OD REDAKCJI
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www. duet-szafy.pl

to szafy
to meble kuchenne

to meble dla wszystkich

NOWY SĄCZ
UL. LWOWSKA 72
tel. 18 444 29 59
UL. PIOTRA SKARGI 21
tel. 18 441 86 94

TYLKO Z TYM
KUPONEM W MAJU
DLA CZYTELNIKÓW
„SĄDECZANINA” 

15%
RABATU!

MEBLE                    NADAJĄ CHARAKTER 
TWOJEMU MIESZKANIU

*  P R O M O C J E  N I E  Ł Ą C Z Ą  S I Ę  Z E  S O B Ą
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Dział sprzedaży KNC: Anna Bąba, tel 664-145-807, Roman Basta, tel. 604-198-580
Kontakt: Bo gu sła wa Pie trzak, tel. 513 089 784, Jó zef Cho chla, tel. 513 089 758

WWW.OSIEDLEZIELONYGAJ.EU
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