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Kon fek cjo no wa nie w tan de mie 
Ich stoiska z Rynku Maślanego, na którym sprzedawali z rozstawionych
łóżek polowych cukier, mąkę i dżemy zamieniły się w ciągu 20 lat
w fabryczkę, produkującą przyprawy i mieszanki warzywne oraz
konfekcjonującą sypkie artykuły spożywcze – pisze Ireneusz Pawlik.

Czas się za trzy mał 
Krzyś nie mówi, nie widzi, nie chodzi. Ma pięć lat, a waży zaledwie osiem
kilogramów. Rodzice chcieliby wiedzieć chociaż, co czuje. Wobec choroby
chłopca są jednak bezradni – pisze Katarzyna Gajdosz.
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D la mnie Sier pień 1980 ro ku
za czął się tak na praw dę,
gdy prze sta ły jeź dzić czer -
wo ne au to bu sy po No wym

Są czu i oko li cy. By łem wte dy stu den -
tem, w wa ka cje do ra bia łem so bie
na bu do wie pod Są czem, aby pod ko -
niec wrze śnia iść z ple ca kiem w Ta -
try. I rap tem, to by ło 10 wrze śnia 1980
ro ku, nie przy je chał czer wo ny au to bus
WPK o godz. 10.12, co dla nas by ło sy -
gna łem do śnia da nia. Maj ster zba ra niał
(b. po rząd ny czło wiek, nie ży je od wie -
lu lat), bo to się zda rzy ło pierw szy raz.
We dług kur sów au to bu sów za czy na li -
śmy i koń czy li śmy ro bo tę oraz za sia da -
li śmy do sto łu pod kasz ta nem. Kie dy
nie przy je chał ta kże na stęp ny au to bus,
po czu li śmy, że sta ło się coś wa żne go,
ale do be to niar ki trze ba by ło jesz cze
wró cić. Za pa rę go dzin gruch nę ła
wieść, że straj ku je Wo je wódz kie
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne
w No wym Są czu i wte dy już od rzu ci -
łem precz ło pa tę, a maj ster zszedł
z rusz to wa nia. Za chwi lę przy biegł
do nas zzia ja ny „in we stor”, któ ry słu -
chał no ca mi „Wol nej Eu ro py”, i by ło
po ro bo cie. Jak się sku pić na pia sku,
wo dzie i ce men cie, gdy obok dzie je się
HI STO RIA! Z nie do wie rza niem słu -
cha li śmy opo wie ści lu dzi, któ rzy
na pie cho tę, lecz w pod sko kach wró ci li
z mia sta, że kie row cy WPK w ge ście
so li dar no ści z li de ra mi two rzą ce go się
na Wy brze żu wol ne go związ ku za wo -
do we go, któ ry w na zwie miał „So li dar -
ność”, nie tyl ko od mó wi li wy jaz du
z ba zy przy ul. Wy spiań skie go, ale też
wy su nę li wła sne po stu la ty. 

Ma ło kto pa mię ta, że szo fe rzy czer -
wo nych au to bu sów z No we go Są cza, bo

tak wte dy by ły po ma lo wa ne, ja ko pierw -
si w Pol sce za żą da li nie dziel nej mszy św.
w ra diu. Dziś to się wy da je oczy wi ste,
wie le roz gło śni trans mi tu je nie dziel ną
mszę, a wte dy to by ło trzę sie nie zie mi.
To po ka zu je naj le piej, że w po ko jo wej
re wo lu cji So li dar no ści nie cho dzi ło tyl -
ko o kieł ba sę i wol ne so bo ty. Na ród
dźwi gał się z klę czek, Po la cy od zy ski -
wa li god ność, a ko mu ni ści po raz pierw -
szy od 1944 ro ku po czu li się nie swo jo
nad Wi słą i Od rą, ale też nad Du naj cem
i Po pra dem. W lu dzi wstą pi ła na dzie ja,
pa no wa ła nie do opi sa nia ra dość i en tu -
zjazm. Mo je po ko le nie mo że spa ra fra zo -
wać Mic kie wi cza, że jed no ta kie la to
prze ży li śmy w swo im ży ciu...

Za tar ły się w pa mię ci na zwi ska dziel -
nych kie row ców z WPK oraz od wa -
żnych ro bot ni ków z ZNTK, któ rzy
pierw si za straj ko wa li w No wym Są czu.
Nie któ rzy z przy wód ców tam tych pro -
te stów nie spro sta li w sta nie wo jen nym
pró bie mę stwa, o czym po la tach do wie -
dzie li śmy się z ar chi wum IPN. Ale to
dziś nie jest wa żne. Li czy się, że
przed 30 la ta mi, tam te go go rą ce go la ta
wszy scy ra zem, so li dar nie po wie dzie li
ko mu ni stom – „Nie!”. Po tym zry wie,
po mi mo no cy gru dnio wej, któ ra po tem
na de szła, i bez na dziei lat osiem dzie sią -
tych – Pol ska już ni gdy nie by ła ta ka sa -
ma. Aż do szli śmy do miej sca, w któ rym
je ste śmy, dla te go ży wię głę bo ką
wdzięcz ność dla tam tych stocz niow ców,
dla gór ni ków i oczy wi ście kie row ców
no wo są dec kie go WPK oraz ro bot ni ków
z ZNTK. Pa no wie, dzię ku ję! 

Po le cam na wią zu ją cy do wy da rzeń
sprzed 30 lat tekst Je rze go Le śnia ka
w głę bi nu me ru, prze żyj my to jesz cze
raz.

KOSYM SPOJRZENIEM
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Po dzwon ne 
dla Stra ży Gra nicz nej?

Co raz re al niej sza jest li kwi da cja Kar pac -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej, o czym
bez ogró dek po in for mo wał na spo tka niu 29
lip ca w No wym Są czu ko men dant głów ny
SG, płk. Le szek Elas, za po wia da jąc, że
do mar ca przy szłe go ro ku ma być zwol nio -
nych w No wym Są czu ok. 180 pra cow ni ków
cy wil nych. Po nad 120 funk cjo na riu szy ma
być prze nie sio nych do pra cy na lot ni sku Ba -
li ce. Wszyst kie te dzia ła nia to efekt ra cjo -
na li zo wa nia kosz tów w SG. Za mia ry sze fów
Stra ży Gra nicz nej wy wo ła ły bu rzę pro te -
stów w No wym Są czu. Po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk chce za wia do mić pro ku ra tu rę
o nie go spo dar no ści i złej wo li ko men dan ta
Ela sa, po dob ne wnio ski tra fi ły już do Biu ra
Bez pie czeń stwa Na ro do we go oraz NIK.
Zgod nie z przed sta wio ną kon cep cją w No -
wym Są czu zo sta ła by pla ców ka, a ko men -
da prze nie sio na byłaby do Ra ci bo rza.
Par la men ta rzy ści sta ją jak je den mąż
w obro nie po gra nicz ni ków, py ta jąc
przy oka zji, czy praw dą jest, że sze fo wie
Ko men dy Głów nej SG ma ją ro dzi ny w Ra -
ci bo rzu i to kie ru je ich za mia ra mi?

– Tak na praw dę to przed sta wia ne przez
ko men dan ta ar gu men ty mi ja ją się z praw -
dą – stwier dził ppłk Wal de mar Za pa łow -
ski, szef NSZZ w KOSG. – Kto po li czył
kosz ty spo łecz ne? W na szym re gio nie jest
bar dzo wy so kie bez ro bo cie, a w Ra ci bo -
rzu za le d wie 8 proc. Mó wi się, że ogra ni -
cze nie bez ro bo cia w KOSG to du że
oszczęd no ści. To nie praw da. Prze nie sie -
nie 120 funk cjo na riu szy do Ba lic i po -

nad 20 do Tar no wa, to do dat ko wy koszt
rocz nie w wy so ko ści po nad 700 tys. zł.
Gdzie tu oszczęd ność? Koszt utrzy ma nia
obiek tów w No wym Są czu to ok. 900 tys.
zł. W Ra ci bo rzu po nad 600 tys. zł,
a w Kłodz ku 800 tys. zł. Ko lej na spra wa
to wy da tek 40 mln zł na re mont i mo der -
ni za cję Od dzia łu w No wym Są czu. Po co
to ro bio no? Mó wi się, że w No wym Są czu
zo sta ną 3 wy dzia ły i ar chi wum, a bę dzie
się tym za rzą dzać aż z Ra ci bo rza. Tak na -
praw dę to nie usły sze li śmy żad nych kon -
kret nych ar gu men tów. To jest de cy zja
po li tycz na, a nie me ry to rycz na. Chce my
zwo ła nia sej mo wej Ko mi sji MSWiA, by
przed sta wić na sze ar gu men ty. Pierw sza
kon cep cja mó wi ła o li kwi da cji nie wiel kiej
pla ców ki w Ra ci bo rzu, póź niej w Kłodz ku.
Co się ta kie go sta ło, że trzy ty go dnie te -
mu pod ję to de cy zję do ty czą cą No we go
Są cza? Przez ten czas do ra bia się ar gu -
men ty, aby uza sad nić tę de cy zję.

– Kar pac ki Od dział Stra ży Gra nicz nej to
na sza du ma. Jed nost ka prze trwa ła naj trud -
niej sze dzie je Pol ski. Nie po zwo li my znisz -
czyć te go do rob ku – mó wi pre zy dent
No we go Są cza, Ry szard No wak.

Bi twa o Mia stecz ko Ga li cyj skie,
czy li Ro ma nek kon tra Zegz da

Nie daw no, za po śred nic twem me diów,
wi ce mar sza łek Le szek Zegz da (PO) zgło -
sił po mysł, aby Mia stecz ko Ga li cyj skie
wy łą czyć ze struk tur Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu i prze ka zać pod nad -
zór In sty tu to wi Eu ro pa Kar pat, zna ne mu

z or ga ni za cji im prez kul tu ral nych i kon fe -
ren cji na uko wych, przy po mi na ją cych po -
ko jo wą ko eg zy sten cję na ro dów i grup
et nicz nych, za miesz ku ją cych Ce sar stwo
Au stro–Wę gier. Ten po mysł nie spodo bał
się dru gie mu rad ne mu wo je wódz kie mu
z No we go Są cza, An drze jo wi Ro man ko wi
(PiS). Ro ma nek, w in ter pe la cji zło żo nej
w tej spra wie na rę ce mar szał ka Mar ka
Na wa ry, stwier dza, że bu do wa mia stecz -
ka kosz to wa ła gru be mi lio ny z bu dże tu
wo je wódz twa, a Fun da cja Eu ro pa Kar pat
to pry wat ne przed się wzię cie, w któ re za -
an ga żo wa ny jest... Le szek Zegz da. Mar -
sza łek od po wie dział Ro man ko wi, że jest
coś na rze czy, ale spra wa wy ma ga do -
głęb nych ana liz, rów nież praw nych i fi nan -
so wych, gdyż bu do wa Mia stecz ka (25 mln
zł) w 75 proc. fi nan so wa na by ła z fun du -
szy unij nych. 

Po wrót au to bu sów: Ka mion ka
mą drzej sza od Chełm ca

Po trzech la tach prze rwy MPK w No wym
Są czu wzna wia swo je usłu gi w gmi nie Ka -
mion ka Wiel ka. 16 sierp nia wy ru szą na tra -
sę au to bu sy li nii 15 (ul. Nad brze żną
do Myst ko wa) i li nii 26 (ul. Jam nic ką do Ka -
mion ki Wiel kiej), uru cho mio na też zo sta nie
li nia do Bo gu szy. W myśl wy ne go cjo wa ne -
go przez pre ze sów MPK z wój tem Ka zi mie -
rzem Sie dla rzem po ro zu mie nia,
gmi na bę dzie par ty cy po wa ła w kosz tach
dzia łal ność spół ki, w for mie co mie sięcz -
nych wpłat (270 tys. zł rocz nie), na li cza -
nych od tzw. wo zo ki lo me trów wy je żdżo nych
przez MPK na te re nie gmi ny Ka mion ka
Wiel ka.

– Lo gi ka wska zy wa ła, że by tę ko mu ni ka -
cję przy wró cić – ko men tu je wi ce pre zes
MPK Jó zef Ja rec ki. – De cy zja wój ta nie
wzię ła się z po wie trza, na wła dze Ka mion -
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ki na ci ska li miesz kań cy gmi ny. Oka zu je
się, że MPK jest so lid nym prze woź ni kiem,
jeź dzi my w so bo ty i w nie dzie le, ra no i wie -
czo rem, ho no ru je my ulgi dla in wa li dów,
kom ba tan tów i mło dzie ży szkol nej. Nie
chcę ob ra żać kon ku ren tów, ale na ryn ku
nie ma dru gie go ta kie go prze woź ni ka jak
MPK i lu dzie to do ce ni li. MPK oprócz No -
we go Są cza ob słu gu je Sta ry Sącz, Na wo -
jo wą i te raz wra ca do Ka mion ki Wiel kiej, bo
eks pe ry ment z bu sia rza mi i PKS się nie po -
wiódł. Daw niej żół te (wcze śniej czer wo ne)
au to bu sy wo zi ły ta kże miesz kań ców gmi -
ny Ko rzen na i gmi ny Cheł miec. Wło da rze
obu gmin zre zy gno wa li z usług MPK
w 2008 ro ku po tym, jak ów cze sny za rząd
spół ki dra stycz nie pod niósł do pła ty. Ta
spra wa do pro wa dzi ła je sie nią 2008 ro ku
do re fe ren dum w spra wie od wo ła nia wój ta
Chełm ca, osta tecz nie Ber nard Sta wiar ski
oca lił gło wę, ale pro blem z ko mu ni ka cją
pu blicz ną w gmi nie po zo stał. Wójt Ko rzen -
nej cze ka dziś na na sze au to bu sy, ale
Cheł miec nie pusz cza – ubo le wa Ja rec ki.

Mi lio no we cac ka Ko ra lów 
Bra cia Ko ra lo wie spro wa dzi li do No we go

Są cza dwa sa mo cho dy mar ki Rolls -Roy ce
– Phan tom LWB. Iden tycz ne w wy po sa że -
niu, ró żnią ce się je dy nie ko lo ra mi. Bia ły
przy padł Jó ze fo wi, czar ny – Ma ria no wi. Au -
ta przy je cha ły spe cjal nym trans por tem pro -
sto z bry tyj skiej fa bry ki Go odwo od. To
pierw sze ma szy ny tej kla sy w Pol sce. Ce -
na? – okry ta ta jem ni cą han dlo wą, we dług
orien ta cyj nych cen ni ków – ok. 3 mln zł
za sztu kę.

Oto pa ra me try owych cu dów tech ni ki:
moc sil ni ka – 460 KM, cię żar 3170 kg, dłu -
gość – 6,2 m, zu ży cie pa li wa (śred nie) – 15
l na 100 km, po jem ność ba ku – 100 l, pręd -

kość – do 250 km/godz. (ogra ni czo na elek -
tro nicz nie), po jem ność ba ga żni ka – 490 l.
Pod ma ską dwu na sto cy lin dro wy sil nik o po -
jem no ści 6,75 l. Wnę trze w ca ło ści wy koń -
czo ne skó rą, drew nem i wy so kiej ja ko ści
alu mi nium. Ma szy ny po cho dzą z li mi to wa -
nej se rii, z tzw. hand ma de (ręcz nej pro duk -
cji sta no wią cącej po łą cze nie tra dy cji
i naj no wo cze śniej szej tech no lo gii, je dy ną
au to ma ty kę za sto so wa no przy la kie ro wa -
niu, by na kła da ne po wło ki by ły jak naj bar -
dziej gład kie).

Za gro żo ne wo dy mi ne ral ne
Burz li wy prze bieg miał „kry nic ki okrą gły

stół” w spra wie bu do wy ko lej ne go apar -
ta men tow ca pod Gó rą Par ko wą i sta nu
za so bów wód mi ne ral nych, zor ga ni zo wa -
ny przez Krzysz to fa Cy co nia w ho te lu
„Pre zy dent”. Z za pro sze nia rad ne go po -
wia to we go sko rzy sta li na ukow cy z Kra ko -
wa, po seł Adam Czer wiń ski (PO)
i bur mistrz Emil Bo dzio ny z urzęd ni ka mi,
ge sto rzy ba zy sa na to ryj nej. Asumpt
do spo tka nia da ły gi gan tycz ne wy ko py
pod apar ta men to wiec przy ul. Pu ła skie -
go, bu do wa ny przez fir mę KO BI–LIGT,
tym cza sem zda niem obec ne go na spo -
tka niu dra Ma riu sza Czo pa, hy dro ge olo -
ga z AGH, pra ce bu dow la ne ma ją wpływ
na ulat nia nie się dwu tlen ku wę gla z wód
mi ne ral nych. Ostat nio np. od no to wa no
zmniej sze nie się o 25 proc. mi ne ra li za cji
zdro ju Ja na, a prze cież Kry ni ca bez zdro -
jów nie bę dzie Kry ni cą. Dr. Czo po wi wtó -
ro wał je go ko le ga z ka te dry, dr hab. inż
Jan Mo ty ka. Go ście z Kra ko wa po sił ko -
wa li się plan sza mi i wy kre sa mi. I wte dy
za czę ła się dys ku sja nad le gal no ścią
„dziu ry” pod no wy apar ta men to wiec
przy ul. Pu ła skie go. 

Kla ry ski dzię ku ją
Pod czas od pu stu ku czci św. Kin gi, kla -

ry ski, na cze le z ksie nią Ma rią Te re są
Izwor ską, po dzię ko wa ły wszyst kim tym,
któ rzy przy czy nia ją się do re no wa cji kom -
plek su klasz tor ne go. Naj cen niej szy za by -
tek Sta re go Są cza od kil ku lat pod da wa ny
jest re mon tom kon ser wa tor skim. W la -
tach 2003–2010 łącz ne na kła dy z ró żnych
źró deł wy nio sły 5,86 mln zł. Uro czy sto ści
od pu sto we, mi mo desz czo wej po go dy, po -
twier dzi ły ży wy od stu le ci kult świę tej księ -
żnej, zwień czo ny w 1999 r. pa pie ską
ka no ni za cją w Sta rym Są czu.

Ksiądz za miast pi sa rza?
W wy ni ku de cy zji na uczy cie li, uczniów i ro -

dzi ców Ze spół Szkół w Świ niar sku, gm.
Cheł miec, przyj mie imię Bło go sła wio ne go
Ks. Je rze go Po pie łusz ki. Tym sa mym wcho -
dzą cej w skład ze spo łu (obok bez i mien ne -
go do tąd gim na zjum) Szko le Pod sta wo wej
prze sta nie pa tro no wać Ste fan Że rom ski. Au -
tor lek tur szkol nych był dro go wska zem dla
dzie ci ze Świ niar ska od 40 lat. Osta tecz -
na de cy zja o zmia nie pa tro na bę dzie na le -
ża ła do Ra dy Gmi ny Cheł miec.

Nie wszyst kim w Świ niar sku ta ka zmia -
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na się po do ba. – Cho dzi łam do tej szko ły
w la tach 70. ubie głe go wie ku i by łam przy -
wią za na do pa tro na Ste fa na Że rom skie go,
i w tym po glą dzie nie je stem od osob nio -
na – mó wi z ża lem miesz kan ka Świ niar ska. 

Nad pro ce du rą wy bo ru pa tro na dla Ze -
spo łu Szkół czu wa ła ka pi tu ła, w któ rej
oprócz dy rek to ra Paw ła Ła bu dy i je go za -
stęp cy – Li dii Zbieg, za sia da li m.in. pro -
boszcz Świ niar ska ks. Jó zef Maj kow ski,
soł tys An to ni Drzy zga oraz rad ni gm. Cheł -
miec: Zbi gniew Mor dar ski i An drzej Bul zak
(rek tor WSB–NLU). 

Wskrze sze nie 1 PSP 
W No wym Są czu po wsta ła gru pa re kon -

struk cji hi sto rycz nej 1. Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich z 1939 ro ku – le gen dar nej
for ma cji woj sko wej, któ ra sta cjo no wa ła
w No wym Są czu od 1918 do 1939 r. Gru pa
dzia ła w ra mach sek cji re kon struk cji hi sto -
rycz nej No wo są dec kie go Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Hi sto rii i Eks plo ra cji. Li czy 7
osób. Jest wśród nich jed na ko bie ta.
W ostat nich dniach eki pa zo sta ła umun du -
ro wa na w re pli ki hi sto rycz nych stro jów,
wzo ro wa nych na tych, ja kie no si li żoł nie -
rze 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich. Zo -
sta ła też od po wied nio do po sa żo na.
Mun du ry i wy po sa że nie ufun do wał wła ści -
ciel fir my Exor – MPS z No we go Są cza. Po -
zo sta łe ele men ty ku pi li już sa mi
człon ko wie gru py. Za pre zen tu ją się 15
sierp nia pod czas uro czy sto ści z oka zji
świę ta Woj ska Pol skie go.

Pre zent dla po li cjan tów
Pod czas ob cho dów Świę ta Po li cji w są -

dec kim ra tu szu pre zy dent Ry szard No wak
wrę czył ko men dan to wi Wi tol do wi Bo dzio -
ne mu czek na 800 tys. zł z prze zna cze niem

na do po sa że nie no wej ko men dy, któ rej bu -
do wa przy ul. Grot t ge ra do bie ga fi na łu.

Ame ry kań ski 
most dla Mu szy ny 

Wła dze za przy jaź nio ne go z po wia tem
no wo są dec kim sa mo rzą du po wia to we go
w Ko ło brze gu spre zen tu ją sta lo wy most,
któ ry wie le lat te mu w Dźwi rzy nie wy bu -
do wa li ame ry kań scy żoł nie rze. Bu dow la
jest wciąż w do brym sta nie i w cią gu naj -
bli ższe go mie sią ca zo sta nie zde mon to wa -
na, po tem prze wie zio na do Mu szy ny
i za in sta lo wa na w re jo nie ul. Po lnej
na Mu szyn ce, gdzie pod czas czerw co wej
po wo dzi prze pra wa zo sta ła cał ko wi cie
znisz czo na. Fa chow cy uzna li, że bę dzie
ona przy dat na w Mu szy nie, ide al nie pa -
su je na wet dłu gość (30 me trów mię dzy
przy czół ka mi).

Za słu żo ny pro boszcz z Bie go nic
23 lip ca Ra da Mia sta przy zna ła Tar czą

Her bo wą „Za słu żo ny dla Mia sta No we go
Są cza”, ks. pra ła to wi Jó ze fo wi Atła so wi,
ob cho dzą ce mu 30–le cie pra cy dusz pa ster -
skiej i pro bo stwa w pa ra fii św. Waw rzyń ca
w No wym Są czu – Bie go ni cach.

No wy ko ściół w Kry ni cy
W Kry ni cy przy ul. Czar ny Po tok bp An -

drzej Jeż po świę cił ko ściół pw. Mat ki Bo -
żej Nie usta ją cej Po mo cy. To by ło wiel kie
świę to dla li czą cej trzy ty sią ce dusz pa -
ra fii. Bu do wa świą ty ni trwa ła pra wie
osiem lat. Bu dow lę za pro jek to wał są dec -
ki ar chi tekt Cze sław Bia ły. Wnę trza zo -
sta ły urzą dzo ne we dług za my słu prof.
Win cen te go Kuć my, au to ra m.in. słyn nej
Dro gi Krzy żo wej w Sank tu arium Ma ryj -
nym w Pa sierb cu. Wspo mo gli go: syn
– Krzysz tof i Zbi gniew Pro kop. 

Ra zem od 70 lat!
Ma ria i Fran ci szek Gaw la ko wie z Ry tra ob -

cho dzi li 70–le cie po ży cia ma łżeń skie go. By -
ła uro czy sta msza świę ta i przy ję cie
w do mu. Pa ni Ma ria Gaw lak ma 87 lat, pan
Fran ci szek Gaw lak – 94, a ma łżeń stwem są
od 1940 r. Ich re cep tą nie tyl ko na dłu go -
wiecz ność, ale i uda ny 70–let ni zwią zek jest:
mi łość i zgo da. Gaw la ko wie wy cho wa li sze -
ścio ro dzie ci: Mie czy sła wa, Edwar da, An -
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nę, Te re sę, An drze ja (zmarł w wie ku 22 lat
na bia łacz kę) i Elżbie tę. Pię cio ro pa ni Ma -
ria uro dzi ła w do mu, tyl ko naj młod szą cór -
kę w szpi ta lu. 

Pój dą na Ja sną Gó rę
W pa ra fiach die ce zji tar now skiej trwa ją

za pi sy na XXVIII Pie szą Piel grzym kę Tar -
now ską na Ja sną Gó rę, któ ra od bę dzie się
w dniach 17-25 sierp nia i prze bie gać bę dzie
pod ha słem „Bądź my świad ka mi mi ło ści”.
Miesz kań cy na sze go re gio nu przez dzie -
więć dni po ko na ją po nad 230 km. Ka żde go
dnia uczest ni cy bę dą mie li do przej ścia 20-
35 km. 

Po go da dla bo cia na
Ko lej ny rok z rzę du po wiat no wo są dec ki

przo du je pod wzglę dem wskaź ni ka przy ro -
stu na tu ral ne go, któ ry wy niósł w ubie głym
ro ku 6,2‰, co da je nam dru gą po zy cję w wo -
je wódz twie, do wia du je my się z opra co wa nia
de mo gra ficz ne go Urzę du Sta ty stycz ne go
w Kra ko wie, pod su mo wu ją ce go sy tu ację
spo łecz no–go spo dar czą w Ma ło pol sce
w 2009 r. Naj wy ższy przy rost na tu ral ny od -
no to wa no w po wie cie li ma now skim – 6,4‰.
Na prze ciw le głym bie gu nie tej sta ty sty ki,
z ujem ny mi wskaź ni ka mi, zna la zły się po -
wia ty mie chow ski (mi nus 4,2‰), pro szo wic -
ki (mi nus 0,9‰) i chrza now ski (mi nus 0,7‰).
Na ko niec 2009 r. w mia stach na pra wach
po wia tu miesz ka ło 954,7 tys. osób, w tym w:
Kra ko wie 755,0 tys. osób (22,9% ogó łu lud -
no ści wo je wódz twa), Tar no wie –115,2 tys.
(3,5%), No wym Są czu – 84,6 tys. (2,6%).
W 2009 r. od no to wa no w Ma ło pol sce spa -
dek ilo ści za wie ra nych ma łżeństw. Na no wą
dro gę ży cia wstą pi ło 21,8 tys. par (w 2008
– 21,6), naj wię cej w po wia tach: li ma now skim
– 7,9 ma łżeństw na 1000 miesz kań ców i no -

wo są dec kim 7,8 na 1000 miesz kań ców. Do -
daj my, że na 100 mę żczyzn przy pa da ło
w Ma ło pol sce 106 ko biet. 

Si ła per swa zji sku tecz niej sza
od si ły fi zycz nej

W lip cu mi nę ła 20. rocz ni ca po wo ła nia
Stra ży Miej skiej w No wym Są czu. By ła to
jed na z pierw szych de cy zji ów cze sne go
pre zy den ta Je rze go Gwi żdża, któ ry od wo -
łał się do wzo rów po li cji mu ni cy pal nych
w Eu ro pie. SM ja ko umun du ro wa na jed -
nost ka or ga ni za cyj na gmi ny wy ko nu je
czyn no ści ad mi ni stra cyj no–po rząd ko we
w za kre sie ochro ny, po rząd ku i bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go. Jej ko men dan ta mi by li
ko lej no: Woj ciech Lip pa (b. ofi cer Kar pac -
kiej Bry ga dy WOP), Jó zef No wo gór ski, Ze -
non Ko ło dziej czyk (b. ofi cer mi li cji i po li cji)
i od 2005 r. Ry szard Wa si luk (15 lat w woj -
sku ja ko czoł gi sta i 15 lat w po li cji, m.in.
w Kra ko wie, gdzie kie ro wał za bez pie cze -
niem wi zyt Ja na Paw ła II, pre zy den tów
USA i Izra ela). Bo daj naj bar dziej zna nym
stra żni kiem w mie ście jest Jó zef No wo gór -
ski, ta kże spo łecz nik PCK, krwio daw ca,
uho no ro wa ny nie gdyś w Bel we de rze Zło -
tym Krzy żem Za słu gi.

Ab sol wen ci bez pra cy
416 ab sol wen tów In sty tu tu Eko no micz ne -

go Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do -
wej ode bra ło dy plo my. Wie lu z nich, mi mo
na by tych kwa li fi ka cji, mo że mieć jed nak
trud no ści ze zna le zie niem pra cy. W tym
mo men cie – jak in for mu je Bog dan Go łyź -
niak, dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy
w No wym Są czu – 25 pro cent bez ro bot -
nych z wy ższym wy kształ ce nie to oso by,
któ re ukoń czy ły kie run ki eko no micz ne:
ban ko wość czy ad mi ni stra cję. Tym cza sem

In sty tut Eko no micz ny PWSZ „wy pu ścił”
na ry nek pra cy ko lej nych li cen cja tów ad mi -
ni stra cji i fi nan sów sek to ra pu blicz ne go (112
osób ukoń czy ło tę spe cjal ność na stu diach
sta cjo nar nych, 59 na nie sta cjo nar nych), fi -
nan sów i ra chun ko wo ści przed się biorstw
(od po wied nio: 113; 45). Uczel nię ukoń czy -
ło też 40 osób stu diu ją cych za rzą dza nie i fi -
nan se w przed się bior stwie
mię dzy na ro do wym i 47 – za rzą dza nie tu ry -
sty ką. Na uro czy stym roz da niu dy plo mów
by li zbyt szczę śli wi, aby my śleć o pra cy. Po -
nad to wie lu ma za miar kon ty nu ować na ukę
na stu diach ma gi ster skich. Szcze gól ny po -
wód do za do wo le nia mie li ci, któ rzy mo gą
po chwa lić się wy so ką śred nią ocen, jak:
Ma ria Po łom ska – 4,72, We ro ni ka Urzę -
dow ska – 4,68 czy An na Pup czyk 4,66. 

Ode szli
11 lip ca w wie ku 61

lat zmarł Adam Ko -
rzeń, wi ce pre zes, wi -
ce dy rek tor i dłu go let ni
pra cow nik SGL Car -
bon Pol ska SA, wcze -
śniej Po lgra phu SA
i Są dec kich Za kła dów
Elek tro–Wę glo wych,

me ne dżer ma ją cy du że za słu gi w prze obra -
że niu za kła du w Bie go ni cach z go spo dar ki
so cja li stycz nej na go spo dar kę ryn ko wą.

***
17 lip ca w Kra ko wie zmarł w wie ku 69 lat

prof. dr hab. An drzej Ba łan da, współ twór -
ca i pierw szy rek tor Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu.
Czytaj – str. 10.

***
23 lip ca zmarł prof.

kontr ad mi rał Wie -
sław Ła siń ski, ro do -
wi ty sta ro są de cza nin,
wy bit ny le karz, na -
uczy ciel aka de mic ki,
rek tor Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej
w Ło dzi i Aka de mii

Me dycz nej w Gdań sku, ofi cer pol skich sił
zbroj nych, uczest nik woj ny obron nej
w 1939 r. i wię zień obo zów je niec kich, któ -
re go ostat nią wo lą by ło po cho wa nie w ro -
dzin nym Sta rym Są czu.

GA JA, HSZ, LEŚ, MI GA, MK, PG
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Na zam ku w No wym Są czu na ro dzi ła się grun waldz ka wik to ria
Promocja XXXVIII tomu „Rocznika Sądeckiego” w sądeckim ratuszu, za sprawą prof. Feliksa Kiryka,
mediewisty, przew. Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, zainaugurowała sądeckie
obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem:

Gdy by śmy nie wy gra li bi twy pod Grun wal dem, to nie ist nia ło by pań stwo pol skie i nie by ło by
nas, ja ko na ro du, i w tym jest skrom na, ale istot na, ce gieł ka No we go Są cza. Grun wald stwo rzył
wa run ki do roz wo ju za gro żo ne go uni ce stwie niem pań stwa pol skie go i stał się sym bo lem na ro -
du dum ne go i nie po ko na ne go. Zwy cię stwo grun waldz kie, za trzy mu jąc wy jąt ko wo agre syw ną
eks pan sję ger mań ską, wy war ło po zy tyw ny wpływ rów nież na in ne na ro dy sło wiań skie Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej, a ta kże na lu dy bał tyc kie. Nie jest tu prze sa dą, że na zam ku w No wym
Są czu na ro dzi ła się sław na grun waldz ka wik to ria, bo hi sto ria jest łań cu chem przy czy no wo -
-skut ko wym. Zie mia są dec ka mia ła swój istot ny udział w woj nie z Krzy ża ka mi, by ła też, ja ko
część kró le stwa pol skie go, za in te re so wa na ży wot nie w roz wią za niu pa lą ce go od wie lu dzie się -

cio le ci kon flik tu pol sko -krzy żac kie go. Na zam ku w No wym Są czu po wstał plan roz pra wy z naj po tę żniej szą na świe cie ar -
mią za ko nu krzy żac kie go. 6 kwiet nia 1410 ro ku król Ja gieł ło i wiel ki ksią żę li tew ski Wi told za trzy ma li się w No wym Są czu,
zmie rza jąc do Kie żmar ku na roz mo wy z kró lem wę gier skim Zyg mun tem. (LEŚ)

Świę to Dzie ci Gór sta ło się już do ro słe!
Przez tydzień (19-25 sierpnia) Nowy Sącz rozbrzmiewał śpiewem i tańcem małych uczestników
Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Dziecięcych Święto Dzieci Gór. Festiwal wymyślił w 1992 r.
i do dziś nim kieruje Antoni Malczak, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu:

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych wszedł wła śnie w do ro -
słość. Za na mi osiem na ście lat. W tym cza sie Świę to Dzie ci Gór za ist nia ło w świa do mo ści
nie tyl ko są de czan, Ma ło po lan, ale ta kże w wie lu za kąt kach świa ta. Do wo dem na to jest
choć by licz ba zgło szeń do te go rocz nej edy cji, aż 114 z 58 kra jów. Z tej gru py po roz ma -
itych kon sul ta cjach i roz mo wach, jak co ro ku, wy bra li śmy tyl ko sześć, ty le sa mo przy je żdża
na szych ro dzi mych ze spo łów, któ re two rzą kam rac kie pa ry i przez ty dzień ra zem ży ją,
miesz ka ją, spo ty ka ją się, roz ma wia ją, wy stę pu ją na sce nie, po zna ją się i na wią zu ją przy -
jaź nie. W cią gu 18 lat No wy Sącz od wie dzi ło ok. 9 tys. dzie ci, któ re przy je cha ły do nas
z 55 państw z kil ku kon ty nen tów. Go ści li śmy ogrom ną licz bę pol skich ze spo łów. Sta ra my

się na ka żdym fe sti wa lu się gać po no we gru py, choć oczy wi ście zda rza się, że nie któ re się po wta rza ją. Cie szy my się
z te go, że w na szych gór skich re gio nach kul tu ra lu do wa się roz wi ja, że dzia ła wie le sta rych ze spo łów, że two rzą się
też no we, któ re kul ty wu ją tra dy cje oj ców i ma tek. Za nim jed nak one tra fią tu taj do nas, mu szą przejść od po wied nią
dro gę, nie po wiem, że przez mę kę, ale jed nak mu szą pre zen to wać od po wied ni po ziom, przejść kwa li fi ka cje. Wte dy do -
pie ro są za pra sza ne na nasz fe sti wal. (PG) 

Fo rum Eko no micz ne na dzie sięć lat po zo sta nie w Kry ni cy
Nie tylko jubileuszowe XX Forum Ekonomiczne odbędzie się w Krynicy-Zdroju (8 -11 września br.), 
ale także następne, organizowane w tym dziesięcioleciu. Tak wynika z umowy, którą Zygmunt
Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej FE podpisał z burmistrzem Emilem Bodzionym:

Uff! Uda ło się! Ma my umo wy, któ re są dla nas naj wa żniej sze, na któ re naj bar dziej cze ka li śmy
i któ rych wy ne go cjo wa nie by ło naj trud niej sze. Dla te go chciał bym po dzię ko wać pa nu bur mi strzo -
wi za to, że uda ło się nam osią gnąć po ro zu mie nie, że wresz cie zło ży li śmy swo je pod pi sy. To jest
bar dzo wa żne wy da rze nie, bo wiem te raz ca łą na szą ener gię bę dzie my kie ro wać nie na spra wy
zwią za ne z tym, że by pil no wać in fra struk tu ry, bo za to bę dą od po wie dzial ni na si part ne rzy, ale
uwa gę swo ją bę dzie my zwra cać na to, że by po ziom me ry to rycz ny ob rad był co raz wy ższy. Za tem
po ta kim okre sie, kie dy zbyt du żo cza su po świę ca li śmy na za sta na wia nie się nad tym, gdzie Fo -
rum się bę dzie od by wa ło, te raz już ma my du żo spo ko ju i bę dzie my mo gli po świę cić czas tyl ko
i wy łącz nie na or ga ni za cję kon fe ren cji. Te umo wy są wa żne przede wszyst kim dla te go, że one za -

rów no mia stu, jak i głów ne mu or ga ni za to ro wi po zwa la ją na to, by mak sy mal nie wy ko rzy stać Fo rum do ce lów pro mo cyj nych
i mar ke tin go wych. Bez tych dłu go fa lo wych umów by ło to bar dzo trud ne, a zwłasz cza w ubie głym ro ku. My ślę, że po cząw szy
od br., od XX Fo rum, bę dzie my mie li z ro ku na rok jesz cze lep sze efek ty. (PG)
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P rof. dr hab. An drzej Ba łan da
zmarł 17 lip ca w szpi ta lu
w Kra ko wie w wy ni ku cię -
żkich ura zów od nie sio nych kil -

ka ty go dni te mu w wy pad ku
sa mo cho do wym. Wra ca jąc z pra cy
do do mu, za słabł i stra cił wte dy pa no -
wa nie nad kie row ni cą. Ro dzi na i przy -
ja cie le ży wi li na dzie ję, że sil ny,
za pra wio ny w gór skich wspi nacz kach
or ga nizm, zwy cię ży. Nie ste ty…

– Pan Pro fe sor po zo sta wia w No wym
Są czu trwa ły po mnik: no wo cze sną ba zę
uczel nia ną, któ ra słu ży te raz kil ku ty -
siąc om stu den tów – pod kre śla Ha li -
na Ko ciu biń ska, wie lo let ni peł no moc nik
b. rek to ra ds. stu diów po dy plo mo wych.

– Po świę cił naj lep sze 10 lat swo je go
za wo do we go ży cia na zbu do wa nie fun -
da men tów na szej uczel ni. Je go za słu gą
jest roz wi nię cie skrzy deł, szyb ki roz wój
szko ły – mó wi je go naj bli ższa współ pra -

cow nicz ka, pro rek tor prof. Zdzi sła wa
Za cło na. 

We wspo mnie niach po śmiert nych
pod kre śla ne są te raz du że za słu gi Zmar -
łe go dla No we go Są cza, je go szcze gól -
ne, się ga ją ce lat mło do ści związ ki
z mia stem i zie mią są dec ką. Obec ny
rek tor PWSZ prof. Zbi gniew Śli pek mó -
wi o Zmar łym ja ko o „wiel kim po przed -
ni ku bu du ją cym po nadre gio nal ną
po zy cję są dec kiej uczel ni i czy niąc ją
roz po zna wal ną w kra ju”.

Gdy An drzej Ba łan da obej mo wał kie -
row nic two uczel ni, li czy ła ona 385 stu den -
tów. Gdy prze ka zy wał ber ło rek tor skie
na stęp cy – po nad 4 tys. stu den tów. Oto
ska la po stę pu i dy na mi ki roz wo jo wej.

Za ka den cji rek to ra An drze ja Ba łan dy
no wo są dec ka PWSZ m.in. wzbo ga ci ła
się o no we sie dzi by In sty tu tu Pe da go -
gicz ne go (na os. Chru śli ce) i In sty tu tu
Tech nicz ne go (na os. Przy dwor co wym)
oraz roz bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny In -
sty tut Ję zy ków Ob cych. Przy go to wał też
kon cep cję no we go In sty tu tu Kul tu ry Fi -
zycz nej wraz z wiel ką in we sty cją, fi nan -
so wa ną z fun du szy UE, któ ra ma się
nie ba wem roz po cząć. Kil ka mie się cy te -
mu z sa tys fak cją uczest ni czył w pod pi sa -
niu umo wy w spra wie fi nan so wa nia tej
pla ców ki.

Rek tor A. Ba łan da dbał o stu den tów,
or ga ni zo wał im za gra nicz ne prak ty ki.
Za je go rzą dów ab sol wen ci an gli sty ki

23 lipca na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się
pogrzeb Andrzeja Bałandy, profesora fizyki, twórcy
i pierwszego rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu (w latach 1998-2007). W uroczystościach
pogrzebowych wzięli udział sądeczanie: władze samorządowe
i uczelni, delegacje pracowników naukowych i studentów,
przyjaciele i znajomi.

– Poświęcił najlepsze 10 lat
swojego zawodowego życia
na zbudowanie
fundamentów naszej
uczelni. Jego zasługą jest
rozwinięcie skrzydeł,
szybki rozwój szkoły.

PROF. ZDZISŁAWA ZACŁONA

Prof. An drzej Ba łan da (1941-2010)

Po że gna nie Rek to ra
WYDARZENIA
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z In sty tu tu Ję zy ków Ob cych w 100 proc.
znaj do wa li za trud nie nie, co wię cej by ły
ta kie pla ców ki, któ re po za pra cą ofe ro -
wa ły im miesz ka nie.

Za cie śniał współ pra cę z in ny mi
uczel nia mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi
(m.in. w Na rwi ku, Pre szo wie i Sankt Pe -

ters bur gu), za bie gał o uru cho mie nie no -
wych kie run ków kształ ce nia.

***
Uro dził się 10 lu te go 1941 r. w Ja śle.

W No wym Są czu by wał już w la tach
mło do ści, był bo wiem spo krew nio ny
z le kar ską ro dzi ną Ge ro chów. W la tach
sześć dzie sią tych po znał się i za przy jaź nił
z Ja nu szem Piecz kow skim, ów cze snym
wło da rzem są dec kie go ra tu sza, ani ma to -
rem tzw. eks pe ry men tu są dec kie go.

Swo ją dro gę ży cio wą zwią zał z Kra -
ko wem i Uni wer sy te tem Ja giel loń skim:
po ma tu rze w 1958 r. po szedł na stu dia
(fi zy ka), któ re ukoń czył w 1963 r., na -

stęp nie obro nił dok to rat (1970) i uzy skał
ha bi li ta cję (1979). Pra co wał w Za kła -
dzie Fi zy ki Ją dro wej.

26 ma ja 1995 r. zo stał pro fe so rem na -
uk fi zycz nych (no mi na cję wrę czył mu
Lech Wa łę sa). 

Był fi zy kiem zna nym sze ro ko w krę -
gach na uko wych w Pol sce i Eu ro pie, au -
to rem kil ku dzie się ciu prac na uko wych.
Prze by wał na za gra nicz nych sta żach na -
uko wych w ZSRR, Niem czech, Ho lan -
dii i w in nych kra jach, w su mie 8 lat. Był
człon kiem władz mię dzy na ro do we go
ze spo łu na uko we go re ali zu ją ce go swe
ba da nia w Darm stadt (RFN). Od 1997 r.
za an ga żo wał się w or ga ni za cję PWSZ
w No wym Są czu, w 1998 r. zo stał
pierw szym rek to rem tej uczel ni.

Prze wod ni czył też przez dwie ka den cje
Kon fe ren cji Rek to rów Uczel ni Za wo do -
wych w Pol sce, a po tem zo stał jej ho no ro -
wym prze wod ni czą cym. Dzię ki tym
kon tak tom spro wa dzał do No we go Są cza
lu mi na rzy pol skiej na uki na wy kła dy i tzw.
Są dec kie Kon wer sa to ria Na uko we. 

Był rów nież za ło ży cie lem Fun da cji
Rek to rów Pol skich oraz człon kiem Ze -
spo łu Pre zy den ta RP, przy go to wu ją cym
pro jekt usta wy Pra wo o szkol nic twie
wy ższym.

Z je go ini cja ty wy po wsta ła „Są dec -
czy zna w gro no sta jach” – nie for mal ne
sto wa rzy sze nie rek to rów pol skich uczel -
ni wy wo dzą cych się lub zwią za nych
z Są dec czy zną, a by ło ich pod czas
pierw sze go zjaz du co naj mniej kil ku na -
stu. W 2002 r. w PWSZ w No wym Są -
czu od by ło się na wet Ko le gium
Rek to rów Szkół Wy ższych Kra ko wa.
Two rzył po zy tyw nie ro zu mia ne lob by,
któ re wspie ra ło zie mię są dec ką,
w pierw szej ko lej no ści roz wój tu tej sze -
go szkol nic twa. Wie lo krot nie wy gła szał
wy kła dy dla słu cha czy Są dec kie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

Nie na le żał do żad nej par tii po li tycz -
nej. Z za mi ło wa nia był ta ter ni kiem i nar -
cia rzem, pe ne tro wał ja ski nie (wśród
osią gnięć miał m.in. pierw sze jed no dnio -
we przej ście Ja ski ni Śnie żnej i pio nier -
skie wy pra wy z kra kow skim Klu bem
Wy so ko gór skim), lu bił pod ró żo wać,
a wo kół dom ku let ni sko we go w Stró żnej
upra wiał kwia ty i zio ła. Jed na ko wo do -
brze czuł się na szczy tach al pej skich wo -
kół au striac kie go Ka prun, jak
i na Ko ściel cu. Dla od po czyn ku oglą dał
we ster ny, trzy ma jąc stro nę „tych w bia -
łych ka pe lu szach”. Miał świa do mość
swej głów nej wa dy: nie cier pli wo ści.

Po zo sta wił żo nę An nę, dwie cór ki
(też An nę i Agniesz kę), wnu ka.

JE RZY LE ŚNIAK

Działania Andrzeja Bałandy przyczyniły się do rozwoju
Uniwersytetu Jagiellońskiego, umacniania jego
potencjału kadrowego i podniesienia poziomu
kształcenia. Był osobowością o niezwykłych zaletach
charakteru i wybitnych zdolnościach organizatorskich.

REKTOR UJ, PROF. KAROL MUSIOŁ

Prof. An drzej Ba łan da 

Za pi sał się na trwa łe w hi sto rii No we go Są -
cza i Są dec czy zny prze ło mu XX i XXI wie ku.
Po zo sta wił tu trwa ły ślad swej za wo do wej
ak tyw no ści, a w ser cach wie lu ty się cy ab -
sol wen tów pierw szej w re gio nie wy ższej
uczel ni pu blicz nej wi ze ru nek życz li we go
mi strza i opie ku na.
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We wszyst kich mia -
stach i gmi nach
na sze go re gio nu
trwa już krzą ta ni -

na kam pa nij na. Po wsta ją szta by wy bor -
cze, kom ple to wa ne są li sty ochot ni ków
na rad nych, krą żą na zwi ska osób, ma ją -
cych chrap kę na fo tel wój ta czy bur mi -
strza. Sło wem, ma chi na już się krę ci
i tak bę dzie do pierw sze go śnie gu,
a wów czas do pie ro zro bi się go rą co. 

Po sta no wi li śmy po móc na szym
Czy tel ni kom w wy bo rze naj lep sze go
wło da rza gmi ny. W tym ce lu, w por ta -
lu sa de cza nin.in fo pro wa dzi my
od czerw ca son dę pod ha słem: „Już
dziś mo żesz wy brać swo je go wój ta,
bur mi strza, pre zy den ta…”. Pod oce nę
elek to ra tu pod da je my wpraw dzie przez

nas wy my ślo ne li sty kan dy da tów, ale
by naj mniej nie są to na zwi ska wy cią -
gnię te z ka pe lu sza, lecz lu dzie zna ni ze
swo ich do ko nań i ży cio ry sów w spo -
łecz no ści lo kal nej. 

Choć to tyl ko za ba wa, ro dzaj ba da nia
pre fe ren cji wy bor czych i in ter ne to wej
oce ny szans kon kret nych osób, to błę -
dem by łoby zu peł ne lek ce wa że nie wy -
ni ków na szej son dy. 

Wę dru je my z na szą elek tro nicz ną
„urną” od gmi ny do gmi ny. Od wie dzi li -
śmy już No wy Sącz, Cheł miec, Kry ni -
cę -Zdrój i Po de gro dzie. 

NO WY SĄCZ 

Ry szard No wak trzy ma się moc no 
Miesz kań cy No we go Są cza wy bie ra li

spo śród trzech kan dy da tów: po sła, a kie -
dyś pre zy den ta mia sta An drze ja Czer -
wiń skie go (PO), po pu lar ne go rów nież
w War sza wie po sła Ar ka diu sza Mu lar -
czy ka (PiS) i obec ne go rząd cy mia sta
Ry szar da No wa ka.

In ter nau ci od da li łącz nie 12398 gło sów. 
An drzej Czer wiń ski – 105 gł. (0,85%), 
Ar ka diusz Mu lar czyk –3 281 gł. (26,46%), 
Ry szard No wak –9 012 gł. (72,69%). 

Tych wy ni ków nie trze ba ko men to -
wać, mó wią sa me za sie bie – obec ny go -

spo darz mia sta ma du że po par cie – choć
nie wąt pli wie li sta kan dy da tów by ła
za krót ka i z te go po wo du son da co kol -
wiek ku la wa. W ze sta wie na zwisk za -
bra kło kan dy da ta le wi cy i z ca łą
pew no ścią kto in ny wy star tu je z po par -
ciem Plat for my Oby wa tel skiej. Trze ba
zaś pa mię tać, że wy bo ry w mie ście tej
wiel ko ści co No wy Sącz są już moc no
upo li tycz nio ne i bar wy par tyj ne ma ją
du że zna cze nie. 

GMI NA CHEŁ MIEC 
Ber nar do wi Sta wiar skie mu
dzię ku je my! 

Miesz kań cy naj więk szej gmi ny wiej -
skiej w Pol sce, z trzech stron ota cza ją cej
No wy Sącz, mie li do wy bo ru 3 kan dy -
da tu ry: Je rze go Gwi żdża, nie gdyś pre zy -
den ta i po sła, a dziś wi ce pre zy den ta
No we go Są cza, Mar ka Kwiat kow skie go,
rad ne go po wia to we go i dy rek to ra Ma ło -
pol skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze -
go w Kar ło wi cach, oraz obec ne go wój ta
gmi ny Ber nar da Sta wiar skie go. 

Łącz nie od da no 9 646 gło sów. 
Je rzy Gwi żdż – 7 955 gło sów (82,47%), 
Ma rek Kwiat kow ski – 1524 gł. (15.8%) 
Ber nard Sta wiar ski – 167gł. (1,73%). 

Zwy cię stwo Je rze go Gwi żdża jest
wręcz de kla su ją ce dwóch po zo sta łych
kan dy da tów. Zda je my so bie spra wę z te -
go, że za pew ne po par ło go wie le pań
i pa nów z No we go Są cza, gdzie jest po -
pu lar ny, a ci nie bę dę w Chełm cu gło so -
wać je sie nią. Ale też na pew no swo je
„tak” po wie dzie li mu licz ni miesz kań cy
gmi ny są sia du ją cej z gro dem nad Du -
naj cem i Ka mie ni cą. Za tem Je rzy Gwi -

Wy bierz swo je go wój ta, bur mi strza, pre zy den ta z por ta lem sa de cza nin.in fo 

Wy bo ry sa mo rzą do we
w in ter ne cie 
Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami.
Prawdopodobny termin I tury wyborów to niedziela,
21 listopada, a dogrywki – 5 grudnia. Dostaniemy zatem
nowych wójtów, burmistrzów i prezydenta Nowego
Sącza, jakby w prezencie od św. Mikołaja. 

Jerzy Gwiżdż może mieć
pewien dylemat: czy grać
dalej w drużynie Ryszarda
Nowaka i w razie jego
wygranej pozostać nadal
jego zastępcą, czy
spróbować swoich sił
w nowym miejscu? 

WYDARZENIA
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żdż mo że mieć pe wien dy le mat: czy
grać da lej w dru ży nie Ry szar da No wa -
ka i w ra zie je go wy gra nej po zo stać na -
dal je go za stęp cą, czy spró bo wać swo ich
sił w no wym miej scu? 

O ile wy nik Mar ka Kwiat kow skie go,
dy rek to ra Ma ło pol skie go Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go w Kar nio wi cach
(po cho dzą ce go z Mar cin ko wic) na tle
Je rze go Gwi żdża jest ra czej sła by, o ty -
le w po rów na niu do urzę du ją ce go wój -
ta Ber nar da Sta wiar skie go – bar dzo
do bry. Ten zaś ostat ni otrzy mał za le d -
wie 167 gło sów, to ty le co nic. Na wet je -
że li za ło ży my, że je go zwo len ni cy
zlek ce wa ży li na szą son dę, co jest mo żli -
we i pew nie tak by ło, to jed nak ilość od -
da wa nych gło sów na dwóch po zo sta łych
„pre ten den tów” świad czy o tym, że
obec ny go spo darz cheł miec kiej dzie dzi -
ny ma bar dzo wie lu prze ciw ni ków.
Świad czy też o tym du ża licz ba ne ga -
tyw nych ko men ta rzy od na szych in ter -
nau tów. Sto su jąc ter mi no lo gię pił kar ską,
je że li na wet nie jest to dla nie go „czer -
wo na kart ka”, to na pew no dwie żół te,
któ re jed nak pro wa dzą do te go sa me go:
spo ro lu dzi z Chełm ca i oko lic mó wi
mu: Pa nu już dzię ku je my!

GMI NA UZDRO WI SKO WA KRY NI CA-ZDRÓJ 
Emil Bo dzio ny spo tkał by się
w do gryw ce z Pio trem Ry bą 

Kry nic kie mu elek to ra to wi pod su nę -
li śmy pod oce nę 5 kan dy da tów: Emi la
Bo dzio ne go, Krzysz to fa Cy co nia, Da -
riu sza Reś ko, Pio tra Ry bę i Ka ta rzy nę
Zyg munt. 

Emil Bo dzio ny peł ni funk cje bur mi -
strza już dru gą ka den cję, jest pew nie
prze ko na ny, że do trzech ra zy sztu ka.

Krzysz tof Cy coń (naj więk szy opo zy -
cjo ni sta bur mi strza) to rad ny po wia to wy,
cią gle o coś, z czymś lub kimś wal czy.

Da riusz Reś ko był za stęp cą E. Bo -
dzio ne go, któ ry go jed nak zdy mi sjo no -
wał, zo stał więc dzie ka nem w są dec kiej
WSB -NLU, gdyż szczy ci się ty tu łem
dok to ra eko no mii.

Piotr Ry ba to no wa twarz, praw nik,
pra cow nik są dec kie go PZU, au tor ksią -
żki hi sto rycz nej o Pol sce w cza sach pa -
no wa nia Pia stów, wnuk zna ne go
opo zy cjo ni sty z cza sów pierw szej So li -
dar no ści Wła dy sła wa Ry by. 

Ka ta rzy na Zyg munt to ab sol went ka
AWF, pierw szy w Pol sce sę dzia ho ke ja
w spód ni cy, or ga ni za tor ka im prez spor -
to wych, żo na świet ne go on giś ły żwia rza
Paw ła.

W su mie in ter nau ci od da li 3 804 gło sy. 
Emil Bo dzio ny – 1 391 gło sów (36,57 proc.);
Krzysz tof Cy coń – 355 gł. (9.33%);
Da riusz Reś ko – 409 gł. (10.75%);
Piotr Ry ba -1 260 gł. (33,12%);
Ka ta rzy na Zyg munt – 389 gł. (10.23%).

Głów ny mi pre ten den ta mi oka za li się
Emil Bo dzio ny (to nie jest nie spo dzian -
ka) i zu peł ny no wi cjusz, je śli cho dzi
o sa mo rzą do wą po li ty kę, Piotr Ry ba.
Gdy by to by ły praw dzi we wy bo ry, to
mie li by śmy w Kry ni cy -Zdro ju dru gą tu -
rę, w któ rej wszyst ko mo że się zda rzyć.
Do daj my, że son da wy wo ła ła (po dob nie
by ło w przy pad ku Chełm ca) praw dzi wą
la wi nę ko men ta rzy.

GMI NA PO DE GRO DZIE 
Mał go rza ta Gro ma la 
gro mi ry wa li!

Pod roz wa gę po de grodz kie go elek to -
ra tu pod da li śmy aż 6 kan dy da tur: prze -
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Sta ni sła wa
Ba na cha, wi ce wój ci ny Ra by Wy żnej
a w prze szło ści dy rek tor SP w Po de gro -
dziu Mał go rza ty Gro ma li, obec ne go
wój ta Sta ni sła wa Łat ki, b. wój ta a te raz
dy rek to ra PUP Edwar da Pasz ka, b. ko -

men dan ta wo je wódz kie go PSP Grze go -
rza Su do oraz rad ne go po wia to we go,
a przy tym wzię te go re gio na li sty Ze no -
na Szew czy ka.

W son dzie wzię ło udział 4 894 in ter nau tów. 
Mał go rza ta Gro ma la – 2 606 gło sów (53,25%)
Sta ni sław Łat ka – 1 907 gł. (38,97%)
Ze non Szew czyk – 193 gł. (3,94%)
Edward Pa szek – 71 gł. (1,45%)
Sta ni sław Ba nach – 64 gł. (1,31%)
Grze gorz Su do – 53 gł. (1,09%)

Jak z te go wi dać, Mał go rza ta Gro -
ma la wy gra ła by w Po de gro dziu wy bo -
ry w pierw szej tu rze i mo że z nią
kon ku ro wać tyl ko ak tu al ny rząd ca gmi -
ny Sta ni sław Łat ka, resz ta kan dy da tów
się nie li czy. Bez więk sze go ry zy ka mo -
żna po wie dzieć, że wy bo ry roz strzy gną
się wła śnie po mię dzy tą dwój ką. Po de -
grodz kiej son dzie to wa rzy szy ły ogrom -
ne emo cje. W dys ku sji wy po wie dzia ło
się pra wie 200 in ter nau tów. Lu dzie wy -

Małgorzata Gromala
wygrałaby w Podegrodziu
wybory w pierwszej turze
i może z nią konkurować
tylko aktualny rządca
gminy Stanisław Łatka.

Ry szard No wak – 9 012 gł. (72,69%) Je rzy Gwi żdż – 7 955 gło sów (82,47%) 
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le wa li swo je ża le pod ad re sem obec nej
wła dzy gmin nej oraz for mu ło wa li ocze -
ki wa nia wzglę dem ich na stęp ców. Star li
się głów nie sym pa ty cy Gro ma lo wej ze
zwo len ni ka mi Łat ki, a ta de ba ta chwi -
la mi przy po mi na ła wal kę na ce py, gdyż
w ar gu men tach nie prze bie ra no i po ja -
wia ły się epi te ty. Z tych po stów mo żna
się by ło jed nak du żo do wie dzieć o tym,
co tra pi i cie szy miesz kań ców gminy
Po de gro dzie. Część ko men ta rzy, ze

wzglę du na do bre oby cza je, zo sta ło od -
rzu co nych przez mo de ra to ra dys ku sji.
W przy pad ku ko leb ki La chów Są dec -
kich po raz pierw szy na ta ką ska lę spo -
tka li śmy się ze zja wi skiem
„pom po wa nia” gło sów. Zda rza ły się
„no ce cu dów”, kie dy przy nie któ rych

na zwi skach gwał tow nie ro sła licz ba
gło sów. To oczy wi ście nie jest fa ir, ale
też po ka zu je de ter mi na cję szta bów wy -
bor czych. 

MIA STO I GMI NA STA RY SĄCZ 
Ma rian Cy coń łeb w łeb 
z Edwar dem Cią gło?

Gdy by brać za do brą mo ne tę wy ni ki
na szej son dy wy bor czej, to bur mi strzem
Mia sta i Gmi ny Sta ry po zo sta nie Ma rian
Cy coń, któ ry mi ni mal nie wy grał z Edwar -
dem Cią gło, b. po słem i b. rad nym wo je -
wódz kim z ra mie nia LPR, eme ry to wa nym
na uczy cie lem fi zy ki i in for ma ty ki, za -
miesz ka łym w Goł ko wi cach. 

Po zo sta ła dwój ka kan dy da tów: Jan
Go mół ka, rad ny po wia to wy i prze wod -
ni czą cy „S” RI w po wie cie, oraz Ma rian
Ku czaj, też rad ny po wia to wy i b. bur -
mistrz Sta re go Są cza, by ła tłem dla roz -
gryw ki dwóch gi gan tów. 

Łącz nie od da no 5238 gło sów 
Marian Cycoń – 2458 gł. (46,93 proc.)
Edward Ciągło – 2234 gł. (42,65 proc.),
Jan Gomółka – 358 gł. (6,83 proc.),
Marian Kuczaj – 188gł. (3,59 proc.)

In ter nau ci ży wo dys ku to wa li o szan -
sach wy bor czych swo ich fa wo ry tów.
Prze bieg de ba ty wska zu je, że obec ny go -
spo darz Sta re go Są cza ma mnó stwo zwo -
len ni ków, wręcz wiel bi cie li, wy no szą cych

pod nie bio sa je go do ko na nia i nie ba nal ny
styl rzą dów, ale też nie bra ku je osób, któ -
re uwa ża ją, że czas na zmia nę w gro dzie
św. Kin gi i do sta ro są dec kie go ma gi stra -
tu na le ży wpu ścić tro chę świe żej krwi.
Zwo len ni cy ta kie go roz wią za nia z bru tal -
ną szcze ro ścią wska zy wa li na pe sel bur -
mi strza Cy co nia (ur. 1940 r.), twier dząc,
że w tym wie ku na wet bi sku pi prze cho -
dzą na za słu żo ną eme ry tu rę, sta jąc się bi -
sku pa mi -se nio ra mi. 

GMI NA KORZENNA
Trzech na jed ne go 

W chwi li od da wa nia te go nu me ru
„Są de cza ni na” do dru ku ba da li śmy sce -
nę po li tycz ną gm. Ko rzen na. Urzę du ją -
ce mu wój to wi Lesz ko wi Skow ro no wi
prze ciw sta wi li śmy trój kę kontr kan dy da -
tów: b. wój ta Ja na Bud ni ka, wi ce sta ro -
stę no wo są dec kie go Mie czy sła wa
Kieł ba sę i rad ne go po wia to we go Wal -
de ma ra Ol szyń skie go.

***
Nie ustan nie przy po mi na my, że na -

sze son dy są tyl ko ro dza jem ba da nia
pre fe ren cji wy bor czych. Nie na le ży
przy da wać im spe cjal ne go zna cze nia,
ale też błę dem by ło by zu peł ne lek ce -
wa że nia ich wy ni ków. Rze czy wi stych
wój tów i bur mi strzów po zna my
po pod li cze niu praw dzi wych, a nie
wir tu al nych gło sów. 

(HSZ), (PG)

W przypadku kolebki
Lachów Sądeckich po raz
pierwszy na taką skalę
spotkaliśmy się ze
zjawiskiem „pompowania”
głosów. Zdarzały się „noce
cudów”, kiedy
przy niektórych
nazwiskach gwałtownie
rosła liczba głosów.

Mał go rza ta Gro ma la – 2 606 gło sów (53,25%) Marian Cycoń – 2458 gło sów (46,93%)Emil Bo dzio ny – 1 391 gło sów (36,57%)
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W ro dzin nej wsi bi sku pa Jó -
ze fa Gu cwy padł są dec ki
re kord po par cia dla Ja ro -
sła wa Ka czyń skie go

w II tu rze wy bo rów pre zy denc kich.
Na pre ze sa PiS w nie dzie lę 4 lip ca gło -
so wa ło 1073 miesz kań ców Kąc lo wej
(93,06 proc.), a na kan dy da ta PO 80
(6,94 proc.). Fre kwen cja też by ła re kor -
do wa, bli sko 70 proc. upraw nio nych sta -
wi ło się przy urnie. 

Dwu ty sięcz na Kąc lo wa pie lę gnu je
pa mięć o swo im wiel kim sy nu. Zmar ły
w 2004 ro ku bi skup Jó zef Gu cwa, Ho -
no ro wy Oby wa tel No we go Są cza, to bo -

daj je dy ny pol ski hie rar cha, któ ry pod -
czas woj ny wal czył z Niem ca mi z bro -
nią w rę ku, a nie któ rzy mó wią, że też
z So wie ta mi (od dział AK „Świer ka
Kmi ci ca”). Oka za ły grób bi sku pa -par -
ty zan ta, obok na grob ka roz strze la nych
przez oku pan ta miesz kań ców Kąc lo wej
z po mni kiem Pie ty, stoi przed ko ścio łem
pa ra fial nym pw. Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Wnie bo wzię tej. Kąc lo wa chlu bi
się też dru gim ko ścio łem zbu do wa nym
w la tach 20. ubie głe go wie ku. Drew nia -
na świą ty nia pw. św. Woj cie cha Bi sku -
pa, ze strze li stą wie żą, po wsta ła ja ko
ko ściół „kre so wy”. Ów cze sny pro -

boszcz gry bow ski ks. Jan So lak, w pi -
śmie do bpa Le ona Wa łę gi uza sad niał
ko niecz ność bu do wy ko ścio ła fi lial ne go
w Kąc lo wej po ło że niem wsi. To by ła
wte dy naj da lej na po łu dniu Są dec czy zny
wy su nię ta wieś pol ska, wo kół do mi no -
wał ży wioł ru siń ski. Ko ściół był po -
trzeb ny miesz kań com Kąc lo wej, aby nie
mu sie li w nie dzie lę cho dzić 6 ki lo me -
trów do Gry bo wa, a jesz cze bar dziej dla
ok. 200 Po la ków, pra cow ni ków Nad le -
śnic twa i ro bot ni ków tar tacz nych, roz -
sia nych w 12 wsiach łem kow skich.
„Wo bec ko niecz no ści ra to wa nia Po la -
ków przed wy na ro do wie niem bu do wa
ko ścio ła jest po stu la tem chwi li” – prze -
ko ny wał bi sku pa ks. So lak i do piął swe -
go. Dziś Ru si nów nie ma ani w bli ższej,
ani w dal szej oko li cy. W ludz kiej pa mię -

ci za cie ra się tam ta rze czy wi stość, ale
w opi nii wie lu Kąc lo wa po zo sta ła re du -
tą pol sko ści. 

***
Dłu go i bez sku tecz nie przy ci ska łem

gu zik dzwon ka na ple ba nię. Oka za ło się,
że pro bosz czu ją cy Kąc lo wej od 18 lat
ks. Bo le sław Bu ko wiec jest na urlo pie,
a wi ka riusz ks. Krzysz tof Chwi stek wy -
je chał w od wie dzi ny do ro dzi ców
w Pilź nie. O tym do wie dzia łem się
od ple bań skiej go spo si, bar dzo roz mow -
nej pa ni He len ki. 

Kąc lo wa za ko cha na w Ja ro sła wie Ka czyń skim

Szu ka nie wia tru w po lu
– Tu pan nie znajdzie zwolenników Komorowskiego, 
ale życzymy powodzenia – nabijały się ze mnie dziewczyny
pod sklepem w Kąclowej, gdy powiedziałem grzecznie, 
że szukam we wsi zwolenników byłego marszałka Sejmu.

Tu lewica, ani żadni
liberałowie nigdy nie
wygrali i nie wygrają.
Nasze dzieci są
przesiąknięte tym, że tak
ma być i koniec. Jeszcze ani
razu nie włączyłam
telewizora, jak
Komorowski wyszedł, 
bo szkoda patrzyć...
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– Gło so wa łam na Ka czyń skie go, bo
to nor mal ny czło wiek, a nie zło dziej
– mó wi twar do ko bie ta. – Ka żdy praw -
dzi wy ka to lik tak gło so wał, bo jest je den
Bóg, jed na wia ra i jed na spra wie dli -
wość. Tu le wi ca, ani żad ni li be ra ło wie
ni gdy nie wy gra li i nie wy gra ją. Na sze
dzie ci są prze siąk nię te tym, że tak ma
być i ko niec. Jesz cze ani ra zu nie włą -
czy łam te le wi zo ra, jak Ko mo row ski wy -
szedł, bo szko da pa trzyć… 

W do mu pa ni He le ny, mat ki czwór ki
dzie ci, przez ca ły dzień gra za to Ra dio
„Ma ry ja”, po dob nie jak i w wie lu in nych
kąc low skich ro dzi nach. In te re su ją cą
roz mo wę prze rwał przy jazd ko lum ny
na wóz kach in wa lidz kich. Oka za ło się,
że to uczest ni cy oa zy dla nie peł no -
spraw nych, z któ rych Kąc lo wa sły nie.
W miej sco wej Szko le Pod sta wo wej
od 1993 r. let ni wy po czy nek po łą czo ny
z re ko lek cja mi or ga ni zu je dla lu dzi
uwię zio nych na wóz kach Ka to lic kie
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Nie peł no -
spraw nych „Cy re nej czyk” z Li ma no wej.
Msza świę ta w po łu dnie, to naj wa żniej -
szy punkt pro gra mu ka żde go dnia oa zy.
Po chód wóz ko wi czów za my kał mo de -
ra tor oa zy ks. Łu kasz Nie miec, mło -
dziut ki wi ka riusz w pa ra fii Łu żna.
– Na tym tur nu sie prze by wa 67 osób
oboj ga płci w ró żnym wie ku z ca łej die -
ce zji tar now skiej – mó wi ka płan.

– Dzień ma my tak wy peł nio ny, że by spo -
koj nie po go dzić spra wy or ga ni za cyj ne
z du cho wy mi. Kąc lo wa, jak za wsze,
przy ję ła nas bar dzo ser decz nie. Czu je -
my się tu, jak u sie bie.

O wy ni kach wy bo rów pre zy denc kich
we wsi ks. Łu kasz nie chciał roz ma wiać:
– Nie wie dzia łem, że tu padł ta ki re kord,
ale je że li by to łą czyć z re li gij no ścią

miesz kań ców, to by się chy ba zga dza ło
– za sta na wia się. 

***
Kąc lo wa moc no ucier pia ła pod czas

czerw co we go ata ku po wo dzi. Bia ła za -
la ła cmen tarz i pod my ła most, pod wo -
dą zna lazł się tar tak i wie le obejść
po ło żo nych nad rze ką. Pra sę obie gły
zdję cia Ja ro sła wa Ka czyń skie go, ubra -
ne go po mi mo upa łu w czar ny swe ter,
po chy la ją ce go się nad wy rwą w brze gu.
Pre zes PiS od wie dził Kąc lo wą

przed I tu rą wy bo rów pre zy denc kich,
pod czas wi zy ta cji te re nów po po wo dzio -
wych na Są dec czyź nie. Ka czyń skie go
przy wiózł do wsi wójt gmi ny Gry bów
Piotr Krok. To je dy ny wójt na Są dec -
czyź nie, któ ry otwar cie i ocho czo de kla -
ro wał sym pa tię do PiS. In ni wój to wie
wo le li się nie na ra żać lo kal nym po li ty -
kom PO, gdyż środ ki unij ne pie cho tą nie
cho dzą. Po mi mo tak nie roz trop nej po -
sta wy wój ta Kro ka, te go dnia, gdy od -
wie dzi łem Kąc lo wą, trwa ły pra ce
przy umac nia niu przy czół ków mo stu
na Bia łej, fi nan so wa ne z pie nię dzy od…
mar szał ka. Na cmen ta rzu już ani śla du
po wiel kiej wo dzie, ale trak jesz cze
tkwił w mu le. – Tu wszyst ko by ło za la -
ne, ja miesz kam u gó ry, to nam się nic
nie sta ło, ale na do le lu dzie ucie ka li
z do mów – tłu ma czy ła prze cho dzą ca
mo stem za żyw na jej mość. Gdy się
przed sta wi łem i spy ta łem na ko go gło -
so wa ła, ko bie ta od wró ci ła się na pię cie.
– Gło so wa łam na pa na Ka czyń skie go,
chy ba mi wol no by ło?! – rzu ci ła har -
do przez ple cy, znać, że tu nie lu bią żur -
na li stów. Nie za sta łem w do mu soł ty sa
Kąc lo wej od trzech ka den cji, Ada ma
Gru cę, a pa ni soł ty so wa nie chcia ła, jak
to uję ła, „udzie lać wy wia du na te ma ty
po li tycz ne”. – Gło so wa li śmy, jak mi su -
mie nie ka za ło – po wie dzia ła ta jem ni czo.
W Do mu Lu do wym, są sia du ją cym z re -
mi zą stra żac ką, aku rat trwa ły za ję cia
wa ka cyj ne go kur su ję zy ka an giel skie go,
fi nan so wa ne go przez gmi nę. Za wi ło ści
gra ma ty ki ję zy ka Szek spi ra ob ja śnia ła
grup ce mło dzie ży Ewa Ra dzik, stu dent -
ka III ro ku fi lo lo gii an giel skiej PWSZ
w No wym Są czu. Nie ste ty, na wet wśród
mło dych, po świę ca ją cych wa ka cje
na an giel ski, nie zna la złem zwo len ni -
ków Bro ni sła wa Ko mo row skie go. – Ja
jesz cze nie mo głem gło so wać, ale moi
ro dzi ce gło so wa li na pa na Ka czyń skie -
go, bo jest pa trio tą, choć ta ta z po cząt -
ku za sta na wiał się nad Mar kiem
Jur kiem – opo wia da Szy mon Ma tu ła,
uczeń Tech ni kum Elek trycz ne go w No -
wym Są czu, syn kie row ni ka Do mu Lu -
do we go. W Kąc lo wej nikt nie po wie
„Ka czyń ski”, tyl ko za wsze „pan Ka -
czyń ski”, dla te go po seł Pa li kot czuł by
się tu, jak na Księ ży cu. Mło dziut ka an -
glist ka też oczy wi ście gło so wa ła na „pa -

Na prezesa PiS
w niedzielę 4 lipca
głosowało 1073
mieszkańców Kąclowej
(93,06 proc.),
a na kandydata PO
80 (6,94 proc.). 
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na Ka czyń skie go” i mó wi, że to ża den
ob ciach. Star sza wy mę żczy zna na przy -
stan ku po parł „pa na Ka czyń skie go”, bo
uwa ża, że pre zes PiS my śli o eme ry tach
i ren ci stach, i w ogó le trosz czy się o lu -
dzi bied nych. – Mam 900 zł eme ry tu ry
po 40 la tach pra cy, trud no zwią zać ko -
niec z koń cem – ża li się. 

Z cze go lu dzie ży ją w Kąc lo wej?
Na pew no nie z ro li, bo rol nic two dzi siaj,
a już na pew no w ta kich gó rach, ja kie
ota cza ją wieś, to za ję cie dla hob by stów.

– Mło dzi ro bią prze wa żnie po bu do -
wach w War sza wie. Du żo osób jest
za gra ni cą, szcze gól nie w Au strii. Chło -
py po za do mem, a ba by z dzieć mi mor -

du ją się sa me. Na miej scu nie ma żad -
nej pra cy – ob ja śnia ko bie ta pod dru gim
skle pem, też na tu ral nie fan ka „pa na Ka -
czyń skie go”. Maj strzy z Kąc lo wej ma ją
usta lo ną mar kę, jak w ogó le bu dow lań -
cy z zie mi gry bow skiej. Zna ją się
na mu rar ce i tyn kach, a je śli cho dzi
o więź bę da cho wą to praw dzi wi mi -
strzo wie, gdyż prze mysł drzew ny i cie -
siel ka za wsze tu wy so ko sta ły. Mo że
dla te go nie wi dać spe cjal nie bie dy
w Kąc lo wej. Du żo so lid nych do mów,
bra my ku te, traw ni ki przy strzy żo ne,
a na pod jaz dach po rząd ne au ta. To
wszyst ko pew nie za pie nią dze za ro bio -
ne „po War sza wach i Wied niach”. 

Na ko niec swo jej ja ło wej, jak się oka -
za ło, wę drów ki po Kąc lo wej w po szu ki -
wa niu cho ciaż jed ne go zwo len ni ka
obec ne go pre zy den ta Naj ja śniej szej tra -
fi łem do do mu star szej pa ni, któ ra nie ży -
czy ła so bie na zwi ska w ga ze cie, bo ma
już dość po pu lar no ści, ale chęt nie ze mną
po roz ma wia ła. Pa rę osób mnie do niej
kie ro wa ło. Go spo dy ni bły snę ła w te le wi -
zyj nych ob raz kach z wi zy ty Ja ro sła wa
Ka czyń skie go w Kąc lo wej, na któ rych
wi dać by ło, jak wy lew nie wi ta pre ze sa
PiS. Ko bie ta jest za ko cha na w Ja ro sła wie

Ka czyń skim. – To pra wy czło wiek, praw -
dzi wy ka to lik, a nie ma lo wa ny lis i tak
cię żko do świad czo ny przez los, co dzien -
nie się mo dlę za nie go – ko bie cie po wil -
got nia ły oczy. W kwiet niu te go ro ku,
w Kąc lo wej fla gi bia ło -czer wo ne ob wią -
za ne ki rem wi sia ły jesz cze wie le dni
po spro wa dze niu do War sza wy ostat niej
trum ny z Mo skwy. 

HEN RYK SZEWC ZYK
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Warto wiedzieć

Ja ro sław Ka czyń ski nie wi zy to wał w czerw cu
gmi ny La sko wa, a nie wie le gor szy re zul tat
niż w Kąc lo wej uzy skał w Żmią cej – 92,49
proc. gło sów. Gmi na Gry bów na le ży do de -
ka na tu gry bow skie go, a gmi na La sko wa
do de ka na tu uja no wic kie go. Oba de ka na ty,
wg ba dań wy spe cja li zo wa nych ośrod ków,
przo du ją w kra ju pod wzglę dem prak tyk re -
li gij nych, a je że li przo du ją w Pol sce, to przo -
du ją i na świe cie. Fre kwen cja
na nie dziel nych mszach prze kra cza tam 90
proc., po ło wa wier nych sys te ma tycz nie
przy stę pu je do sa kra men tu św. Ko mu nii.
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Stanisław Poręba Zbigniew Szubryt z żoną Marią
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N o wy wła ści ciel otwie ra po -
dwo je 1 sierp nia, przez li piec
trwa ły tu pra ce re mon to wo -
-mo der ni za cyj ne.

Sta ni sław Po rę ba od dłu ższe go cza su
szu kał na byw cy (m.in. w Ho lan dii
i Niem czech) dla swo je go cen trum han -
dlo we go. 

– La ta mam już swo je, po ra od po -
cząć, dzie ci (syn i cór ka) ma ją swo je
wła sne za ję cia i nie spe cjal nie kwa pią
się, aby kon ty nu ować to, co za czą łem
kil ka dzie siąt lat te mu – mó wi Sta ni sław

Po rę ba, mistrz ma sar ski z bli sko 50-let -
nim sta żem, b. rad ny Ra dy Mia sta No -
we go Są cza (w la tach 1997-1998).

Sta ni sław Po rę ba za mło dych lat ter mi -
no wał u zna ne go sze ro ko jesz cze
przed woj ną ma sa rza Ja na Dą brow skie go,
od któ re go wła śnie po la tach od ku pił za -
kład, bu du jąc fir mę gar ma że ryj no -wę dli -
niar ską w dziel ni cy He le na. Na prze ło mie
lat 80. i 90., w okre sie trans for ma cji go -
spo dar czej, fir ma Po rę ba za sły nę ła ze
smacz nych wy ro bów, za trud nia jąc kil ka -
dzie siąt osób i pro du ku jąc po nad dwie ście

asor ty men tów mię sno -wę dli niar skich,
w tym kon ser wy (wg wła snej re cep tu ry). 

Po tem, już w XXI w., Sta ni sław Po -
rę ba zbu do wał cen trum han dlo we
przy ul. Tar now skiej, z któ rym te raz
przy szło mu się roz stać.

Dzie dzic two Po rę by tra fi ło w god ne
rę ce.

Pro duk ty ro dzin nej fir my ma sar skiej
Szu bry tów, zna ne są miesz kań com nie
tyl ko po łu dnio wej Pol ski. Opar te
w więk szo ści o sta re re cep tu ry, od kry -
wa ne w ku frach pra ba bek, rów nież sma -
ku ją wy śmie ni cie i są roz po zna wal ne
wśród wy ro bów ofe ro wa nych przez skle -
py wę dli niar skie. Kom po zy cje sma ko we
no wo ści, wpro wa dza nych na ry nek, two -
rzy oso bi ście sam pre zes fir my Zbi gniew
Szu bryt, ma jąc do po mo cy no wo cze sne
la bo ra to rium no wo cze sne go za kła du,
któ ry jest od kil ku lat na szą, są dec ką wi -
zy tów ką w Unii Eu ro pej skiej. (LEŚ)

Zna na na ryn ku mię sno -wę dli ni ar skim fir ma Zbi gnie wa Szu -
bry ta (z Bi czyc w gmi nie Cheł miec) prze ję ła obiek ty – za kład
prze twór czy wraz z su per mar ke tem przy ul. Tar now skiej
– Sta ni sła wa Po rę by, pio nie ra w tej bra nży na Są dec czyź nie.
Kwo ta trans ak cji owia na jest ta jem ni cą han dlo wą. Mó wi się,
że w grę wcho dzi ło kil ka na ście mi lio nów zło tych.

Wie lo mi lio no wa trans ak cja na są dec kim ryn ku mię snym

Szu bryt ku pił Po rę bę

GOSPODARKA
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M iesz kań cy znisz czo nych:
Kąc lo wej, Flo ryn ki, Bin -
cza ro wej, Gród ka, Stróż,
Bia łej Ni żnej są prze ko na -

ni, że zbior nik uchro nił by ich gmi nę i są -
sied nie przed po now nym ka ta kli zmem,
a je śli nie, to z pew no ścią znisz cze nia
po po wo dzio we by ły by o wie le mniej sze.
Tym cza sem na od da nie do użyt ku zbior -
ni ka trze ba bę dzie po cze kać do 2014 r.

Jest on jed nym z trzech, któ re po wsta ną
w Ma ło pol sce. W po wie cie no wo są dec -
kim wy bór padł na gmi nę Gry bów, któ -
ra już w 2007 r. roz po czę ła wy kup
te re nów od pry wat nych wła ści cie li
– głów nie użyt ków rol nych o ni skiej
przy dat no ści. 

– Do tej po ry wy ku pi li śmy po nad 120
dzia łek, wy da jąc kil ka set ty się cy zło tych
z wła sne go bu dże tu – mó wi Piotr Krok,

wójt gmi ny Gry bów. – Do wrze śnia na -
bę dzie my kil ka ostat nich. Uchwa ła Ra -
dy Gmi ny za pa dła w tej spra wie na se sji
czerw co wej. W przy pad ku ośmiu wła ści -
cie li te re nu ob ję te go tą in we sty cją bę -
dzie mu sia ło to czyć się po stę po wa nie
wy własz cze nio we. W więk szo ści są to
oso by, któ re nie miesz ka ją w na szej gmi -
nie. Po stę po wa nie bę dzie pro wa dzo ne
przez słu żby pod le głe mar szał ko wi wo -
je wódz twa ma ło pol skie go. 

Za da nie zle co no wy ło nio nej w prze -
tar gu Ma ło pol skiej Gru pie Geo de zyj -
nej. Zgod nie z przy ję tym
har mo no gra mem in we sty cji, re ali zo wa -

Po majowej i czerwcowej powodzi powrócił temat budowy zbiornika małej retencji
na potoku Grodna (dopływ Białej Tarnowskiej) na granicy trzech miejscowości
w gminie Grybów: Siołkowej, Białej Niżnej i Stróż.

Jezioro lekarstwem 
na powodzie?

Har mo no gram:

2010 r. – za kup nie ru cho mo ści za kwo -
tę 680 000 zł (wraz z wy własz cze niem – prze -
wi dy wa ny ter min za koń cze nia po stę po wa nia
wy własz cze nio we go – IV kwar tał 2010r.);
I kwar tał 2011 r. – uzy ska nie osta tecz nej de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę; I kwar -
tał 2011 r. – oce na wnio sku w ra mach MRPO,
Dzia ła nie 7.4 i pod pi sa nie umo wy przez In sty -
tu cję Za rzą dza ją cą; II kwar tał 2011 r. – po -
stę po wa nia prze tar go we go na ro bo ty
bu dow la ne, za war cie umo wy z wy bra nym
w dro dze prze tar gu wy ko naw cą ro bót bu dow -
la nych; II kwar tał 2011 r. – przy stą pie nie
do pod sta wo wych ro bót bu dow la nych;
II kwar tał 2014 r. – za koń cze nie ro bót bu -
dow la nych; III kwar tał 2014 r. – za koń cze nie
fi nan so wa nia.

Pa weł Żar now ski, pra cow nik In spek to ra tu ds. Go spo dar ki Ko mu nal nej
w Urzę dzie Gmi ny w Gry bo wie, po ka zu je te ren, któ ry za trzy la ta znaj dzie
się pod wo dą FOT. MIGA
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nej przez za rząd wo je wódz twa ma ło -
pol skie go, w tym ro ku po wi nien za -
koń czyć się etap wy ku pu
nie ru cho mo ści pod zbior nik i po sze -
rze nie dro gi, łącz nie z za koń cze niem
po stę po wa nia wy własz cze nio we go.
Z in for ma cji, otrzy ma nych z Ma ło pol -
skie go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń
Wod nych w Kra ko wie, któ re prze słał
nam Ja ro sław Ko strze wa, rzecz nik
pra so wy Ma ło pol skie go Urzę du Mar -
szał kow skie go, wy ni ka, że wy ko na no
też już pro jek ty tech nicz ne oraz uzy -
ska no de cy zję śro do wi sko wą i wod -
no–praw ną. 

– Zbior nik na po to ku Grod na, uję ty
w ma ło pol skim pro gra mie ma łej re ten -
cji, ma mieć 9,8 ha po wierzch ni i peł nić
funk cje re ten cyj ną, prze ciw po wo dzio wą
i re kre acyj ną – mó wi Wie sław Przy bo -
row ski, kie row nik In spek to ra tu Re jo no -
we go Ma ło pol skie go Za rzą du
Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w No -
wym Są czu. – Bę dzie on przede wszyst -

kim spłasz czać fa lę po wo dzio wą na po -
to ku, sta nie się on też źró dłem za opa trze -
nia w wo dę po bli skich miej sco wo ści.
Po je go po wsta niu miesz kań cy na pew -
no bę dą mo gli spać spo koj niej, niż do tej
po ry.

– Zbior nik ma dla na szej gmi ny i re -
gio nu wręcz klu czo we zna cze nie
– stwier dza wójt Krok. – Gro ma dzić
bę dzie nad miar wo dy w okre sie in ten -
syw nych opa dów. Przy czy ni się rów -
nież do pod nie sie nia wa lo rów
tu ry stycz nych gmi ny i re gio nu. 

Go spo darz gmi ny za zna cza, że in -
we sty cja nie po cią gnie za so bą ko -
niecz no ści prze sie dla nia miesz kań ców.
Zbior nik zlo ka li zo wa ny jest w te re nie
bę dą cym na tu ral ną niec ką, na któ rym
nie ma za bu do wań.

– Ta ki zbior nik uchro ni, jak są dzę,
czę ścio wo nie tyl ko na sze te re ny, ale
znaj du ją ce się da lej, m.in. Bo bo wą,
Cię żko wi ce – mó wi wójt. – Bia ła Tar -
now ska jest rze ką nie zwy kle agre syw -
ną. Pod czas te go rocz nej po wo dzi nie
oszczę dzi ła żad ne go mo stu. Prak tycz -
nie wszyst kie zo sta ły na ru szo ne. Trze -
ba so bie zdać spra wę, że nasz zbior nik
nie za trzy ma fa li po wo dzio wej. Przy -
pusz czam, że w przy szło ści bę dzie mu -
siał po wstać znacz nie więk szy. In ną
kwe stią jest to, że ka żdy akwen wod ny,
na wet nie wiel ki, przy cią ga tu ry stów.
Bar dzo na to li czy my, że je go po wsta -
nie przy czy ni się do roz wi nię cia tu ry -
sty ki wod nej.

(MI GA)

Przy bli żo ne fi nan so wa nie:

2010 rok 680 000 zł
2011 rok 5 000 000 zł
2012 rok 12 214 000 zł
2013 rok 12 400 000 zł
2014 rok 9 400 000 zł
Ogó łem 39 694 000 zł 
Peł na war tość in we sty cji,łącz nie z wy ku pa mi te re nu.

Fun du sze na re ali za cję in we sty cji bę dą po -
cho dzić z bu dże tu pań stwa, wo je wódz twa.
Nie wy klu czo ne, że Ma ło pol ski Za rząd Me -
lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych bę dzie się sta -
rać o środ ki unij ne na ten cel.

R E K L A M A

Wyrób i Handel Materiałów Budowlanych
Józef Stelmach

Cieniawa 108, 33-333 Ptaszkowa
tel. 018/445-17-15, tel./fax 018/445-20-15

tel. kom. 602-122-759, 604-968-955
e-mail: betoniarnia@betoniarniacieniawa.pl

Wyrób i Handel Materiałów Budowlanych 
jest rodzinną firmą betoniarską 

powstałą w 1991 roku w Cieniawie

Firma specjalizuje się w: 
produkcji: betonu towarowego, drogowego, korytek 
ściekowych, krat parkingowych, płytek chodnikowych, pustaków
żużlowych, betonitów, przepustów, szamb, przykryw 
do przepustów, zapraw murarskich, nadproża od 1 do 4m
usługach: koparko – ładowarką, kopaniu studni (do 9 metrów),
plantowaniu terenu, transporcie produktów betonowych 
samochodem z HDS-em, transporcie betonu, piasku, 
kruszywa, cementu i wapna (luzem),
sprzedaży: piasku, wapna, cementu, gryzu itp.

W naszej działalności łączymy tradycję z nowoczesnością. 
Nasi dostawcy to uznane na świecie firmy, które dostarczają
nam najwyższej jakości surowce.

NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA NAS 
BEZPIECZEŃSTWO I ZADOWOLENIE 

NASZEGO KLIENTA!

Ich sto iska z Ryn ku Ma śla ne -
go, na któ rym sprze da wa li
z roz sta wio nych łó żek po lo -
wych cu kier, mą kę i dże my,
za mie ni ły się w cią gu 20 lat
w fa brycz kę, pro du ku ją cą
przy pra wy i mie szan ki wa -
rzyw ne oraz kon fek cjo nu ją cą
syp kie ar ty ku ły spo żyw cze.

V ec pol ma obec nie sie dzi bę
na skra ju Świ niar ska, ale
przod ko wie An drze ja Son n ta -
ga nie po ja wi li się tu taj ra zem

z ko lo ni sta mi nie miec ki mi osia dły mi
w XIX wie ku w gmi nie Cheł miec. Je go
an te nat przy był z Au strii, aby w No wym
Są czu bu do wać warsz ta ty ko le jo we, któ -
re do dzi siaj funk cjo nu ją pod na zwą Ne -
wag (daw niej Za kła dy Na praw cze
Ta bo ru Ko le jo we go). 

Uchodź cy przed so cja li zmem
An drzej Son n tag ukoń czył w No wym

Są czu Tech ni kum Sa mo cho do we
i do pierw szej pra cy też ru szył
do ZNTK. A po nie waż był ob rot ny
i wy ga da ny, tra fił do dzia łu za opa trze -
nia, co w tam tych cza sach nie do stat ku
i per ma nent nych bra ków ryn ko wych
wca le nie by ło cie płą po sad ką. Po tem
przez 8 lat był kie row cą cię ża rów ki
w spół dziel ni 1 Ma ja przy ul. Bo re low -
skie go i zwie dzał kraj za kół kiem. 

Na stęp nie tra fi ła się grat ka: 2-let ni
kon trakt za gra nicz ny. Kie dyś dzia dek
wy bu do wał nam ZNTK, więc je go
wnuk w ra mach re wa nżu po sta wił ko mi -
ny chłod ni cze w Mo na chium. I tak jak
ZNTK na dal wy ró żnia ją się na ma pie
go spo dar czej No we go Są cza, tak 80-
me tro we przy sa dzi ste ko mi ny też od -
zna cza ją się w pa no ra mie sto li cy
Ba wa rii. A przy oka zji Son n tag przy ło -

Kon fek cj
GOSPODARKA
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żył rę kę do po wsta nia oczysz czal ni ście -
ków w Mar ti nie w ów cze snej, jesz cze
zjed no czo nej Cze cho sło wa cji.

Do kra ju wró cił w 1990 r., a za tem
w apo geum re for my Bal ce ro wi cza, któ -
ra wy wo ła ła m.in. eks plo zję przed się -
bior czo ści Po la ków. Mo żli wo ści by ło
ty le, że nie wia do mo by ło, od cze go za -
cząć. Ale po szedł aku rat na Ry nek Ma -
śla ny i zo ba czył to, co wte dy
wi dzie li śmy wszy scy. By ło tam ty le łó -
żek po lo wych, że no wo są dec ki ba zar
wy da wał się gi gan tycz ną noc le gow nią
pod go łym nie bem, za tło czo nym obo -
zem uchodź ców przed go spo dar ką so -
cja li stycz ną. Lecz na żad nym łó żku nikt
nie spał, bo pię trzy ły się na nich ster ty,
sto sy i pi ra mi dy to wa rów nie do stęp nych
w skle pach. On za czął chy ba od cu kru.

Ro bo ty do cu kru
A przy są sied nim łó żku na Ryn ku

Ma śla nym stał Krzysz tof Kieł ba sa. On
z ko lei ukoń czył Tech ni kum Elek trycz -
ne, ale nie zdą żył po pra co wać w za wo -

dzie, bo aku rat po prze ło mie ustro jo wym
pół Pol ski prze bra nżo wi ło się na han dla -
rzy. Też miał w asor ty men cie cu kier i pa -
mię ta jesz cze, że dże my.

Ja koś tak Son n tag z Kieł ba są przy pa -
dli so bie do gu stu i za czę li dzia łać w tan -
de mie. To war ku po wa li bez po śred nio
u pro du cen tów (nie by ło jesz cze tak roz -
po wszech nio nych obec nie hur tow ni),
prze wa żnie w ilo ściach i opa ko wa niach
ma so wych, to też przed sprze da żą na le -
ża ło to wszyst ko po dzie lić na mniej sze
por cje de ta licz ne. Wszyst ko to ro bi li
ręcz nie, np. w asor ty men cie cu kier ich
wy daj ność wy no si ła 2 to ny dzien nie.
Trze ba by ło wy ko nać mo no ton ną se -
kwen cję czyn no ści: ło pat ka, to reb ka,
wa ga, ło pat ka, to reb ka, wa ga itd. By ła to
wpraw dzie ma nu fak tu ra, ale oni za su -
wa li ni czym pre cy zyj ne ro bo ty.

Han dla rze wę drow ni
Wła ści wie to zaj mo wa li się han dlem

ob woź nym. W ce lu mak sy ma li za cji zy -
sku jeź dzi li na te ba za ry, na któ rych spo -

dzie wa li się naj wy ższe go prze bi cia:
od kra kow skie go na Ry bi twach do Zgo -
rzel ca.

Z bie giem cza su wszyst ko się sta bi li -
zo wa ło, na ra sta ła spe cja li za cja, a au to -
ma ty za cja wy pie ra ła rę ko dzie ło. Ich
dwu oso bo wa par ty zant ka tra ci ła ren tow -
ność. Szu ka li ni szy, w któ rej by mo gli
prze trwać, bo w wal ce z re ki na mi
na ryn ku sta li na z gó ry prze gra nej po -
zy cji. Szan sę zo ba czy li w lu kach po mię -
dzy kon cer na mi a pro du cen ta mi
i od bior ca mi. W krót kich se riach, ma -
łych par tiach, nie wiel kich za mó wie -
niach. W drob ni cy, na któ rą re ki nom nie
opła ca się na wet spoj rzeć. Kon cern spo -
żyw czy po trze bu je, że by ktoś za jął się

sku pem su row ca od se tek i ty się cy plan -
ta to rów czy ho dow ców i do star czył im
ty sią ce, dzie siąt ki ty się cy, set ki ty się cy
ton. A im wy star czy pa rę ton, kil ka set
ki lo gra mów, nie po trze ba im sku pu, sa -
mi do trą do pro du cen ta i za ku pią bez po -
śred nio od nie go. Pro du cent też
za do wo lo ny, bo nie mu si ni gdzie do star -
czać – kon tra hent sam przy je dzie i od -
bie rze.

Kom pro mis ja ko ści z ce ną
Za czy na li skrom nie, przy ul. Wi śnio -

wiec kie go 132, w daw nym bu dyn ku
PHS. Po tem dzie rża wi li ha lę w Gmin -
nej Spół dziel ni w Chełm cu. Ale

Lu dzie z gło wą

cjo no wa nie w tan de mie

Z biegiem czasu wszystko
się stabilizowało, 
narastała specjalizacja,
a automatyzacja 
wypierała rękodzieło. 
Ich dwuosobowa
partyzantka traciła
rentowność. 

Andrzej Sonntag i Krzysztof Kiełbasa w magazynie wyrobów gotowych

FO
T.

 IR
P
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od 2006 r. ma ją już wła sny za kład. Speł -
nia wszyst kie no wo cze sne wy ma ga nia,
że by np. to wa ry się nie krzy żo wa ły, że -
by okna by ły her me tycz ne, co za bez pie -
cza mi kro kli mat w za kła dzie
przed za nie czysz cze nia mi z ze wnątrz
i przed wil go cią wdzie ra ją cą się z desz -
cza mi.

Ich fir ma Vec pol Spół ka Jaw na zaj -
mu je się pro duk cją, kon fek cjo no wa niem
oraz han dlem syp ki mi ar ty ku ła mi spo -
żyw czy mi. Sa mi pro du ku ją 7-skład ni -
ko wą mie szan kę Susz Wa rzyw ny oraz
Przy pra wę Wa rzyw ną Są dec ką, czy li
od mia nę Ve ge ty czy Ku char ka, ró żnią -
cą się od wy mie nio nych tym, że wy dzie -
la za pach wo ło wi ny. Na to miast
kon fek cjo nu ją ba ka lie, przy pra wy, su sze
wa rzyw ne, do dat ki do pie cze nia ciast,
de ko ra cje cu kier ni cze, ryż, ka sze, mą ki,
płat ki owsia ne, buł kę tar tą, gro szek pty -
sio wy, fa so le, groch, mak, in dyj ską her -
ba tę gra nu lo wa ną.

Ich wy ro by są kom pro mi sem po mię -
dzy ja ko ścią a ce ną. Nie są z naj wy ższej
pół ki, ale za to nie nad we rę ża ją port fe -
la. Son n tag i Kieł ba sa nie za trud nia ją
wy kwa li fi ko wa nych kom po zy to rów
sma ków i aro ma tów. Zda ją się na wła -
sny nos, szkieł ko i oko. Nie za wod ność
tych in stru men tów ukształ to wa ły la ta
prak ty ki w bra nży.

Su sze i to wa ry ko lo nial ne
Su sze wa rzyw ne są sze ro ko wy ko -

rzy sty wa ne we współ cze snej ga stro no -
mii. Świe że wa rzy wa są już wła ści wie
uży wa ne tyl ko do de ko ra cji go to wych
po traw, na to miast do ich przy rzą dza nia
słu żą su sze. Nie wy ma ga ją bo wiem ob -
rób ki: nie trze ba ich myć, płu kać, obie -

rać, kro ić… Oszczę dza ją za tem
w kuch niach wo dę, ener gię, ro bo ci znę.

Od bior ca mi wy ro bów Vec po lu są
hur tow nie, sie ci han dlo we, ga stro no mia,
pie kar nie i cu kier nie w Ma ło pol sce oraz
na Pod kar pa ciu. Klien tom z trzech ostat -
nich bra nż Vec pol ofe ru je też tzw. ka te -
ring przy praw i do dat ków. Nie do star cza
się wte dy pie przu czy prosz ku do pie -
cze nia w gra mo wych to re becz kach, lecz
w wor kach: 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 20-, 50-
ki lo wych. Sprze da ży de ta licz nej

na miej scu zresz tą nie pro wa dzą, nie
ma ją na wet ka sy fi skal nej, płat no ści od -
by wa ją się za po śred nic twem fak tur.

Ja ko się rze kło część su row ca (np. ka -
szę gry cza ną, fa so lę, groch, orze chy
wło skie) kon trak tu ją u plan ta to rów,
prze wa żnie z Za mojsz czy zny. Na to miast
to wa ry tzw. daw niej ko lo nial ne (np. ro -
dzyn ki, dak ty le, orze chy ziem ne) oczy -
wi ście im por tu ją. Przy wo żą je ti ry
w kar to nach i wor kach. A po wiedz my
ryż przy je żdża w to no wych tzw. big ba -
gach z po li pro py le nu za pa ko wa nych
do kon te ne rów w por cie w Ham bur gu.

Ma ska przed pie przem
A u nich te wszyst kie do bra są kon -

fek cjo no wa ne. Słu żą do te go ma szy ny
wy pisz -wy ma luj z pro gra mów „Jak to
jest zro bio ne?” w ka na le Di sco ve ry. Pro -
dukt wsy py wa ny jest u gó ry do le ja, ma -
szy na w opę tań czym tem pie por cju je go
zgod nie z za da ną gra ma tu rą, wsy pu je
do to re bek o ró żnych ka li brach, zgrze -
wa je i upy cha w pu deł kach. Więk sza
ob ra biar ka jest dzie łem fir my Uni pak
z Gnie zna, a mniej sza – wy pro du ko wa -
na w Dreź nie – ma jesz cze NRD -owską
pro we nien cję. 

Nad ni mi za mon to wa ne są wy cią gi
za pa chów, czy li ro dzaj na szych ku chen -
nych oka pów. Nie to, że by np. cy na mon

Sonntag i Kiełbasa 
nie zatrudniają
wykwalifikowanych
kompozytorów smaków
i aromatów. Zdają się
na własny nos, 
szkiełko i oko.

Vecpol na skraju Świniarska FOT. IRP
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Tra dy cyj nie już we wrze śniu Ma -
ło pol ski Ośro dek Do radz twa Rol -
ni cze go w Kar nio wi cach
or ga ni zu je w Na wo jo wej Mię dzy -
na ro do wą Wy sta wę Rol ni czą
„Agro pro mo cja”. W tym ro ku bę -
dzie to już 20., ju bi le uszo wa edy -
cja wy sta wy…

– W cią gu tych lat, kie dy to z wiel -
kim tru dem, ale i kon se kwen cją or ga ni -
zo wa li śmy ko lej ne edy cje wy sta wy,
Agro pro mo cja w Na wo jo wej uro sła
do ran gi naj więk szej im pre zy pro mo -
cyj no -han dlo wej bra nży rol ni czej
w Ma ło pol sce. Sta ła się ta kże jed nym
z naj wa żniej szych przed się wzięć re ali -
zo wa nych co rocz nie przez MODR.
Z sa tys fak cją stwier dzam, iż z ka żdym
ro kiem na sza wy sta wa cie szy się co raz
więk szym za in te re so wa niem, za rów no
ze stro ny zwie dza ją cych, jak i wy staw -
ców. W ubie głym ro ku Agro pro mo cję
zwie dzi ło po nad 30 ty się cy osób. Pro -
mo wa ło się na niej po nad 300 firm i wy -
staw ców in dy wi du al nych z kra ju
i za gra ni cy. Do dam, że wy sta wa od wie -
lu lat or ga ni zo wa na jest we współ pra cy
ze Sta ro stwem Po wia to wym w No wym
Są czu, Ze spo łem Szkół Rol ni czych
w Na wo jo wej oraz Ma ło pol ską Izbą
Rol ni czą. Im pre zie pa tro nu ją mar sza łek

wo je wódz twa ma ło pol skie go oraz wo -
je wo da Ma ło pol ski.
Jaka jest idea wy sta wy?

– Ideą wy sta wy jest pro mo cja pro -
duk tów rol ni czych i oko ło rol ni czych,
no wo cze snych roz wią zań i tech no lo gii,

był ha lu cy no gen ny, ale cho dzi o ochro -
nę pra cow ni ka ob słu gu ją ce go au to mat.
Ra czej nie mo żna za cho ro wać na py li -
cę, ale np. pieprz mógł by pod ra żnić ślu -
zów kę al bo na wet dro gi od de cho we.
Zresz tą je go aku rat kon fek cjo no wa nia
nie da ło by się wy trzy mać bez ma ski
na twa rzy.

To reb ki są dwo ja kie go ro dza ju. Dzie -
ła sztu ki z ozdob ny mi czcion ka mi i ma -
lun ka mi (pro jek ty gra ficz ne są dzie łem
wspól ni ka Krzysz to fa Kieł ba sy) al bo
prze zro czy ste ce lo fa ny (fa cho wa na zwa
– fo lie trans pa rent ne), bo go spo dy nie
w skle pach nie lu bią ku po wać ko ta
w wor ku, lecz mu szą prze ko nać się na -
ocz nie, co jest w środ ku.

Pi sta cje w pło mie niach
W za kła dzie oprócz czę ści biu ro wej,

ha li pro duk cyj nej i ma ga zy nu wy ro bów
go to wych jest ta kże ma ga zyn opa ko wań.
Kar to ny na po trze by Vec po lu do star cza
Pak tek z Tym bar ku. Ba jecz nie ko lo ro we
na dru ki na wi nię te na szpu le oraz ety kie -
ty wy twa rza dru kar nia Fle xe gris z No -
we go Są cza, czy li daw ny Ba ad.
W opa ko wa niach trze ba zresz tą cią gle
ści gać się z re no mo wa ny mi, kra jo wy mi
a zwłasz cza mię dzy na ro do wy mi kon ku -
ren ta mi. I dla te go naj now sza se ria przy -
praw Vec po lu tra fia już do to re bek
o do dat ko wej war stwie na dru ku, na da ją -
cej ca ło ści bar dziej ele ganc ki po łysk.

Kieł ba sa oprócz pro jek to wa nia fir -
mo wych opa ko wań bar dziej od Son n ta -
ga zaj mu je się stro ną tech nicz ną
funk cjo no wa nia Vec po lu, na to miast
Son n tag sku pia się na za da niach me ne -
dżer skich. Za trud nia ją 6 osób. 

I oczy wi ście jak w ka żdym han dlu ar -
ty ku ła mi spo żyw czy mi nie kie dy za cho -
dzi tzw. pro ces na tu ral ne go sta rze nia.
A nie owi ja jąc w ba weł nę, trze ba na pi -
sać, że to wa ry po pro stu się psu ją. To
w tej bra nży ry zy ko za wo do we, wkal ku -
lo wa ne w kosz ty. Ru ty no wo trze ba
na stra ty od li czyć do 5 pro cent ma sy to -
wa ro wej. I wte dy w Vec po lu te pro cen ty
wę dru ją do pie ca. Za jed nym za ma chem
za ła twia to dwie spra wy: do sta wę ener -
gii i uty li za cję od pa dów. Wła śnie
przed pa le ni skiem w ko tłow ni cze ka ją
na pło mie nie wor ki z pi sta cja mi…

IRE NE USZ PAW LIK

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Za pro sze nie do Na wo jo wej 

Agro pro mo cji
nie mo żna
prze ga pić!
Rozmowa z MARKIEM KWIATKOWSKIM, 
dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

Marek Kwiatkowski FOT. HSZ
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jak rów nież do rob ku go spo dar cze go
i kul tu ro we go na sze go re gio nu, w tym
pro duk tu re gio nal ne go, agro tu ry sty ki
i rę ko dzie ła. Zwięk sza ją cą się z ro ku
na rok gru pą wy staw ców są wła śnie
przed sta wi cie le rze mio sła i rę ko dzie ła
lu do we go. Za pew nia my im mo żli wość
za pre zen to wa nia i zby cia swo ich pro -

duk tów, wspie ra jąc tym sa mym ich wy -
sił ki zmie rza ją ce do prze kształ ce nia
dzia łal no ści hob by stycz nej, do mo wej
w dzia łal ność biz ne so wą, re ali zo wa ną
w for mie fir my, czy w dal szej per spek -
ty wie – ma łe go przed się bior stwa. Za tem
po śred nio, Agro pro mo cja przy czy nia
się rów nież do po bu dza nia przed się bior -
czo ści na na szym te re nie po przez wska -
zy wa nie i pro mo wa nie no wych
kie run ków dzia łal no ści oko ło rol ni czej
i po za rol ni czej, czy cho cia żby do star -
cza nie nie zbęd nych in for ma cji na te mat
spo so bów fi nan so wa nia te go ty pu
przed się wzięć.
Ilu wy staw ców i z ja kich bra nż we -
źmie udział w te go rocz nej wy sta -
wie?

– Spo dzie wa my się bli sko 400 wy -
staw ców, re pre zen tu ją cych sze ro ko ro -
zu mia ną bra nżę rol ni czą i oko ło rol ni czą.
Naj więk szą gru pę wśród wy staw ców
sta no wić bę dą wspo mnia ni już twór cy
rę ko dzie ła i rze mio sła lu do we go oraz
fir my pro du ku ją ce lub dys try bu ują ce
ma szy ny rol ni cze oraz sprzęt ogrod ni -
czy. Po nad to na wy sta wie swo je sto iska
za pre zen tu je wie le firm, m.in. z wy po -
sa że niem bu dyn ków in wen tar skich, ze
środ ka mi do pro duk cji rol ni czej, pa sza -
mi, do dat ka mi pa szo wy mi i pre pa ra ta -
mi we te ry na ryj ny mi, środ ka mi ochro ny
ro ślin i na wo za mi. W Na wo jo wej nie za -
brak nie firm szkół kar skich, grup pro du -
cen tów, spół dziel ni mle czar skich.
Za pre zen tu ją się go spo dar stwa pro du ku -

ją ce żyw ność me to da mi eko lo gicz ny mi
oraz go spo dar stwa agro tu ry stycz ne. Po -
dob nie jak w ro ku ubie głym wy sta wie
to wa rzy szyć bę dzie Re gio nal na Wy sta -
wa Zwie rząt Ho dow la nych, na któ rej bę -
dzie mo żna obej rzeć m.in. by dło
mlecz ne, owce i szyn szy le. Na szy mi
part ne ra mi w or ga ni za cji te go im po nu -
ją ce go przed się wzię cia są: Pol ska Fe de -
ra cja Ho dow ców By dła i Pro du cen tów
Mle ka, Re gio nal ny Zwią zek Ho dow ców
Owiec i Kóz oraz Kra jo we Cen trum Ho -
dow li Zwie rząt.
Du żym za in te re so wa niem wśród
zwie dza ją cych cie szą się za wsze
po ka zy me cha ni za cyj ne, jak bę -
dzie w tym ro ku? 

– Ofer tę no wo cze snych cią gni ków,
ma szyn rol ni czych, urzą dzeń do pra cy
w le sie i na dział kach przed sta wią naj -
więk sze na po łu dniu Pol ski fir my pro -
duk cyj ne, dys try bu cyj ne oraz ser wi so we
w tej bra nży. Zor ga ni zu ją one pre zen ta -
cje i po ka zy pra cy ofe ro wa ne go sprzę -
tu. Po ka zy bę dą się od by wać dwa ra zy
dzien nie, w spe cjal nie przy go to wa nym
miej scu, zlo ka li zo wa nym w cen trum
wy sta wy. 
Agro pro mo cja w Na wo jo wej tra -
dy cyj nie ko ja rzy się też z kier ma -
sza mi, po ka za mi, de gu sta cją...

– Jak co ro ku na zwie dza ją cych bę dą
cze kać do sko na łe ma ło pol skie spe cja ły.
Na si go ście bę dą mo gli de gu sto wać
zdro we i smacz ne po tra wy, przy go to wa -
ne przez ko ła go spo dyń wiej skich, bę dą
też pro duk ty owczar skie oraz re gio nal -
ne, wy pro du ko wa ne w na szym re gio nie.
Im pre zie bę dzie to wa rzy szyć kier masz
owo ców, kwia tów, sa dzo nek drzew,
krze wów owo co wych i ozdob nych.
Przy go to wa li śmy po nad to bo ga tą ofer tę
im prez to wa rzy szą cych. W pro gra mie
te go rocz nej Agro pro mo cji są kon cer ty
(wy stą pią ze spo ły folk lo ry stycz ne, or -
kie stry dę te, gru py ta necz ne, chó ry),
pre zen ta cje dzie dzic twa kul tu ro we go,
wi do wi ska ple ne ro we oraz mnó stwo
atrak cji dla naj młod szych.
Agro pro mo cji za wsze to wa rzy szą
se mi na ria, wy kła dy, ak cje in for -
ma cyj no -edu ka cyj ne, sta no wią ce
oka zję do wy mia ny do świad czeń
i za po zna nia się z no win ka mi, co
w tym ro ku za pla no wa li or ga ni za -
to rzy?

– Na si go ście bę dą mo gli sko rzy stać
z do radz twa z za kre su pro duk cji zwie -
rzę cej, ro ślin nej oraz eko no mi ki pro duk -
cji. Ka żdy za in te re so wa ny bę dzie mógł
otrzy mać so lid ną por cję wie dzy na te mat
za gad nień do ty czą cych po zy ski wa nia

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Agropromocja
w Nawojowej urosła
do rangi największej
imprezy promocyjno-
handlowej branży rolniczej
w Małopolsce.

GOSPODARKA
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środ ków fi nan so wych z fun du szy unij -
nych w ra mach PROW 2007-2013. Zor -
ga ni zu je my w tym ce lu se mi na rium oraz
spe cjal ny punkt in for ma cyj ny, w któ rym
eks per ci bę dą od po wia dać na py ta nia
oraz udzie lać za in te re so wa nym po trzeb -
nych in for ma cji, rad i wska zó wek. Od -
bę dzie się rów nież fi nał i pod su mo wa nie
ad re so wa ne go do rol ni ków i miesz kań -
ców ob sza rów wiej skich wo je wódz kie -
go kon kur su „Zna jo mość za gad nień
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2007-2013”. Se mi na rium, sto isko
in for ma cyj ne oraz kon kurs są ele men ta -
mi pro jek tu re ali zo wa ne go przez MODR
w Kar nio wi cach na zle ce nie Mi ni ster -
stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.
Wa sza im pre za stwa rza do sko na łą
oka zję do pod su mo wań i uho no -
ro wa nia naj wa żniej szych osią -
gnięć w bra nży rol ni czej…

– Pod czas Agro pro mo cji zo sta ną roz -
strzy gnię te licz ne kon kur sy, m.in. „Wo -
je wódz ki Kon kurs Po traw
Re gio nal nych”, w któ rym we zmą udział
ko ła go spo dyń wiej skich z po wia tów
ma ło pol skich i kon kurs na „Naj lep sze
sto isko Agro pro mo cji”; zo sta ną ta kże
ogło szo ne wy ni ki wo je wódz kiej edy cji
kon kur su „Agro li ga”, któ ry ma wie lo -
let nią tra dy cję i cie szy się co raz więk -
szym za in te re so wa niem nie tyl ko
rol ni ków, ale rów nież ma łych ro dzin -
nych firm. Zo sta nie rów nież roz strzy -
gnię ty kon kurs „Zie lo ne go la ta”,
pro mu ją cy agro tu ry sty kę i wy ró żnia ją -
ce się go spo dar stwa. Po zna my po nad to
lau re atów „Na sze go ku li nar ne go dzie -
dzic twa”, w któ rym uczest ni cy wal czą
o mia no naj lep sze go pro duk tu żyw no -
ścio we go z Ma ło pol ski. 
Jak by Pan za chę cił na szych Czy tel -
ni ków do od wie dze nia Agro pro -
mo cji?

Agro pro mo cja jest ta kim wy da rze -
niem tar go wo -wy sta wien ni czym, któ re -
go ab so lut nie ża den sza nu ją cy się
są de cza nin nie mo że prze ga pić. Pro gram
te go rocz nej Agro pro mo cji jest na ty le
atrak cyj ny, że za in te re su je nie tyl ko rol -
ni ków i fir my han dlo we, ale wszyst kich
miesz kań ców na sze go re gio nu. Dla te go
ser decz nie za pra szam na Agro pro mo -
cję 2010. Na praw dę war to!

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

4 września (sobota)
Zespół Szkół Rolniczych w Nawojowej – estrada
10.00 – koncert orkiestry dętej Echo Gminy Łukowica, powiat limanowski
11.00 – oficjalne otwarcie wystawy
Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów: „Agroliga”, „Zielone Lato”, „Potraw Regionalnych”,
„Estetycznie zagospodarowana wieś promocją gminy, województwa, regionu”,
12.00 – 14.30 – Wojewódzki finał Konkursu Wiedzy o PROW 2007-2013 (sale wykładowe ZSR)
12.00 – występ zespołu folklorystycznego Janosha lma z Węgier
13.00 – występ Zespołu Regionalnego Nawojowiacy z Nawojowej, pow. nowosądecki
13.30 – występ Koła Gospodyń Wiejskich z Wysokiej, pow. wadowicki
14.30 – podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o PROW 2007 -2013
15.00 – występ zespołu pieśni i tańca z Andrychowa, pow. wadowicki

5 września (niedziela)
MODR Pałac Stadnickich w Nawojowej (sala wykładowa)
9.30-16.30 – Seminarium szkoleniowe z zakresu PROW 2007-2013 dla rolników i mieszkańców
wsi województwa małopolskiego
Zespół Szkół Rolniczych – estrada
10.00 – występ Zespołu Regionalnego Piecuchy z Nawojowej pow. nowosądecki
11.00 – występ Kapeli Ludowej i Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa, pow. krakowski
12.00 – występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mała Helenka z Chełmca, pow. nowosądecki
13.00 – wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych hodowców bydła i owiec
15.00 – podsumowanie konkursów i wręczenie nagród:
„Najlepsza ekspozycja Agropromocji 2010”, „Najlepszy produkt Agropromocji 2010”
Teren gospodarstwa – wystawa zwierząt

4 września (sobota)
11.30-14.00 – przeprowadzenie oceny zwierząt na ringu obok wystawy przez Komisje Oceny Zwierząt
12.00-15.00 – pokazy jeździeckie Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego ZSR CKP w Nawojowej

5 września (niedziela)
14.00 – pokaz nagrodzonych zwierząt na ringu obok wystawy
12.00-15.00 – pokazy jeździeckie Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego ZSR CKP w Nawojowej

Ponadto w trakcie Agropromocji 2010 odbywać się będą konkursy, pokazy, promocje, degustacje,
kiermasze i inne atrakcje.FO
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Fa so la z orzeł kiem i ku kieł ka
po de grodz ka ma ją szan sę już
nie ba wem zna leźć się na pro -
wa dzo nej przez Mi ni ster stwo
Rol nic twa „Li ście Pro duk tów
Tra dy cyj nych”, na któ rą wpi -
sa no do tąd 755 pro duk tów
i po traw z ca łej Pol ski,
w tym 37 z Ma ło pol ski.

W nio ski re je stra cyj ne po -
zy tyw nie za opi nio wa ła
już Ra da ds. Pro duk tów
Tra dy cyj nych, dzia ła ją ca

przy Ma ło pol skim Urzę dzie Mar szał -
kow skim. Ko lej nym eta pem re je stra cji
jest po zy tyw na opi nia Pol skiej Izby
Pro duk tu Re gio nal ne go i Lo kal ne go,
a w ślad za nią de cy zja mi ni stra.

Od kil ku lat upra wą i przy wró ce -
niem pol skiej tra dy cji rol nej i ku li nar -
nej Fasoli z orzełkiem zaj mu je się
Ze non Szew czyk – miesz ka niec Po de -
gro dzia, po lo ni sta, rad ny po wia to wy

i au tor wy da nej we wrze śniu ub.r. ksią -
żki za ty tu ło wa nej Chleb nasz po wsze -
dni, czy li kuch nia La chów Są dec kich.

Ku kieł ka (ku kioł ka), to z ko lei spo -
rych roz mia rów buł ka dro żdżo wa pie -
czo na przez chrzest ną mat kę
na chrzci ny. Kształ tem przy po mi na ła
po wi jak, w któ rym nie sio no dziec ko
do chrztu. To przy kład tzw. pie czy wa
ob rzę do we go, któ re wy pie ka no w wie -
lu re gio nach Ma ło pol ski. Oby czaj ten
jed nak stop nio wo za ni kał, naj dłu żej
utrzy mu jąc się na Są dec czyź nie, szcze -
gól nie w oko li cach Po de gro dzia.

W ubie głym ro ku ku kieł ka po de -
grodz ka za pre zen to wa na zo sta ła przez
Mag da le nę Zyg munt z Ju ra szo wej,
pod czas ma ło pol skie go fi na łu dzie wią -
tej edy cji kon kur su „Na sze Ku li nar ne
Dzie dzic two – Sma ki Re gio nów”.

Do daj my, że są dec kie tra dy cyj ne
sma ki re pre zen tu ją do tych czas na „Li -
ście Pro duk tów Tra dy cyj nych”: na sio -
na fa so li Pięk ny Jaś, są dec ki miód
spa dzio wy, jabł ka łąc kie i śli wo wi ca
łąc ka. (L.H.)

Po de gro dzie na naj smacz niej szej li ście

Z orzełkiem i kukiełką
Historia fasoli
niepodległości

F a so lę upra wia się na Są dec czyź -
nie od wie ków, a sa ma ro śli -
na jest wa żnym skład ni kiem
tra dy cyj nej kuch ni La chów Są -

dec kich. Współ cze śnie upra wia się kil -
ka jej ga tun ków, spo śród któ rych
wy mie nić na le ży fa so lę: Pięk ny Jaś,
Bom ba i Siar czak. Naj bar dziej ory gi nal -
na jest Fa so la z orzeł kiem. 

– Ta nie zwy kła fa so la ma nie zwy kłą
i dłu gą hi sto rię – mó wi Ze non Szew -
czyk, au tor Kuch ni La chów Są dec kich
z Po de gro dzia i za słu żo ny pro pa ga tor tej
ro śli ny. – Już na pierw szy rzut oka wy -
wo łu je zdu mie nie i urze ka kształ tem. Jej
bia łe na sio na na tu ra ozdo bi ła ory gi nal -
nym zna mie niem wi śnio wo -czer wo nym
„orzeł kiem”, po pro stu pol skie go dło
i to pia stow skie. 

We dług prze ka zów ust nych na Są -
dec czy znę Fa so la z orzeł kiem tra fi ła
z kre sów wschod nich. W okre sie za bo -
rów trak to wa no ją tam, ja ko sym bol pa -
trio tycz ny, znak, że Pol ska nie zgi nę ła.
Tak też po strze ga li ro śli nę za bor cy, re -
pre sjo nu jąc tych, któ rzy ją upra wia li.
Z te go po wo du zwy kle Fa so lę z orzeł -
kiem sa dzo no w ta jem ni cy, po śród
ziem nia ków lub in nych wy so ko wy ra -
sta ją cych ro ślin ja dal nych, aby nie by ła
wi docz na. W ten spo sób Fa so la z orzeł -
kiem prze trwa ła do od ro dze nia Rzecz -
po spo li tej Pol skiej w 1918 r. 

Wy ra zem tra dy cji pa trio tycz nych
zwią za nych z tą fa so lą był ta kże zwy czaj
przy go to wy wa nia z niej przy naj mniej
jed nej po tra wy wi gi lij nej. Pa trio tycz ne
zna cze nie tej nie zwy kłej fa so li po twier -
dza ją źró dła hi sto rycz ne. 

Prof. dr Ka zi mierz Ro upert w ar ty ku -
le pt. Pol ska Fa so la z „orzeł kiem”

Fa so la z orzeł kiem
FO
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(„Ogrod nic two”, t. XXX, 1923 r., s. 11-
13) przy wo łu je pa mięć o po dob nych od -
mia nach fa so li, upra wia nej w XIX w.
z po bu dek pa trio tycz nych w ró żnych re -
jo nach Pol ski. Po słu chaj my: 

(…) Bę dąc ma łym chłop cem na tkną -
łem się na Ku ja wach na cie ka wą rzecz,
któ ra mnie ogrom nie prze ję ła: w Ple -
ban ce, opo dal zna nej miej sco wo ści ką -
pie lo wej – Cie cho cin ka, po ka zał ca łe mu
to wa rzy stwu, ba wią ce mu tam na wy -
ciecz ce, wła ści ciel p. Sta ni sław Gęb -
czyń ski, ca łą grząd kę fa so li
i przy ci szo nym gło sem oświad czył: -To
jest pol ski „sza blak z orzeł kiem”. Do -
sta li śmy wte dy kil ka strą ków, tej tycz nej
fa so li i z na bo żnem wzru sze niem roz dłu -
by wa li śmy z bra tem strą ki, by – ku na -
sze mu wów czas roz cza ro wa niu
– zo ba czyć bia łe ziar na z nie re gu lar ny -
mi plam ka mi czer wo nej bar wy w oko li -
cy znacz ka, od stro ny brzusz nej ziar na.
By ła to, jak dziś wi dzę, od mia na fa so li
z „oczkiem”, jak wspo mnia na ame ry -
kań ska, je no nie zół tem, lecz czer wo -
nem. Orzeł ka kształ tu upra gnio ne go,
o ile po mnę, wów czas nie do pa trzy li śmy
się. Mi nę ło ćwierć wie ku, brat mój wy -
wal czył so bie or ła le gio no we go w I bry -
ga dzie Pił sudz kie go, a ja – szu ka łem
wciąż fa so li pol skiej z orzeł kiem.

Dr Sta ni sław Eliasz -Ra dzi szew ski
po ka zał mi pew ne go ra zu ziarn ko fa so li
pol skiej, któ re otrzy mał on giś od pew -
ne go po wstań ca z 1863 r. Sta rym po -
marsz czo nym, po żół kłym oka zie
roz po zna łem jed nak ten sam typ, tzn.
bia łą fa sol kę z barw ną plam ką do oko ła
znacz ka […]. Gdym za czął wy wia dy

śród krew nych i zna jo mych, tro chę da -
nych zdo by łem. Ciot ka mo ja, Ja dwi ga
Mi lew ska z Rem bów ka (pod Cie cha no -
wem) za pew nia ła mnie, że tam tej sza
drob na szlach ta tra dy cję pol skiej Fa so li
z orzeł kiem prze cho wy wa ła, a Je rzy Za -
le ski z Za le sia twier dzi, że tam tej sze
wło ściań stwo fa so lę tę zna i upra wia, ale
kry ło się z nią przed Mo ska la mi, któ rzy
ka ra li za po sia da nie zia ren tej fa so li...

O zna cze niu te go ory gi nal ne go sym bo -
lu pa trio ty zmu pi sze ta kże prof. An na Ro -
sner z Uni wer sy te tu War szaw skie go,
któ rej za in te re so wa nia na uko we kon cen -
tru ją się na hi sto rii pol skie go par la men ta -
ry zmu oraz dzie jach kul tu ry praw nej.
W ar ty ku le pt. Praw no ustro jo we sym bo le
Rze czy po spo li tej szla chec kiej na zie miach
pol skich (Stu dia Iu ri di ca XLII, 2003r,
s. 191-203) czy ta my: 

Jak po trzeb na i wa żna by ła ta sym bo -
li ka i jak ją pie lę gno wa no, niech świad -
czy fakt, że po po wsta niu stycz nio wym
w wie lu re gio nach daw nych ziem pol -
skich osten ta cyj nie ho do wa no w ogro -
dach pe wien ga tu nek fa so li tycz ko wej,
któ rej na tu ral ny wzór (wy bar wie nie)
przy po mi na or ła.

***
Ja ko pa trio tycz na pa miąt ka Fa so la

z orzeł kiem prze trwa ła praw do po dob nie
tyl ko na Są dec czyź nie. Tra fi ła w na sze
stro ny w 1980 r. za przy czy ną dra Ze no -
na Ku kie ra, eme ry to wa ne go le ka rza,
w któ re go ro dzi nie, wy wo dzą cej się
z kre sów wschod nich, od za wsze kul ty -

wo wa no tra dy cję upra wy te go sym bo lu
nie pod le głej Pol ski. W re jo nie No we go
Są cza upra wia na by ła po cząt ko wo
w dwóch miej sco wo ściach: w Świ niar -
sku, w go spo dar stwie An drze ja Bu la ka,
i w sto li cy La chów Są dec kich Po de gro -
dziu, na grun tach Ze no na Szew czy ka.

W okresie zaborów
traktowano Fasolę
z orzełkiem, jako symbol
patriotyczny, znak, 
że Polska nie zginęła. 
Tak też postrzegali roślinę
zaborcy, represjonując
tych, którzy ją uprawiali.

Zenon Szewczyk  na plantacji fasolki z orzełkiem FOT. ARCH.
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Sta ra niem pa na Ze no na Fa so la z orzesz -
kiem zo sta ła „roz mno żo na” i roz po -
wszech nio na przede wszyst kim
na ob sza rze gmin: Po de gro dzie, Cheł -
miec, Łąc ko. Dzię ki te mu jest na dzie ja,
że ten nie zwy kły sym bol na ro do we go
trwa nia za cho wa się dla ko lej nych po -
ko leń. W efek cie roz po wszech nie nia się

upra wy tej fa so li przy lgnę ła do niej
w ostat nich la tach no wa na zwa Fa so la
Nie pod le gło ści, uży wa na al ter na tyw nie
do na zwy Fa so la z orzeł kiem. 

***
Fa so la ma bar dzo trwa łe ce chy ga -

tun ko we, nie zmie nia swo je go kształ tu
i wy glą du i nie krzy żu je się z in ny mi
od mia na mi. Po nie waż mo wa jest o fa -
so li kar ło wa tej, ła two się ją ho du je, nie
wy ma ga ucią żli wych za bie gów zwią -
za nych z osa dza niem ty czek. 

W ro ku 2007, pod czas eks pe dy cji na -
uko wej Pra cow ni Za so bów Ge no wych
In sty tu tu Wa rzyw nic twa w Skier nie wi -

cach, zor ga ni zo wa nej na Sa dec czyź nie
w ce lu po szu ki wa nia i zbie ra nia gi ną -
cych, ro dzi mych od mian miej sco wych
ro ślin wa rzyw nych, zo sta ła spo rzą dzo -
na do ku men ta cja tej od mia ny fa so li
pod nu me rem 249969 i nu me rem ko lek -
cyj nym SZEW -1. Do ku men ta cja obej -
mu ją ca ce chy pasz por to we (ad res
daw cy, lo ka li za cja miej sca zbio ru, spo -
so by upra wy i użyt ko wa nia) i wszyst kie
zgro ma dzo ne in for ma cje do ty czą ce te -
go obiek tu umiesz czo ne są w kom pu te -
ro wej ba zie da nych zgod nie
z mię dzy na ro do wy mi stan dar da mi obo -
wią zu ją cy mi w ban ku ge nów. Aby nie
do pu ścić do za gi nię cia tej ory gi nal nej
od mia ny fa so li, uzna nej za wa żną część
dzie dzic twa kul tu ry rol nej i ró żno rod no -
ści lo kal nych od mian ro ślin upraw nych,
In sty tut w Skier nie wi cach zaj mu ją cy się
ochro ną ró żno rod no ści bio lo gicz nej na -
wią zał współ pra cę ze wspo mnia nym już
Ze no nem Szew czy kiem w za kre sie ho -
dow li, za bez pie cze nia ma te ria łu ge ne -
tycz ne go i pro mo cji tej od mia ny. 

Nie zwy kła hi sto ria tej fa so li, pa trio -
tycz ne tra dy cje z nią zwią za ne, a ta kże
po trze by za cho wa nia tej sta rej od mia -
ny dla ho dow li, któ ra przy czy nia się
do wzmac nia nia wię zi po ko le nio wych
i pro mo wa nia na ro do wych i są dec kich
tra dy cji kul tu ro wych – w peł ni uza sad -
nia ją wnio sek o jej re je stra cję przez
Mi ni ster stwo Rol nic twa na „Li ście
Pro duk tów Tra dy cyj nych”.

(HSZ)

28 Sądeczanin SIERPIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Jako patriotyczna
pamiątka Fasola
z orzełkiem przetrwała
prawdopodobnie tylko
na Sądecczyźnie. Trafiła
w nasze strony w 1980 r.
za przyczyną dra Zenona
Kukiera.

Od bu du ją most na Po pra dzie
Spół ka In top z Tar no brze ga od bu du -

je most ko le jo wy na Po pra dzie w Sta -
rym Są czu, znisz czo ny przez
czerw co wy atak po wo dzi. Wy ko naw cę
wy ło nio no w dro dze prze tar gu. Ter min
od da nia no wej prze pra wy ko le jo wej wy -
zna czo no na 22 li sto pa da br. Koszt in -
we sty cji wy nie sie ok. 10,5 mln zł.
Na ra zie w No wym Są czu na pa sa że rów
PKP uda ją cych się w kie run ku Kry ni cy
cze ka ją pod sta wia ne au to bu sy, któ rych
go dzi ny od jaz dów są sko or dy no wa ne
z przy jaz da mi po cią gów.

Ru sza wiel ka ka na li za cja
Fir my Mo sto stal War sza wa SA

i ABM So lid SA z Tar no wa zo sta ły wy -
ło nio ne w prze tar gach ja ko wy ko naw cy
pierw sze go kon trak tu „Mo der ni za cji
i roz bu do wy sys te mu go spo dar ki wod -
no -ście ko wej mia sta No we go Są cza
z przy le gły mi te re na mi gmin są sied -
nich”. Ca ła in we sty cja ma kosz to -
wać 275 mln zł (z VAT po nad 335 mln
zł). Do ta cja z Fun du szu Spój no ści Unii
Eu ro pej skiej wy nie sie ok. 170 mln. Po -
zo sta łą su mę do pła ca ją czte ry gmi ny:
No wy Sącz, Sta ry Są cza, Na wo jo wa
i Ka mion ka Wiel ka. Za kres ro bót w ra -
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mach kon trak tu nr 1 obej mu je: bu do wę
sie ci wo do cią go wej i ka na li za cyj nej dla
osie dla Za wa da – Brze zi ny, osie dla Bło -
nia, osie dla Jam ni ca w No wym Są czu
oraz osie dla Ja na Paw ła II w Sta rym Są -
czu; bu do wę sie ci ka na li za cyj nej
na osie dlach: Bie go ni ce, He le na, Fli sa -
ków – Tar now ska, Ka duk cz. I w No -
wym Są czu oraz Cy ga no wi ce w Sta rym
Są czu; bu do wę sie ci ka na li za cyj nej
w Bar ci cach i Ła zach Bie go nic kich; roz -
dziel czą sieć wo do cią go wą i ka na li za -
cyj ną w ul. Gra nicz na – Bie lo wic ka;
bu do wę ma gi stra li do sy ło wej do zbior -
ni ka „Za wa da”, bu do wę ko lek to ra sa ni -
tar ne go B Sta ry Sącz – No wy Sącz;
bu do wę zbior ni ka wy rów naw cze go
„Po rę ba”. Koszt tej czę ści ogrom ne go
przed się wzię cia osza co wa no na pra -
wie 87 mln zł.

San ki przed są dem
Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny

w War sza wie uchy lił wy rok ni ższej in -
stan cji w spra wie to ru sa necz ko we go
w Kry ni cy-Zdro ju. Te raz spra wa tra fi
do po now ne go roz pa trze nia przez WSA
w Kra ko wie. Nie ozna cza to jed nak
wzno wie nia in we sty cji. Na to trze ba bę -
dzie po cze kać aż do osta tecz ne go roz -
strzy gnię cia.

Ba ta lia o bu do wę sztucz ne go to ru sa -
necz ko wo -bob sle jo wo -ske le to no we go
trwa od wie lu lat. Zo sta ła wy ko na na do -
ku men ta cja tech nicz na, by ło po zwo le -
nie na bu do wę, du ża część fun du szy,
i kie dy wy da wa ło się, że już krok
do roz po czę cia in we sty cji, spra wa tra fi -
ła do są du – gru pa lu dzi wspie ra ją ca się
eko lo ga mi do pro wa dzi ła w koń cu do za -
blo ko wa nia bu do wy. Jed nak, co jest cie -
ka we, nie ar gu men ty „przy rod ni cze”
oka za ły się dla są du wa żne, a praw ne.
Urząd Gmi ny, zgod nie z usta wą, ma
obo wią zek w miej scach, gdzie po wsta -
je in we sty cja, zmie nić war tość grun tu
w za kre sie 0–30 proc. Wła dze ta kiej
wy ce ny do ko na ły, ale w nie któ rych re -

jo nach Gó ry Par ko wej, gdzie ma po -
wstać tor, nie pod nio sły war to ści dzia -
łek.

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny
w Kra ko wie, na wnio sek Urzę du Wo je -
wódz kie go, spra wę zba dał i to wła śnie
za kwe stio no wał.

– Od wo ła li śmy się od te go wy ro ku,
bo wiem, na szym zda niem, nie zła ma li -
śmy pra wa – mó wi bur mistrz Kry ni cy,
Emil Bo dzio ny. – Prze cież dro gi gmin -
nej nie da się sprze dać, po dob nie jest
z la sa mi na Gó rze Par ko wej. To jak
zmie niać ich war tość? Je że li by śmy to
zro bi li, to sa mi so bie mu sie li by śmy pła -
cić tzw. ren tę pla ni stycz ną. 

Za rzu ty rad ne go La cho wi cza
 Za sko cze nie i kon ster na cję na se sji

Ra dy Mia sta No we go Są cza wy wo ła ła
in ter pe la cja rad ne go Pio tra La cho wi cza
(PO), któ ry za rzu cił pre zy den to wi Ry -
szar do wi No wa ko wi, że na ra ził mia sto
na stra tę na wet pół to ra mi lio na zło tych.
Rad ne mu cho dzi ło o brak ak tu ali za cji
opła ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go dwóch dzia łek przy ul. Mo -
drze jew skiej w No wym Są czu, po by łej
Spół dziel ni Pra cy „Twór czość”.
W 2008 r. spół dziel nia sprze da ła (za 25
mln zł) te dział ki fir mom po wią za nym
praw do po dob nie ze spół ką Co per ni kus,

któ ra w tym ro ku, po cię żkich ne go cja -
cjach, ku pi ła od mia sta (za 30 mln zł)
tzw. sta rzy znę przy ul. Lwow skiej i chce
tam bu do wać ga le rię han dlo wą. Szko puł
w tym, że wszy scy my śle li, iż spół dziel -
nia jest wła ści cie lem dzia łek, ale oka za -
ło się, że ko ope ra ty wa dys po no wa ła
tyl ko pra wem wie czy ste go użyt ko wa nia
grun tów, a ich pra wo wi tym wła ści cie -
lem ni gdy nie prze sta ła być gmi na No -
wy Sącz. 

Cie płe źró dła przy gon do li
Za rząd Ko lei Gon do lo wej Ja wo rzy -

na Kry nic ka SA zde cy do wał, że zo sta -
nie wy ko na ny od wiert dla zba da nia
cie płych wód, by spraw dzić, czy ich wła -
ści wo ści po zwo lą na wy ko rzy sta nie
do ce lów re kre acyj nych. Pra ce ma ją ru -
szyć 1 wrze śnia br. i po trwa ją do koń ca
grud nia. Spół ka ogło si ła prze targ. 

Kon cep cja wy ko na nia od wier tu ba -
daw czo -eks plo ata cyj ne go „Czar ny Po -
tok GT-1” do głę bo ko ści 2750 m
(przy dol nej sta cji) zo sta ła opra co wa -
na przez za ko piań ską fir mę „Pro fi–In -
vest”. Je den ze współ au to rów
do ku men ta cji dr inż. Piotr Dłu gosz (mąż
zna nej al pej ki Mał go rza ty Tlał ki -Dłu -
gosz, by ły pre zes Geo ter mii Pod ha lań -
skiej), stwier dził, że głów nym ce lem
bę dzie zba da nie, czy na ob sza rze gór ni -
czym Kry ni ca-Zdrój wy stę pu ją wo dy
ter mal ne o tem pe ra tu rze 50-60 st. C,
któ re mo żna by eks plo ato wać i wy ko -
rzy stać w pla no wa nym kom plek sie ba -
se no wo -re kre acyj nym – par ku wod nym.

Wy ko na nie od wier tu ma kosz to wać
ok. 18 mln zł. Sze fo wie „Gon do li” li czą,
że otrzy ma ją 9 mln zł do fi nan so wa nia
z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska. Wnio sek zo stał daw no zło żo -
ny, szan se na przy zna nie środ ków są
ogrom ne.

Fa kro na to pie
Są dec ka gru pa ka pi ta ło wa Fa kro zo -

sta ła lau re atem trze ciej edy cji pro gra mu

dar cze lu stro re gio nu
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„VIP naj lep sze okna i drzwi”. Fir ma
otrzy ma ła na gro dy w dwóch ka te go -
riach: „Cie płe okno da cho we drew nia -
no–alu mi nio we VIP Ener gia Plus
za FTP–V U3” oraz „Cie płe okno da -
cho we VIP Ener gia Pre mium za FTT
U5 Ther mo”. War to do dać, że Fa kro
nie daw no zna la zło się w pierw szej pięć -
dzie siąt ce firm w ran kin gu Po lish In tel -
lec tu al Ca pi tal TOP 50, obej mu ją cym
przed się bior stwa, in sty tu cje i or ga ni za -
cje o naj więk szym ka pi ta le in te lek tu al -
nym. Ciekawostką jest, że okna z Fa kro
tra fi ły ostat nio do lon dyń skie go ogro du
zoo lo gicz ne go w Re gent's Park, gdzie
w jed nym z pa wi lo nów wy sta wo wych
stwo rzo no na miast kę na tu ral ne go śro do -
wi ska, w ja kim ży ją żół wie ol brzy my
z Ga la pa gos.

Awans No we go Są cza
No wy Sącz zna lazł się na 18. miej scu

wśród 50 miast na pra wach po wia tu
w ran kin gu sa mo rzą dów „Rzecz po spo -
li tej”. W sto sun ku do 2009 r. ozna cza to
awans o 32 po zy cje. W pierw szej trój ce
miej sco wo ści o naj szyb szym roz wo ju
i naj wy ższej ja ko ści ży cia miesz kań ców
są: Po znań, So pot i Wro cław.

Nie będzie drogi nad jezioro
starym szlakiem

Jest już eks per ty za geo lo gicz -
na w spra wie znisz czo nej przez ma jo we
i czerw co we desz cze dro gi Dą bro wa
– Dą bro wa Tar now ska (od ci nek na gó -
rze Dą brow skiej). Tra sa jest ca ły czas
za mknię ta dla ru chu sa mo cho do we go
i pie sze go, a tym sa mym nie ma do jaz -

du do Gród ka nad Du naj cem. Wy rwa
jest gi gan tycz na. Z eks per ty zy geo lo -
gicz nej wy ni ka, że nie ma mo żli wo ści
od bu do wy dro gi w tym miej scu. Brak
prze jaz du to spo re utrud nie nie dla
miesz kań ców oko licz nych miej sco wo -
ści. Dro ga mu si zo stać wy bu do wa -
na w no wym miej scu, po nie waż
bu do wa nie na tym te re nie jest nie mo żli -
we i za bro nio ne. Gdzie po wsta nie ob -
jazd – na ra zie nie wia do mo.

10 lat na spła tę dłu gów
Krzysz tof Paw łow ski, pre zy dent

WSB-NLU, pod pi sał umo wę z Ban kiem
Pol skiej Spół dziel czo ści w spra wie re -
struk tu ry za cji za dłu że nia uczel ni. – Po -
ro zu mie nie po zwa la nam opty mi stycz nie
spo glą dać w przy szłość – mó wi za ło ży -
ciel WSB-NLU, za pew nia jąc wszyst kich
ży czą cych uczel ni upad ku, że do te go
nie doj dzie. – Bank przej mu je na sze zo -
bo wią za nia, kre dy ty, po życz ki, wszyst ko,
co by ło ko niecz ne do zre struk tu ry zo wa -
nia. Za mie nia je z kre dy tów bądź wy ma -
gal nych, bądź krót ko okre so wych
na 10–let nie spła ty. Roz ło że nie za dłu że -
nia na 10 lat sta wia szko łę w zu peł nie
in nej rze czy wi sto ści. Ma my wresz cie
mo żli wość po my śle nia o przy szło ści, nie
mu si my już zaj mo wać się klaj stro wa -
niem sy tu acji z mie sią ca na mie siąc.

Pod „za staw” WSB -NLU od da ła ban -
ko wi ca ły ma ją tek szko ły – bu dyn ki
i grun ty za rów no w No wym Są czu, jak
w tar now skiej fi lii – osza co wa ny na 45
mln zł. Kwo ty za dłu że nia WSB–NLU
wła dze uczel ni nie chcą po dać. Pre zy -
dent mó wi, że jest ona mniej sza od rocz -
nych wpły wów z cze sne go, ale więk sza
niż 10 mln zł. 

No wa spół ka w Gry bo wie
W Gry bo wie za wią za ła się no wa

spół ka – Miej skie Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej.
Jej pre ze sem zo stał Krzysz tof Mi cha lik,
któ ry od kil ku lat kie ro wał Miej skim
Za kła dem Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej, a w ostat nich mie sią -
cach był je go li kwi da to rem. Spół ka
prze ję ła wszyst kich za trud nio nych
w nim pra cow ni ków.

Ka sy no w ho te lu?
War szaw ska fir ma For tu na sp. z o.o.,

li der pol skie go ryn ku gier na au to ma -
tach, zwró ci ła się do Ra dy Mia sta No -
we go Są cza o po zy tyw ne za opi nio wa nie
lo ka li za cji ka sy na gry na par te rze ho te -
lu „Be skid”, prze ję te go pod ko niec 2009
przez no wo są dec ką fir mę „Cen trum”
bra ci Hen ry ka i Bo gu sła wa Po pie li. Po -
nad to w bu dyn ku prze wi dy wa ne jest
otwar cie pu bu i krę giel ni oraz tzw. Me -
di cal SPA–Wel l ness. Wg usta wy z 29
lip ca 1992 r. o grach i za kła dach wza -
jem nych w mia stach do 250 tys. miesz -
kań ców mo że dzia łać jed no ka sy no.
Pod tym wzglę dem w No wym Są czu
by ła do tąd lu ka, któ rą For tu na chce wy -
peł nić.

Pry wa ty za cja 
przy chod ni ko le jo wej

Sej mik Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
po sta no wił zli kwi do wać Sa mo dziel ny
Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
„Ob wód Lecz nic twa Ko le jo we go”
w No wym Są czu. Sta tus SPZOZ pla -
ców ka mia ła od 1999 r., obej mu jąc opie -
ką ok. 20 tys. pa cjen tów. W miej sce
przy chod ni wro słej od po nad 40 lat
w pej zaż mia sta po wsta nie Nie pu blicz ny
Za kład Opie ki Zdro wot nej pro wa dzo ny
przez Cen trum Me dycz ne „Ba to re go”
sp. z o.o., utwo rzo ne przez 78 pra cow ni -
ków przy chod ni. Opi nię w spra wie pry -
wa ty za cji ma wy ra zić jesz cze Ra da
Mia sta No we go Są cza, ale nie obę dzie to
głos wią żą cy sa mo rząd wo je wódz ki.

Czte ry mi lio ny zł 
na zbiór kę śmie ci

Spół ka NO VA z No we go Są cza
otrzy ma ła 4 mln zł z Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
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na la ta 2007–2013 (z Unii Eu ro pej skiej).
Te środ ki zo sta ną prze zna czo ne na re ali -
za cję pro gra mu pt. „Zor ga ni zo wa nie
sys te mu se lek tyw nej zbiór ki od pa dów
w tym od pa dów nie bez piecz nych na te -
re nie mia sta No we go Są cza”. Fir ma za -
ku pi spe cja li stycz ne po jem ni ki
i kon te ne ry do gro ma dze nia od pa dów
ze bra nych se lek tyw nie oraz po jaz dy
do zbiór ki i trans por tu od pa dów. W mie -
ście zo sta nie zlo ka li zo wa nych 50 punk -
tów ta kiej zbiór ki.

Koniec handlowej epoki
w sądeckim rynku

Po bli sko 40 la tach znik nął z ryn ku
w No wym Są czu sklep ra dio wo -te le wi -
zyj ny „As” ro dzi ny Szcze pan ków, ko ja -
rzą cy się są de cza nom z pierw szy mi
te le wi zo ra mi ko lo ro wy mi mar ki „Ru -
bin”, za któ ry mi trze ba by ło od stać w ta -
siem co wej ko lej ce. Ta kże z pierw szy mi
ra dia mi tran zy sto ro wy mi i spro wa dza -
ny mi z Wę gier, a po tem z Da le kie go
Wscho du, ze gar ka mi elek tro nicz ny mi
i kal ku la to ra mi oraz od twa rza cza mi wi -
deo. Trud no zna leźć miesz kań ca mia sta,
któ ry w „Asie” nie do ko nał choć by jed -
ne go za ku pu.

– Do bi ła nas kon ku ren cja du żych sie -
ci han dlo wych, czynsz. Zwi ja my in te res
– mó wią wła ści ciele Ce li na i An drzej
Szcze pan ko wie. – Sta li klien ci wy ra ża ją
żal, ale praw dę po wie dziaw szy po sprzęt
elek tro nicz ny wy bie ra ją się do ga le rii
han dlo wych i su per mar ke tów. Trud no

drob ną sprze da żą ża ró wek czy ba te ry jek
za ro bić na wet na czynsz (ok. 3 tys. zł).

Mo sto stal zbu du je Cen trum
On ko lo gicz ne

Mo sto stal War sza wa SA wy grał prze -
targ (spo śród 11 firm) na bu do wę Cen -
trum On ko lo gicz ne go w No wym Są czu.
Po wsta nie ono na szpi tal nym te re nie,
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 nad ma leń -
kie skrzy dło, 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. Wy bu do wa -
na od pod staw no wa część bę dzie mieć
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, che mio te ra pii. W czę ści nad bu do -
wa nej ulo ku je się tzw. część
tech no lo gicz na i łó żko wo–ga bi ne to wa.
Cen trum bę dzie dys po no wa ło po nad 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, to mo gra fem kom pu te ro -
wym i re zo nan sem ma gne tycz nym. Fi -
nał ro bót prze wi dy wa ny jest na 30
wrze śnia 2012 r. Po tem cen trum bę dzie
wy po sa ża ne w nie zbęd ny sprzęt me -
dycz ny, a pa cjen ci bę dą mo gli z nie go
ko rzy stać od 2013 r. Sa ma bu do wa cen -
trum ma po chło nąć 38 mln zł., a je go
do po sa że nie – 55 mln zł. Po 6 mln zł
w to przed się wzię cie, ja ko tzw. wkład
wła sny wło żą szpi tal oraz Ma ło pol ski
Urząd Mar szał kow ski. Po zo sta łe środ ki
– to fun du sze unij ne.

Unij ne mi lio ny 
na in for ma ty za cję

Pro jekt in for ma ty za cji szkół i pla có -
wek kul tu ry zgło szo ny przez mia sto No -
wy Sącz do do fi nan so wa nia ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej zna lazł się na pierw -
szym miej scu (ex aequo z po wia tem
my śle nic kim oraz Tar no wem) spo -
śród 73 sa mo rzą dów w Ma ło pol sce. Ka -
żda szko ła w No wym Są czu otrzy ma
kil ka ze sta wów mul ti me dial nych skła -
da ją cych się z kom pu te ra prze no śne go,
ta bli cy in te rak tyw nej oraz pro jek to ra

mul ti me dial ne go. W ra mach za da nia
pla nu je się rów nież di gi ta li za cję za so -
bów Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej,
bu do wę pod wa lin pod tzw. Są dec ki Sys -
tem In for ma cji Prze strzen nej, roz bu do -
wę in fra struk tu ry Klu cza Pu blicz ne go
(elek tro nicz ny pod pis kwa li fi ko wa ny)
oraz roz bu do wę i mo der ni za cję sys te -
mów za rzą dza nia z wy ko rzy sta niem
tech no lo gii in for ma tycz nych. War tość
do ta cji – 5 mln zł.

Re kul ty wa cja obrze ży je zio ra
Dzię ki 12 mln zł (85 proc. z UE) Je -

zio ro Ro żnow skie wzbo ga ci się o no wą
pla żę, po mo sty i por ty cu mow ni cze dla
ma łych łó dek i jach tów, sztucz ne za to ki
od dzie lo ne gro bla mi, ście żkę spa ce ro wą
i ro we ro wą oraz miej sce do ro dzin ne go
bi wa ko wa nia. Ko lej ne mi lio ny prze zna -
czo no na upo rząd ko wa nia go spo dar ki
wod no–ście ko wej: bu do wę 3 no wych
oczysz czal ni ście ków w Bart ko wej–Po -
sa do wej, Sien nej i Tro piu, ge ne ral ną
prze bu do wę dwóch ist nie ją cych oczysz -
czal ni (w Gród ku i Ro żno wie), bu do wę
ok. 20 km sie ci ka na li za cyj nej, 13 prze -
pom pow ni ście ków, a ta kże 75 km sie ci
wo do cią go wej i uno wo cze śnie nie sta cji
uzdat nia nia wo dy.

Są de cza nie w gro nie kre zu sów
W ogło szo nym ran kin gu ty go dni ka

„Wprost” – stu naj bo gat szych Po la ków
– umiesz czo no kil ku są de czan. Na 18.
miej scu skla sy fi ko wa no Jó ze fa i Ma ria -
na Ko ra lów – twór ców im pe rium lo do we -
go Ko ral, któ rych for tu na sza co wa na jest
na 1,2 mld zł. Na 38. – Ry szar da Flor ka
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– 590 mln zł, wła ści cie la fir my Fa kro. Ka -
zi mierz Pa zgan (no wo są dec ki Kon spol
pro du ku ją cy wę dli ny) zna lazł się na miej -
scu 50. z ma jąt kiem osza co wa nym na 440
mln zł. Ro man Klu ska w tym ro ku zna lazł
się na 68. miej scu, z ma jąt kiem o war to -
ści ok. 300 mln zł. Na pierw szym miej scu
od kil ku lat w ran kin gu nie zmien nie wy -
mie nia się Ja na Kul czy ka, któ re go ma ją -
tek sza co wa ny jest na 7,1 mld zł.

No we miesz ka nia 
przy Za wi szy Czar ne go

Go to we do użyt ku są czte ry seg men -
ty z miesz ka nia mi so cjal ny mi i ko mu -
nal ny mi przy uli cy Za wi szy Czar ne go
w No wym Są czu: 56 miesz kań,
w tym 26 o ni ższym stan dar dzie
(pow. 43 m2) – so cjal nych, 30 bar dziej
kom for to wych – ko mu nal nych. Jed no -
cze śnie zli kwi do wa no po bli skie dwa ba -
ra ki Ro mów, któ re od lat by ły
wsty dli wym pro ble mem mia sta. Miesz -
kań cy ba ra ków tra fi li do lo ka li so cjal -
nych w ró żnych czę ściach mia sta.
Czynsz za miesz ka nia so cjal ne jest sym -
bo licz ny: ok. 70 gro szy za 1 m2.

Wiel ka mo der ni za cja 
Pi jal ni Głów nej

Pod ję to wią żą ce de cy zje w spra wie
mo der ni za cji Pi jal ni Głów nej. Pod czas
spo tka nia w Urzę dzie Mar szał kow skim
usta lo no, że 20 mln zł prze ka że Mi ni -
ster stwo Skar bu Pań stwa, a o 10 mln zł
za dba sa mo rząd wo je wódz ki. In we sty -
cję zre ali zu je spół ka Uzdro wi sko Kry -
ni ca–Że gie stów. Pre zes Ja ro sław
Han dzel uwa ża, że za ła twie nie wszyst -

kich for mal no ści po trwa po nad rok.
Prze bu do wa obiek tu po win na się roz po -
cząć je sie nią 2011 r.

Bądź my mą drzy przed szko dą!
Po do ko na niu ana li zy szkód po wo -

dzio wych z ma ja i czerw ca Za rząd Po -
wia tu No wo są dec kie go zwra ca się
z proś bą o pod ję cie szyb kich dzia łań
zwią za nych z przy wró ce niem li nii brze -
go wej rzek, któ re ule gły znisz cze niu – na -
pi sał sta ro sta Ja n Go lon ka do wo je wo dy
ma ło pol skie go Sta ni sła wa Kra ci ka.

Zda niem sta ro sty, wo da nie wy rzą dzi -
ła by ty lu szkód, gdy by słu żby od po wie -
dzial ne za cie ki wod ne, ro wy i prze pu sty
pod ję ły nie zbęd ne dzia ła nia: Ko niecz ne
jest udro żnie nie ro wów i prze pu stów, tak,
aby pły ną ca ni mi wo da nie wy le wa ła się
na te re ny po se sji i dro gi – czy ta my da -
lej. – Wi dzi my też po trze bę usu nię cia
z ko ryt rzek i po to ków na nie sio nych
przez wo dę drzew i krze wów – za zwy czaj
za trzy mu ją się one wo kół pod pór mo stów
i dróg, po wo du jąc spię trze nie wo dy
w tych miej scach i spu sto sze nie in fra -
struk tu ry. Znisz cze nia, któ re na te re nie
po wia tu no wo są dec kie go wy stą pi ły pod -
czas ostat nich po wo dzi wy ni ka ją przede
wszyst kim z za nie dbań słu żb ad mi ni stru -
ją cych cie ka mi wod ny mi. Ta ki stan trwa
od kil ku na stu lat. Je śli obec nie nie zo sta -
ną pod ję te żad ne dzia ła nia, na stęp na po -
wódź spo wo du je ko lej ne spo re stra ty
w in fra struk tu rze i za gro zi bez pie czeń -
stwu miesz kań ców po wia tu no wo są dec -
kie go. Niech o wiel ko ści za gro że nia
świad czy fakt, że przez kil ka dni trze ba
by ło ewa ku ować po nad 600 osób, a stra -
ty w sa mej in fra struk tu rze dro go wej

na te re nie po wia tu osza co wa no na bli -
sko 73 mln zł. Wie lu z tych strat mo żna
by ło unik nąć, gdy by od po wie dzial ne
za to słu żby za ję ły się dba niem o ko ry ta
rzek i ich brze gi.

JERZY LEŚNIAK

Po nad 10 mi lio nów 
na są dec kie dro gi

10 mln 400 ty s. zł otrzy mał po wiat no wo są -
dec ki na usu wa nie skut ków ostat nich po wo -
dzi na Są dec czyź nie. Pie nią dze zo sta ną
prze zna czo ne na na pra wę zde wa sto wa nych
przez ży wioł dróg. Środ ki mu szą być wy ko -
rzy sta ne do koń ca ro ku.
Wśród dróg, któ re wstęp nie prze zna czo no
do re mon tu, wy mie nia się tra sy: Pa szyn
– Mo gil no – Kru żlo wa; Ptasz ko wa – Woj na -
ro wa; Kró lo wa Pol ska – Ptasz ko wa – Gry bów;
Nie cew – Po do le Gó ro wa; Piąt ko wa – Myst -
ków; Na wo jo wa – Że leź ni ko wa Wiel ka – Ła zy
Bie go nic kie; Łąc ko – Na sza co wi ce; Fry co wa
– Złot ne; Wier chom la Wiel ka – Wier chom la
Ma ła; Ką ty – Do bro ciesz; Ko rzen na – Ja sien -
na – Przy do ni ca; Ko rzen na – Jan czo wa – Mił -
ko wa; Stró że – Po lna – Łu żna.
Zda niem dy rek to ra Po wia to we go Za rzą du
Dróg Ada ma Czer wiń skie go, jest to wy kaz
prio ry te to wych za dań zwią za nych z usu wa -
niem skut ków klęsk ży wio ło wych pla no wa -
nych do re ali za cji w 2010 r. Obej mu je on
rów nież dwa mo sty: w Mu szy nie i Bar ci cach
– Wo li Kro gu lec kiej.

***
Dofinansowanie dla gmin powiatu
nowosądeckiego:
Cheł miec – 1 480 000 zł
Gró dek nad Du naj cem – 200 000 zł
Gry bów (gmi na) – 2 520 000 zł
Gry bów (mia sto) – 840 000 zł
Ka mion ka Wiel ka – 1 490 000 zł
Ko rzen na – 360 000 zł
Kry ni ca–Zdrój – 2 460 000 zł
Ła bo wa – 850 000 zł
Łąc ko – 230 000 zł
Ło so si na Dol na – 2 600 000 zł
Mu szy na – 1 520 000 zł
Na wo jo wa – 170 000 zł
Piw nicz na–Zdrój – 650 000 zł
Po de gro dzie – 200 000 zł
Ry tro – 230 000 zł
Sta ry Sącz – 1 070 000 zł.
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Na fo rach in ter ne to wych
i pra wie we wszyst -
kich me diach roz go -
rza ła dys ku sja, czy

ko lo ro wa rę ka z czar nym punk tem
w środ ku od zwier cie dla wi dok sta rów -
ki z lo tu pta ka czy mo że jest ozna ką sa -
ta ni zmu, a ha sło „No wy Sącz do brze
wró ży” za chę ca do przy jaz du tu taj, czy
mo że jest na wo ły wa niem do po gań skich
prak tyk? Lo go z za ło że nia je go ini cja to -

rów mia ło być wi zy tów ką mia sta i go
pro mo wać. Trze ba przy znać, że ta kiej
pro mo cji nikt się nie spo dzie wał. I tyl ko
Bia ły stok mo że w tym „ran kin gu” kon -
ku ro wać z No wym Są czem. 

***
Ja ko miesz kań cy No we go Są cza, mia -

sta o tra dy cjach się ga ją cych po nad sie -
dem set pięć dzie siąt lat, mia sta, któ re
od da wien daw na by ło pod opie ką św.
Mał go rza ty, zwra ca my się do Pa na z za -

py ta niem, dla cze go wy bór lo go No we go
Są cza po zba wio ny był ja kich kol wiek
kon sul ta cji z miesz kań ca mi? Sko ro
przy pla nach re wi ta li za cji Sta rów ki by ła
mo żli wość za po zna nia się z pro jek ta mi,
sko ro wte dy by ła mo żli wość wy ra że nia
swo je go zda nia i po da nia in nych po my -
słów, to dla cze go za bra kło te go te raz,
przy usta la niu tak wa żne go prze cież lo -
go mia sta? Dla cze go aku rat rę ka? Co
ma ozna czać ta czar na krop ka w jej
środ ku? Dla cze go ko lo ry tę czy? – od py -
tań roz po czy na ją swój list do pre zy den -
ta prze ciw ni cy lo go. Do ra tu sza do tarł on
we wto rek 20 lip ca, a w nie dzie lę 18 lip -
ca w ko ściół ku ko le jo wym da ło się sły -
szeć apel o. Ro ber ta Więc ka – któ ry
ka za nie pod czas wie czor nej mszy świę -
tej w du żej mie rze po świę cił kry ty ko wa -

niu „rę ki” – „Walcz cie o św. Mał go rza tę,
walcz cie o herb!” Je zu ita rów nież pod -
pi sał się pod pi smem, w któ rym czy ta -
my da lej: Rę ka i wró że nie z niej, to
prze cież chi ro man cja, któ rej je ste śmy
prze ciw ni. Ko lo ry tę czy, jak po wszech nie
wia do mo, są sym bo lem mniej szo ści ho -

Czy ten znak do brze 
wró ży No we mu Są czo wi?
Chiromancję, symbol mniejszości homoseksualnej i oddania się szatanowi dostrzega
w logo Nowego Sącza grupa osób związana m.in. z Duszpasterstwem Akademickim
„Strych”, działającym przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ich protest,
wyrażony w liście do prezydenta miasta, wywołał ogólnopolskie poruszenie.

Dlaczego akurat ręka? 
Co ma oznaczać ta
czarna kropka w jej środku?
Dlaczego kolory tęczy?
– od pytań rozpoczynają
swój list do prezydenta
przeciwnicy logo.
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mo sek su al nych. Czar na krop ka wy ta tu -
owa na na środ ku dło ni jest sym bo lem
„za krop ko wa nia”, czy li od da nia się sza -
ta no wi. Nie są dzi my, by ktoś z Wło da rzy
mia sta chciał, by No wy Sącz zo stał ob ję -
ty ta ką „opie ką”.

***
List do tarł rów nież do au to rów lo go,

fir my Pa pa ja stu dio z Kra ko wa. Obaj ad -
re sa ci nie kry li za sko cze nia ta ką in ter pre -
ta cją zna ku i szyb ko od po wie dzie li
nadaw com. Dy rek tor kre atyw ny Pa pa ja -
stu dio, Adam Lis, wy sto so wał do me -
diów ofi cjal ne sta no wi sko w tej spra wie,
py ta jąc: – Jak bar dzo bie głym i za in te re -
so wa nym te ma tem okul ty zmu trze ba być,
że by do trzeć do sko ja rze nia z „za krop ko -
wa niem”? Wy ja śnia, że w wi do ku sta -
rów ki No we go Są cza z lo tu pta ka
do pa trzy li się kształ tu ludz kiej dło ni:
Otwar ta, pra wa dłoń czło wie ka to mię -
dzy na ro do wy sym bol do brych in ten cji
i zgo dy, to ta kże znak na wią za nia po ro -
zu mie nia, syn te zy. Dłoń to sym bol po nad -
cza so wy, funk cjo nu ją cy w kul tu rze
ludz kiej już u jej po cząt ków – wy star czy
wspo mnieć pa le oli tycz ne ma lo wi dła
z fran cu skiej gro ty La scaux. Jest to ta kże
gest zro zu mia ły w ka żdej sze ro ko ści geo -
gra ficz nej, za wsze bu dzą cy tyl ko po zy tyw -
ne sko ja rze nia – tłu ma czy wy bór zna ku.
Za zna cza rów nież, że dłoń, któ rą stwo -
rzy ło Pa pa ja stu dia, nie jest pu sta, a peł -
na mo żli wo ści, któ re ofe ru je mia sto. W jej
cen trum nie ma żad nej krop ki ani „za -
krop ko wa nia”, wi docz ny jest za to pro -
sto kąt, któ ry sym bo li zu je bry łę Ra tu sza
Miej skie go. Ko lo ry sty kę lo go tłu ma czy
z ko lei wie lo kul tu ro wo ścią mia sta. Nie
do strze ga też żad nych oznak chi ro man cji
w ha śle „No wy Sącz – do brze wró ży”.
W ję zy ku pol skim jest bar dzo wie le związ -
ków fra ze olo gicz nych czy przy słów, któ re
od wo łu ją się do wró że nia, prze po wia da -
nia przy szło ści. Nie ma w tym nic nie -
przy zwo ite go, wal czyć na le ży z bra kiem
po czu cia hu mo ru oraz z chę cią do wznie -
ca nia nie po trzeb nych spo rów. 

***
W po dob nym to nie pi sze do o. Ro -

ber ta Więc ka, w od po wie dzi na list, pre -
zy dent Ry szard No wak: To za ska ku ją ce,
że ta kie nie przy chyl ne i cał ko wi cie mi -
ja ją ce się z praw dą opi nie pre zen tu ją
stu den ci z Dusz pa ster stwa Aka de mic kie -

„Hi sto ria No we go Są cza się ga po nad 700 lat wstecz. Wraz z ak tem lo ka -
cyj nym usta lo ny zo stał ry nek mia sta […]. Cen trum No we go Są cza kry je
w so bie jed nak, jak się oka za ło, znacz nie wię cej. Z lo tu pta ka, mo żna ła -
two do pa trzyć się kształ tu ludz kiej dło ni” – wy ja śnia Pa pa ja stu dio. 

„Ko lej na ście ma i prze kła ma nia na za łą czo nym zdję ciu z lo tu pta ka – au -
to rzy lo go w edy to rze gra fi ki roz ja śni li uli ce mia sta na da jąc im kształt po -
trzeb nej dło ni! – tyl ko po to aby mieć po twier dze nie do swo jej
wy du ma nej fi lo zo fii? Ale na cią ga cze! Zo bacz cie so bie to sa mo zdję cie bez
in ge ren cji gra fi ków i ja koś nie przy po mi na żad nej dło ni! Wi dać, że gra fi cy
naj pierw stwo rzy li ja kieś lo go, a po tem na si łę szu ka li do nie go uza sad -
nie nia! – uwa ża je den z in ter nau tów o pseu do ni mie „az”.

„Znak był te sto wa ny na gru pie kil ku dzie się ciu osób, w tym ta kże miesz -
kań ców No we go Są cza. W te stach uczest ni czy li ta kże spe cja li ści z ró żnych
dzie dzin na uki. Ża den z re spon den tów nie do pa trzył się w zna ku sym bo -
li ki zwią za nej z sza ta nem, pa da ły za to sko ja rze nia np. z rę ka wi cą wir tu al -
ną” – twier dzą au to rzy lo go.
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go „Strych”, któ re po dzie la sza no wa ny
prze ze mnie Oj ciec. Na sa mym po cząt -
ku prezydent wy ja śnia, że nie by ło je go
in ten cją de tro ni zo wać „usu wać ze świa -
do mo ści miesz kań ców” pa tron ki św.
Mał go rza ty. Świę ta Mał go rza ta – jej
znak – jest her bem na sze go mia sta! In -
sy nu owa nie mi, iż no wy znak ma wy -
przeć, za stą pić, wy ru go wać pra wo wi ty
i przy na le żny od wie ków, od 718 lat,
znak mia sta, jest nad uży ciem. Sta wia nie
prze ciw ko so bie her bu i zna ku fir mo we -
go (lo ga – trak to wa ne go ja ko zna ku to -
wa ro we go) od bie ram ja ko wy raz bra ku
zna jo mo ści rze czy: PR -u i mar ke tin gu
(bren din gu) – twier dzi pre zy dent.

Wy ja śnia jąc kwe stię ko lo rów, za uwa -
ża, że lo go za wie ra w so bie spo rą pa le -
tę barw, ale nie sto su je się w nim tę czy.
Nad to, do tę czo wej pa le ty od wo łu je się
znak „Świę ta Dzie ci Gór” i nikt nie po -
są dza or ga ni za to rów o pro pa go wa ne tej
czy in nej gru py. Wprost do ko lo rów tę -
czy na wią zu je znak spół dziel ców, ale nie
spo tkał się on z na pięt no wa niem czy
pro te stem – pi sze pre zy dent.

Na ko niec for mu łu je py ta nie: Czy au -
to rom li stu cho dzi ło o wy wo ła nie bu rzy
i ob ra ża nie lu dzi? Je śli tak, to osią gnę li
swój cel. Pro szę po pa trzeć na ty tu ły pra -
so we, pro szę po pa trzeć na ko men ta rze
pod „in for ma cja mi” i ape lem o pi sa nie
do mnie pro te stów?

***
Ca ły kraj za spra wą ogól no pol skich

me diów obie gła in for ma cja: No wy Sącz
mia stem ho mo sek su ali stów i sza ta na?
– ta ki ty tuł za mie ści ła „Rzecz po spo li ta”,
przy po mi na jąc afe rę z lo go Bia łe go sto -
ku, któ re łu dzą co po dob ne jest do zna -
ku or ga ni za cji sku pia ją cej m.in.
ho mo sek su ali stów i bi sek su ali stów
z No we go Jor ku. O Są cze niu sza ta na pi -

sał na to miast na ła mach „Ty go dni ka Po -
wszech ne go” ks. Ja cek Pru sak SJ,
psy cho ana li tyk: W tej de kla ra cji wi dać
do bre in ten cje, oba wiam się jed nak, że
świa tła ro zu mu oświe co ne go wia rą zde -
cy do wa nie tu za bra kło. Po pierw sze, za -
rów no w sen sie chro no lo gicz nym, jak
i teo lo gicz nym tę cza (a więc i „jej” ko -
lo ry) jest sym bo lem przy mie rza za war -
te go przez Bo ga z No em. Po dru gie,

z twór ców lo go, jak i władz mia sta, któ -
re go za ak cep to wa ły uczy nio no sa ta ni -
stów dą żą cych do ścią gnię cia na mia sto
fa tum w po sta ci dzia ła nia złe go du cha.
Po dat ność na ma gicz ne my śle nie ma my
wbu do wa ną w mó zgu, szko da, że je zu ic -
ki dusz pa sterz za po mniał, iż ist nie ją
igna cjań skie kry te ria „ro ze zna wa nia
du chów”, któ re trze ba jesz cze umieć
wła ści wie zin ter pre to wać, po to, że by ta -
kim „na wy kom my ślo wym” nie ule gać.
Nie tyl ko źle od czy tał zna cze nie di zaj nu,
ale ośmie szył ka to li ków i za kon. Czy nie
te go wła śnie chciał „zły duch”? – py ta
je zu ita i do da je na ko niec: Bóg nie opu -
ścił No we go Są cza, wła dze mia sta mo gą
spać spo koj nie. 

In ne zda nie na ten te mat ma na to miast
ks. dr Ja cek Mu cha, dusz pa sterz aka de -
mic ki z Bia łej Pod la skiej. W li ście za -
miesz czo nym na ła mach „Dzien ni ka
Pol skie go” – któ ry od wo łał się do zna -
ków ko lo ro wych dło ni, ja kie na swo jej
stro nie in ter ne to wej umie ści ło dusz pa -
ster stwo – na pi sał: Wy da je mi się, że
„strasz ny szum” wo kół zna ku gra ficz ne -
go No we go Są cza wy wo ła ła agen cja re -
kla mo wa, a nie dusz pa ster stwo
aka de mic kie. Sko ja rze nie no wo są dec kie -
go lo go z chi ro man cją by ło wy raź ną in -
ten cją sa mych twór ców po przez
umiesz cze nie na pi su: „No wy Sącz do -
brze wró ży”. W ten spo sób agen cja re -

Ja ko miesz kań cy No we go Są cza, mia sta o tra dy cjach się ga ją cych po -
nad sie dem set pięć dzie siąt lat, mia sta, któ re od da wien daw na by ło
pod opie ką Św. Mał go rza ty, zwra ca my się do Pa na z za py ta niem, dla -
cze go wy bór lo go No we go Są cza po zba wio ny był ja kich kol wiek kon -
sul ta cji z miesz kań ca mi? Sko ro przy pla nach re wi ta li za cji Sta rów ki by ła
mo żli wość za po zna nia się z pro jek ta mi, sko ro wte dy by ła mo żli wość
wy ra że nia swo je go zda nia i po da nia in nych po my słów, to dla cze go za -
bra kło te go te raz, przy usta la niu tak wa żne go prze cież lo go mia sta?
Dla cze go aku rat rę ka? Co ma ozna czać ta czar na krop ka w jej środ ku?
Dla cze go ko lo ry tę czy?
Rę ka i wró że nie z niej, to prze cież chi ro man cja, któ rej je ste śmy prze ciw ni.
Ko lo ry tę czy jak po wszech nie wia do mo są sym bo lem mniej szo ści ho mo -
sek su al nych. Czar na krop ka wy ta tu owa na na środ ku dło ni jest sym bo lem
„za krop ko wa nia”, czy li od da nia się sza ta no wi. Nie są dzi my, by ktoś z Wło -
da rzy mia sta chciał, by No wy Sącz zo stał ob ję ty ta ką „opie ką”.
Pa nie Pre zy den cie, no we lo go wca le do brze nie wró ży mia stu. Wręcz

od wrot nie. Ska zu je go na otwar cie się dzia ła niom złe go.
Je ste śmy za nie po ko je ni fak tem usu wa nia ze świa do mo ści miesz kań ców
po sta ci św. Mał go rza ty, któ ra od wie ków ko ja rzo na by ła z No wym Są czem.
Być mo że oso by zwią za ne z przy go to wa niem te go pro jek tu nie by ły te -
go świa do me, ale fak ty są ta kie, a nie in ne. Mo żna je kon sul to wać ze
spe cja li sta mi. Nie osą dza my ni ko go. Nie ata ku je my. Je ste śmy za nie po -
ko je ni tym, co dzie je się w na szym mie ście.
Dum ni je ste śmy z dy na micz ne go roz wo ju mia sta, z je go nie sa mo wi te go
po ten cja łu, z je go lo ka li za cji. Jed nak nie mo że my sie dzieć z za ło żo ny mi rę -
ka mi, wi dząc, że zmie rza w złą stro nę. Je ste śmy za roz wo jem, za no wy mi
ini cja ty wa mi, za oży wie niem, ale też za dia lo giem z miesz kań ca mi.
Ape lu je my o za nie cha nie pro mo cji no we go lo go, oraz o je go zmia nę,
z uprzed nią kon sul ta cją oby wa te li mia sta, któ rzy po win ni mieć wpływ
na je go wi ze ru nek.
Zwra ca my się rów nież z proś bą o nie lek ce wa że nie tre ści za war tych
w tym li ście.

List do prezydenta 

Cały kraj za sprawą
ogólnopolskich mediów
obiegła informacja: 
Nowy Sącz miastem
homoseksualistów
i szatana? – taki 
tytuł zamieściła
„Rzeczpospolita”.
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kla mo wa sa ma otwo rzy ła furt kę do dal -
szych spe ku la cji (słusz nych lub nie słusz -
nych) nad ewen tu al nym ukry tym sen sem
lo go. Ja ko dusz pa sterz aka de mic ki,
a – co pod kre śla – przede wszyst kim
chrze ści ja nin, po pie ra mło dzież, któ ra

wy ra zi ła swój sprze ciw „wo bec ko ja rze -
nia ich mia sta z an ty chrze ści jań stwem”.
Obec nie ob ser wu je się w kul tu rze uciecz -
kę od te go, co ko ja rzy się z chrze ści jań -
skim dzie dzic twem Eu ro py, w tym ta kże
i Pol ski. W imię neu tral no ści świa to po -

glą do wej za stę pu je się je den świa to po -
gląd (chrze ści jań stwo) in nym świa to po -
glą dem. Nie ma prze cież „świa to po glą du
ze ro we go – pi sze ks. Ja cek Mu cha.

Lo go kosz to wa ło mia sto 33 tys. zł.
Pre zy dent No we go Są cza ma na dzie ję,
że z cza sem znaj dzie ono uzna nie
u wszyst kich są de czan. Mi mo obec nych
pro te stów, nie za mie rza jed nak re zy gno -
wać z roz po wszech nia nia zna ku. 

– Nie zna la złem żad ne go ar gu men tu,
że by w ogó le roz po cząć dys ku sję na te -
mat zmia ny lo go – mó wi Ry szard No -
wak. – Być mo że przez przy pa dek zo sta ło
ono za pro mo wa ne w ca łej Pol sce. 

Ta kie ka żdy wi dzi świa ta ko ło…
Ry szard Mi łek, ar ty sta ma larz:

By łem człon kiem ju ry, któ re za ak -
cep to wa ło znak fir mo wy No we go Są cza
z ha słem „No wy Sącz do brze wró ży”.
Znak jest pla stycz nie, kom po zy cyj nie,
ko lo ry stycz nie i zna cze nio wo bar dzo
do bry. Wg mnie jest syn te zą kli ma tu,
ener gii i hi sto rii No we go Są cza. Zo stał
za ak cep to wa ny nie wbrew cze mu kol -
wiek i ko go kol wiek. Co in ne go jest
herb, a co in ne go znak fir mo wy. In ną
spra wą jest je go in ter pre ta cja. I w tym
miej scu wy zna ję za sa dę że: „ta kie ka -

Ko lo ry sty ka zna ku jest sym bo lem wie lo kul tu ro wo ści mia sta, któ ra za rów -
no w prze szło ści, jak i obec nie sta no wi du ży atut No we go Są cza – za uwa -
ża ją po my sło daw cy. Prze ciw ni cy lo go wi dzą w tym bar wy tę czy, któ rą
za sym bol przy ję li ho mo sek su ali ści.

Upa ły mi nę ły, za tem mo gę za brać głos w spra wie lo go Mia sta No we go
Są cza, bez oba wy, że zo sta nę po są dzo ny o prze grza nie mó zgu. Oczy -
wi ste i lo gicz ne jest sko ja rze nie wi do ku otwar tej dło ni z krop ką w jej
środ ku z chi ro man cją czy li wró że niem z rę ki. Z ca łą pew no ścią śro do -
wi ska ge jow skie ja ko swój sym bol ob ra ły m.in. bar wy tę czy. Nie wąt pli -
wie sa ta ni ści po słu gu ją się krop ką, by wy ra zić tzw. „za krop ko wa nie”,
któ re ozna cza od da nie się sza ta no wi, jak rów nież wie lo ma in ny mi
m.in. pen ta gra mem, krzy żem Ne ro na /tzw. pa cyf ką/, trze ma szóst ka -
mi, zyg za kiem /zła ma nym „S” /, od wró co nym krzy żem czy gło wą ko zy.
Ka żdy fa cho wiec zaj mu ją cy się pro jek to wa niem do sko na le zna tę sym -
bo li kę i po tra fi prze wi dzieć sko ja rze nia, ja kie mo że wy wo łać za wie ra -
ją ce je opra co wa nie.
Za słusz ne i w peł ni upraw nio ne uzna ję sko ja rze nia mło dych, in te li -
gent nych, szla chet nych i wra żli wych lu dzi ze „Stry chu” i ich dusz pa ste -
rza Oj ca Ro ber ta Więc ka, a ta kże se tek miesz kań ców No we go Są cza,
któ rych pro te sty tra fi ły do Ra tu sza. W od ró żnie niu od nich nie wie rzę
na iw nie, że obec ność ele men tów sym bo li ki sa ta ni stycz nej i ge jow skiej
w lo go jest przy pad ko wa.

Dzi wią mnie bar dzo, a już z ca łą pew no ścią nie prze ko nu ją, po kręt ne
wy ja śnie nia au to ra lo go i przed sta wi cie la Pa pa ja stu dio, bo wiem wie le
ich wcze śniej szych opra co wań za wie ra ele men ty sym bo li ki sa ta ni -
stycz nej, choć by ka len darz z ro ku 2006, w któ rym paź dzier nik, li sto pad
i gru dzień two rzą, nie co za ka mu flo wa ny, układ trzech szó stek. A sko ro
mo wa o ka mu fla żu to wła śnie na tu rą sza ta na jest to, że ni gdy nie dzia -
ła jaw nie i otwar cie, lecz za wsze fał szy wie, skry cie i pod po zo rem do -
bra. Ta uwa ga jest oczy wi ście ad re so wa na do lu dzi wie rzą cych.
Ka żdy ma pra wo do ta kich sko ja rzeń, ja kie na su wa mu wi dok lo go
i nie co nie ele ganc kim jest na rzu ca nie swo jej wi zji, ja ko je dy nie słusz -
nej, jak to mia ło miej sce, w pu bli ko wa nych na ła mach lo kal nej pra sy,
wy po wie dzia nych ró żnych „au to ry te tów”, a już zu peł nie skan da licz ne
by ły szy der czo -bluź nier cze wy wo dy ja kie goś „mę dr ca”.
Ba zu jąc na mo im ży cio wym do świad cze niu, spo dzie wam się, że pro -
test wo kół lo go bę dzie na ra stał, jed nak wie rzę w zbio ro wą mą drość
władz Mia sta No we go Są cza, dla któ rych zmia na kon tro wer syj ne go lo -
go nie bę dzie sta no wić więk sze go pro ble mu.
25 lip ca 2010

Jan Budnik ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii św. Kazimierza
w Nowym Sącz, wysłał do prezydenta list otwarty, w którym czytamy:

WOKÓŁ NAS
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żdy wi dzi świa ta ko ło, ja kie tę py mi za -
kre śla oczy”, czy li za le żnie od po zio mu
in te lek tu al ne go, wie dzy, świa do mo ści
ar ty stycz nej, ka żdy bę dzie in ter pre to -
wał go ina czej. Je stem pe wien, że
obec ny pro jekt jest świet ną po zy tyw ną
wi zy tów ką mia sta. Mi ni mal na wie dza
o ko lo rach, ich sym bo li ce i zna cze niu
w dzie jach sztu ki i w ró żnych kon tek -
stach wstrzy ma ła by za pew ne wie le ab -
sur dal nych nad in ter pre ta cji
i do gma tycz nych stwier dzeń, któ ry mi
szer mo wa nie przy po mi na jaz dę
ośmior ni cy na wrot kach. Pro po nu ję
adep tom, chcą cym prze kro czyć gra ni ce
anal fa be ty zmu, się gnię cie cho cia żby
po Hi sto rię ko lo ru Ma rii Rze piń skiej.
Na praw dę de ma go gia wy ni ka ją ca
z igno ran cji prze sta je być za baw na.

Co do sym bo lu rę ki, to przy po mi nam,
że za wsze w dzie jach sztu ki mia ła ona
ko no ta cje po zy tyw ne, wznio słe, wręcz
me ta fi zycz ne, np. Ka te dra A. Ro di na,
Stwo rze nie czło wie ka M. Anio ła […] Co
do zna cze nia ha sła „No wy Sącz do brze
wró ży” to je go po zy tyw ny od dźwięk nie
bu dzi żad nych wąt pli wo ści. […] ape lu ję
do zdro we go roz sąd ku, je że li czy ta cie,
czy taj cie z wie dzą, świa do mo ścią i ja -
snym umy słem bez nad in ter pre ta cji
ogól nie rzecz bio rąc ide olo gicz nych. Po -
wiem krót ko, znak jest dla Cie bie tym
czym je steś. Wy bór na le ży do ka żde go.

Ta dłoń ma krótką linię życia
Wa cław Ja giel ski, ar ty sta ma larz,

na te mat lo go wy po wia dał się na na -
szym por ta lu, jesz cze przed ca łą me -
dial ną „bu rzą”, w ten spo sób:
Fi lo zo fia, ja ką skrzęt nie do pi sa ło się
do obec ne go zna ku, stwo rzo na mo że
być do ka żde go in ne go mia sta, a mo że
i na wet mo żna by ło by ją bar dziej roz -
bu do wać. Mnie nie prze ko na ła. Ko ja -
rzy mi się ra czej z abs trak cyj nie
pro wa dzo nym wy wo dem Eri cha von
Da ni ke na, do ty czą cym re lie fu na na -
grob nej pły cie kró la Pa ka la w Pa le -
nque, gdzie do pa tru je się w niej
lą do wa nia na zie mi ko smi tów. Wy my -
ślo na dłoń, przy po mi na mi bar dziej
roz wa la ją cą się kost kę Ru bi ka niż sym -
bol mo je go mia sta. Sam pro jek tant
przy zna je, że sym bol dło ni jest uni wer -
sal ny, a to nie ko niecz nie naj lep szy ar -

gu ment dla obro ny ory gi nal no ści pro -
jek tu. My ślę, że pro jekt jest zbyt uni -
wer sal ny, gdyż wy stę pu je na wie lu
ró żnych lo gach in sty tu cji, a przez to nie
wy ró żnia i nie pod kre śla cha rak te ru
No we go Są cza. Nie prze ko nu je mnie
ar gu ment, że ta ki wi ze ru nek, (uło że nie
w ten spo sób dło ni) mo że być czy ta ny
w ge ście po wi ta nia, no chy ba że z po li -
cjan tem, któ ry za po mniał li za ka. On
ra czej mó wi – stop. Nie znam się
na cza rach, ale wy da je mi się, że ta
dłoń ma w do dat ku krót ką li nię ży cia.

***
Po opu bli ko wa niu li stu prze ciw ni ków

lo go No we go Są cza, na na szym por ta lu
sa de cza nin. in fo roz go rza ła dys ku sja,
któ rą mię dzy so bą pro wa dzi li in ter nau -
ci – prze ciw ni cy i zwo len ni cy no we go
zna ku mia sta. To tyl ko nie któ re wy po -
wie dzi: 

Wni kli wy: Oba wy DA nie są bez -
pod staw ne. Ruch ho mo sek su ali stów ma
wła śnie za za da nie „prze my cać” swo je
sym bo le w prze ró żny spo sób – przy kład
ma my w lo go. Cho dzi o „oswa ja nie”
spo łe czeń stwa, by w koń cu z uśmie chem
wy mu sić na nim to, cze go się chce. Jest
na ten te mat du żo cie ka wych ar ty ku łów
do stęp nych w in ter ne cie. Nie chciał bym,
by mo je mia sto by ło uto żsa mia ne w ża -
den spo sób z ru chem de wian tów. No
chy ba że cho dzi tu o upa mięt nie nie Ży -
dów – po nie waż dziw nym zbie giem
oko licz no ści tę czo wa fla ga jest dru gim
sym bo lem tej na cji.

Mir ka W.: No com ment, rę ka jest
ok!!! ład ne ży we, in ten syw ne ko lo ry,
ener ge ty zu ją ce ko lo ry na stra ja ją ce
do dzia ła nia:) otwar ta dłoń sym bol cie -
pła, otwar to ści na in nych… nikt chy ba
nie wie rzy w ja kieś za bob ny, wstyd
stu den ci. 

Do rka: Dla cze go nikt nie mó wi
o tym, że do ra tu sza spły wa ją li sty
od wie lu są de czan, a spro wa dza się to
tyl ko do pro te stu dusz pa ster stwa? Czy -
żby ktoś chciał od cią gnąć uwa gę lu dzi
od fak tu, że du żo lu dzi nie zga dza się
z de cy zją Ra dy Mia sta?

Spe cja li sta: W myśl re guł mar ke -
tin gu te ry to rial ne go cel zo stał osią -
gnię ty aż z nad dat kiem, lo go jest zna ne
w ca łej Pol sce i pew nie nie tyl ko dzię ki
me diom ogól no pol skim i lo kal nym,

por ta lom in ter ne to wym, fo rom i blo -
gom. Osią gnię ty efekt jest nie współ -
mier ny w sto sun ku do ni kłych
na kła dów fi nan so wych, bo 30 tys. zł,
je śli ktoś się tro chę na tym zna, to na -
praw dę nie wiel kie pie nią dze. Kam pa -
nia o ta kim za się gu jak obec nie
po win na kosz to wać oko ło 1 mln zł.

KATARZYNA GAJDOSZ

Lo go nie za wie ra ele men tów
okul ty stycz nych

O oce nę sym bo li ki zna ku pre zy dent Ry szard
No wak po pro sił In sty tut Re li gio znaw stwa UJ.
Otrzy mał od po wiedź, pod któ rą pod pi sa li się
dr Piotr Czer nec ki i An drzej Mig da z Ze spo łu
Pra cow ni Do ku men ta cji Wy znań Re li gij nych: 
Od po wia da jąc na py ta nia Pa na Pre zy den ta
Ry szar da No wa ka w spra wie obec no ści w lo -
go mia sta No we go Są cza sym bo li ki wró żeb -
nej, ge jow skiej oraz sa ta ni stycz nej
stwier dzić na le ży, iż prak ty ki zwią za ne
z prze po wia da niem przy szło ści wy stę pu ją
w kul tu rze lu do wej, a ich obec ność od no to -
wa na jest rów nież na kar tach Sta re go Te sta -
men tu. Sym bo li zu ją ce świa tłość
i do sko na łość ka mie nie na le ża ły do ar cy ka -
pła na i uży wa ne by ły w ce lu ob ja wia nia Bo -
żych wy ro ków. (Księ ga Wyj ścia 28: 17-21)
W li te ra tu rze na uko wej do ty czą cej ró żnych
od cie ni sa ta ni zmu nie wy stę pu ją ozna cze nia
czar ną krop ką dło ni wy znaw cy kul tu. Sym bol
czar nej krop ki mo żna spo tkać je dy nie w prak -
ty kach upra wia nych przez zbun to wa ną mło -
dzież, usi łu ją cą na śla do wać sa ta ni stycz ne
wzor ce za czerp nię te z po pkul tu ry nie ma ją cej
nic wspól ne go z sa ta ni zmem ob rzę do wym.
Na wią zu jąc do py ta nia o sym bo li kę ge jow -
ską za war tą w ko lo rach lo go na le ży stwier -
dzić, że pierw szym sym bo lem przy mie rza
Bo ga z ludź mi by ła wła śnie ko lo ro wa tę cza
opi sa na w Księ dze Ro dza ju (rozdz. 9). Sym -
bo li ka tę czy by ła jed nym z pierw szych zna -
ków obec nych w an tycz nych kul tu rach i z tej
sym bo li ki ko rzy sta no póź niej w roz ma ity
spo sób, nie ko niecz nie ko ja rzo ny z ho mo sek -
su ali zmem.
Czę ściej ko lo ry tę czy wy ko rzy sty wa ne są ja -
ko znak po ko ju i przy mie rza.
Re asu mu jąc, oka za ne lo go nie za wie ra ele -
men tów okul ty stycz nych.
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W go dzin nych za ję ciach pro -
wa dzo nych przez Ry szar -
da Mił ka, zna ne go
są dec kie go ar ty stę ma la -

rza i hi sto ry ka sztu ki, a za ra zem pre ze -
sa i tre ne ra Sto wa rzy sze nia Kul tu ry
Fi zycz nej Cen trum Mu ay Thai „Ti ger
Kick No wy Sącz”, po sia da cza 2 DA NA
w Kick Bo xin gu i Mu ay Thai, bio rą
udział są de czan ki w ró żnym wie ku.
Wśród nich są na sto lat ki, jak i pa nie
wkra cza ją ce po wo li w je sień ży cia, pro -
wa dzą ce jed nak ak tyw ny tryb ży cia. Za -
nim we szły na sa lę i sta nę ły oko w oko

z tre ne rem, do wie dzia ły się o psy cho lo -
gicz nych i praw nych aspek tach sa mo -
obro ny, gra ni cach obro ny ko niecz nej,
zdo by ły rów nież pod sta wo wą wie dzę
o zja wi sku prze stęp czo ści i pa to lo gii
spo łecz nej. Ty mi in for ma cja mi po dzie -
li ły się z ni mi praw nicz ka i psy cho log
– człon ki nie sto wa rzy sze nia.

Pierw sze za ję cia fi zycz ne da ły się pa -
niom we zna ki, ale z bie giem cza su by -
ło co raz le piej. 

– Tre ning czy ni mi strza – mó wi Ry -
szard Mi łek. – Po cząt ko wo uczest nicz ki
by ły ostro żne, nie mia ły od wa gi moc niej

ude rzyć. Bar dzo szyb ko po ję ły jed nak,
na czym po le ga sa mo obro na i oswo iły
się z ko niecz no ścią wy pro wa dza nia sil -
nych cio sów. Ka żdy czło wiek ma pier -
wot ny in stynkt wal ki, któ ry zo stał
uśpio ny w wy ni ku roz wo ju cy wi li za cyj -
ne go, kul tu ro we go i pew nych przy ję tych
oby cza jów. Kurs sa mo obro ny ma go
obu dzić. Więk szość z nas – a zwłasz cza
ko bie ty – gdy znaj dzie się w cen trum
nie bez piecz nej sy tu acji jest kom plet nie
za sko czo na, nie wie, co ro bić i jak za re -
ago wać. Ze stra chu nie tyl ko nie usi łu je
się bro nić, ale na wet nie wzy wa po mo -
cy. A po win no umieć się obro nić, wy ko -
nać chwyt, skon tro wać atak. Wte dy
na past nik tra ci na chwi lę orien ta cję.
Dla na pad nię tej jest to oka zja, by we -
zwać po moc czy uciec.

Wbrew oba wom, po mysł or ga ni za cji
kur su oka zał się strza łem w dzie siąt kę,
a za in te re so wa nie, ja kim się on cie szy,
prze szedł naj śmiel sze ocze ki wa nia ini -
cja to rów. Zgło si ło się 60 pań, ale tyl ko
po ło wa, ze wzglę du na ogra ni czo ną licz -
bę miejsc, mo gła za cząć kurs, któ ry trwa
do koń ca wa ka cji. Nie wy klu czo ne, że
bę dzie ko lej na edy cja. 

(MI GA)

Pew niej szym
kro kiem 
Rozmowa z Lucyną Bocheńską–
Kuletą, uczestniczką kursu
samoobrony dla kobiet
Dla cze go zde cy do wa ła się Pa ni
wziąć udział w kur sie sa mo obro ny?

– Co dzien nie sły szy się o prze stęp -
stwach, ata kach na bez bron ne ko bie ty,
a ja, idąc uli cą, chcę czuć się pew nie,
wy cho dzić wie czo rem bez obaw, że ktoś
wy rwie mi z rę ki to reb kę czy te le fon ko -
mór ko wy. Za pi su jąc się na ten kurs,
chcia łam rów nież udo wod nić so bie i in -
nym, że ko bie ta w mo im wie ku – 50+
– po tra fi się sa ma obro nić. Po nad to to
no vum w na szym mie ście, w do dat ku
bez płat ne i or ga ni zo wa ne w do god nym
ter mi nie. Od ra zu na mó wi łam na kurs
rów nież mo ją sy no wą i 17-let nią wnucz -
kę. Two rzy my tu ro dzin ny ter cet. 

Uśpio ny in stynkt
Wa ka cje w peł ni, szczyt se zo nu urlo po we go, a co so bo tę 30
pań w Miej skim Ośrod ku Spor tu i Re kre acji w No wym Są czu
ćwi czy w po cie czo ła chwy ty, uni ki i wy pro wa dza nie cio sów.
To uczest nicz ki kur su sa mo obro ny zor ga ni zo wa ne go przez
Sto wa rzy sze nie Wspól no ta No wo są dec ka.

– Tre ning czy ni mi strza – mó wi Ry szard Mi łek FOT. MIGA
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By ła Pa ni kie dyś ofia rą na pa ści?
– W przy chod ni mło dy chło pak pod -

biegł do mnie i wy rwał mi z rę ki port -
mo net kę. Sta nę łam jak wry ta, nie
po tra fi łam za re ago wać. Gdy bym wte dy
po sia da ła wie dzą, ja ką mam te raz… 
Za Pa nią kil ka tre nin gów. Czu je się
Pa ni pew niej sza sie bie?

– Zde cy do wa nie tak. Pew na sie bie
i spraw niej sza. Czu ję, że umia ła bym so -
bie po ra dzić, gdy by do szło do ja kiejś
nie bez piecz nej sy tu acji. Do tej po ry,

wra ca jąc do do mu wie czo rem, mi mo -
wol nie oglą da łam się za sie bie, czy ktoś
za mną nie idzie. Sta ra łam się być za -
wsze czuj na. Te raz idę pew niej szym
kro kiem. Tre ner umac nia nas w prze ko -
na niu, że je ste śmy sil ne. Tłu ma czy, jak
za re ago wać w kon kret nej sy tu acji, ja ki
chwyt za sto so wać. Ta ki kurs dla za pew -
nie nia so bie kom for tu psy chicz ne go po -
le cam ka żdej ko bie cie. 

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Każdy człowiek ma
pierwotny instynkt walki,
który został uśpiony
w wyniku rozwoju
cywilizacyjnego,
kulturowego i pewnych
przyjętych obyczajów. Kurs
samoobrony ma go
obudzić.

Lucyna Bocheńska–Kuleta FOT. MIGA

Krzyś nie mó wi, nie wi dzi,
nie cho dzi. Ma pięć lat,
a wa ży za le d wie osiem ki lo -
gra mów. Ro dzi ce chcie li by
wie dzieć cho ciaż, co czu je.
Wo bec cho ro by chłop ca są
jed nak bez rad ni. 

N ie do bór oksy ta zy cy to chro -
mu C – to roz po zna li
po uro dze niu dziec ka le ka -
rze. Póź niej skut kiem tej

cho ro by do szło po ra że nie mó zgo we,
a gdy chło piec miał 9 mie się cy – pa -
dacz ka. Be ata Ma łek, ma ma Krzy sia,
bę dąc w cią ży jeź dzi ła na wet na ba da -
nia do Ło dzi, by spraw dzić, czy ma -
luch roz wi ja się pra wi dło wo. Pierw sze
jej dziec ko – Mo ni ka, któ ra dziś ma 11

lat – uro dzi ło się zdro we, ale dru gie
– Ma te uszek – zo sta ło tak sa mo zdia -
gno zo wa ne jak Krzyś. Mia ło trzy
mie sią ce, gdy zmar ło. Pa ni Be ata wo -
la ła dmu chać na zim ne, ale na wet le ka -
rze nie by li w sta nie stwier dzić, że
ko lej ny chłop czyk rów nież uro dzi się
cho ry. 

***
Od te go cza su ży cie Mał ków z Mu -

szy ny pod po rząd ko wa ne jest Krzy sio -
wi. Dzień ma my chłop ca od pię ciu lat
wy glą da tak sa mo – jak by czas się za -
trzy mał. Mu sia ła zre zy gno wać z pra cy
w Do mu Opie ki Spo łecz nej w Mu szy -
nie. 

– Syn kiem trze ba opie ko wać się jak
nie mow la kiem. Do brze, że je stem pie -
lę gniar ką i po tra fię fa cho wo się nim za -
jąć – mó wi, do da jąc, że do wrze śnia
mu si pod jąć de cy zję o po wro cie

Czas się za trzy mał
Be ata Ma łek z 5-let nim Krzy siem FOT. GAJA
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do pra cy, w prze ciw nym ra zie stra ci pra -
wo do wy ko ny wa nia za wo du. 

Krzyś tyl ko le ży. Ni gdy nie bę dzie
mó wił, cho dził. Na wet nie po tra fi gło -
śno za pła kać, gdy coś mu do le ga. 

– Kie dy go bo li brzuch – cze go mo że -
my się tyl ko do my ślać – łzy spły wa ją mu
po po licz kach – do da je To masz Ma łek,
oj ciec chłop ca. – Chcie li by śmy wie dzieć
cho ciaż, ja ki jest je go po ziom świa do -
mo ści. Co czu je. 

Wie dzą już, że nie lu bi ha ła su i ob -
cych lu dzi. Po nie waż nie wi dzi, ma wy -
ostrzo ny słuch. De ner wu je się, sły sząc
gło śną mu zy kę. Sio stra, któ ra uczy się
gry na skrzyp cach, mu si szczel nie za -
my kać drzwi do swe go po ko ju, by nie
prze szka dzać bra tu. 

– Naj go rzej jest, gdy mu si my je chać
do szpi ta la. Krzyś wy czu wa, kie dy pie lę -
gniar ka wcho dzi do po ko ju, boi się
wszel kich na kłuć, a to prze cież nie unik -
nio ne. Ka żdy dzień koń czył się na wet pa -
ro krot ny mi ata ka mi pa dacz ki
– wspo mi na pa ni Be ata. 

By oszczę dzić chłop cu stre sów, je śli
nie ma po trze by, nie je żdżą na wet do le -
ka rza. Ro dzi ce tyl ko po zo sta wia ją li stę
po trzeb nych le ków na por tier ni w przy -

chod ni i od bie ra ją re cep ty na dru gi
dzień. Krzyś wy ma ga re ha bi li ta cji, ale
trud no jeź dzić z nim na tur nu sy, czy za -
ję cia choć by do No we go Są cza.

– Zresz tą na wet nie ma oso by, któ ra
pod ję ła by się re ha bi li ta cji chłop ca. Za -
czę łam z nim jeź dzić do No we go Są cza,
gdzie le czą me to dą Woj ty, ale sy nek do -
stał ata ku pa dacz ki i mu sie li śmy zre zy -
gno wać – opo wia da Be ata Ma łek,
ape lu jąc o po moc do re ha bi li tan tów,
któ rzy mo gli by przy je żdżać do chłop -
ca i pro wa dzić z nim ćwi cze nia, by nie
cier piał już z po wo du przy kur czów
mię śni. 

– Do pew ne go cza su sa ma re ha bi li -
to wa łam sy na, ale te raz jest już więk szy
i nie wiem, na ile mo gę na cią gnąć mu
ścię gna, by nic nie uszko dzić – do da je. 

Chło piec kar mio ny jest przez son dę,
ale rur kę tra che osto mij ną ma od nie daw -
na. Ma ma wspo mi na, że wcze śniej nie -
raz go dzi nę mu sia ła po świę cić, by Krzyś
zjadł po si łek. – Dzień upły wał od kar -
mie nia do kar mie nia – wspo mi na. Te raz
idzie to szyb ciej. 

– Krzyś jed nak wciąż nie mo że przy -
brać na wa dze. Kar mi my go bar dzo dro -
gi mi odżyw ka mi wy so ko biał ko wy mi.

Mi mo to, choć ma pięć lat, wa ży za le d -
wie 8 ki lo gra mów – mó wi pa ni Be ata. 

***
Przy zna je, że cza sem przy cho dzą

chwi le za ła ma nia, zmę cze nia. Wów czas
ucie ka cho ciaż na za ku py, ale też nie
czę sto, bo chło piec nie zo sta nie z ni kim
ob cym. Mu si po cze kać aż mąż – sto larz
– wró ci z pra cy, mo że też li czyć na po -
moc cór ki i te ściów. 

– Zo sta ną na go dzin kę, nie dłu żej, bo
Krzyś wy ma ga też od sy sa nia, ina czej
mógł by się udu sić śli ną. Gdy ma lep szy
dzień, wy star czy to zro bić trzy raz w cią -
gu do by, ale by wa, że i 30 – do da je Be -
ata Ma łek. Jej mąż wspo mi na, że
nie daw no chcie li pójść na ślub do sio -
stry żo ny. My śle li, że bę dą mu sie li zre -
zy gno wać z we se la, osta tecz nie jed nak
Krzy siem za ję ła się szwa gier ka. 

– Kil ka dni uczy ła się, jak go od sy sać,
ale gdy zbli ża ła się po ra kar mie nia, mu sia -
łam wró cić do do mu – mó wi pa ni Be ata.

Mał ko wie nie uża la ją się nad swym
lo sem. Pan To masz sta ra się wi dzieć do -
bre stro ny: – Kto le piej za opie ko wał by
się Krzy siem, jak nie mo ja żo na -pie lę -
gniar ka? Sam też wie le się na uczy łem
– mó wi. 

A co mó wią le ka rze? 
– Ka żą nam cze kać… 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Otwórz Ser ce

W Mu szy nie nie daw no od był się kon cert
cha ry ta tyw ny „Otwórz Ser ce”, zor ga ni zo wa -
ny przez Po wia to wy Ośro dek Wspar cia dla
Osób z Za bu rze nia mi Psy chicz ny mi. Część
do cho du z ak cji prze ka za no na rzecz Krzy sia.
To – jak mó wią ro dzi ce – by ło pierw sze te go
ty pu wspar cie, ja kie otrzy ma li od lu dzi. Są
bar dzo wdzięcz ni. Za otrzy ma ne pie nią dze
pa ni Be ata za ku pi ła środ ki hi gie nicz ne, nie -
zbęd ne do pie lę gna cji sy na. Zro bi ła za pa sy
na pół ro ku. – Dla nas to ogrom na po moc,
za wsze od kła da my ja kie kol wiek pie nią dze,
by nie za bra kło nam na po trze by Krzy sia.
Czę sto od ma wia my so bie, bo synek jest naj -
wa żniej szy. Te raz w koń cu mo gę na przy kład
po my śleć o wi zy cie u oku li sty i wy mia nie
oku la rów dla sie bie. Bar dzo dzię ku je my.

Mał ko wie w kom ple cie FOT. GAJA
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Łem kow skie na zwy po ja wią
się wkrót ce pod ta bli ca mi
ośmiu miej sco wo ści ko ło
Uścia Gor lic kie go. Bie lan ka
nie bę dzie już sa mot ną, dwu -
ję zycz ną en kla wą na ma pie
Łem ko wy ny.

– Koń czy my kom ple to wać ca łość do -
ku men ta cji i jesz cze w sierp niu wy śle my
ją do wo je wo dy ma ło pol skie go oraz mi -

ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra -
cji – mó wi ura do wa ny Ma rek Oleś, se -
kre tarz gmi ny Uście Gor lic kie. Te
do ku men ty to wnio sek o wpi sa nie Uścia
do re je stru gmin, na któ rych ob sza rze
uży wa ne są na zwy w ję zy ku mniej szo -
ści oraz uchwa ły o usta no wie niu do dat -
ko wych nazw w miej sco wo ściach:

Blechnarka – Бліхнарка (Blichnarka)
Gładyszów – Ґладышів (Gładysziw)
Konieczna – Конечна (Koneczna)
Kunkowa – Кункова (Kunkowa)

Nowica – Новиця (Nowycia)
Regietów – Реґєтів (Regietiw)
Ropki – Ріпкы (Ripky)
Zdynia – Ждыня (Żdynia).
To bę dzie sym bo licz ny gest, bo rów -

no rok te mu w Bie lan ce sta nę ła pierw -
sza w Pol sce, ofi cjal na ta bli ca z na zwą
miej sco wo ści na pi sa ną po łem kow sku:
Білянка (Bi lian ka). Nie co więk sza od ta -
bli cy w pol skiej wer sji, ro dzi ła emo cje

w gmi nie Gor li ce i na ca łym te re nie za -
miesz ka łym przez Po la ków i Łem ków.
Ci ostat ni wy wal czy li so bie tę ta bli cę
w lo kal nym re fe ren dum za le d wie jed -
nym gło sem – 31 miesz kań ców by ło
prze ciw ko na pi so wi „Bi lian ka”, 32 – za.

Je dy na z pię ciu set
A prze cież ta bli ce dwu ję zycz ne

od wie lu lat sto ją w wie lu kra jach Eu ro -
py, za chę ca jąc tu ry stów, by po zna li cie -
ka wą ró żno rod ność et nicz ną, kul tu ro wą
i ję zy ko wą oko li cy. W Ru mu nii ta bli ce
są wręcz trój ję zycz ne: ru muń sko -wę -
gier sko -nie miec kie.

W Pol sce od 2005 ro ku obo wią zu je
usta wa o mniej szo ściach na ro do wych
i et nicz nych oraz ję zy ku re gio nal nym.
Gło si ona, że mo żna wpro wa dzić po -
dwój ne na zew nic two na te re nach za -
miesz ka nych przez mniej szo ści:

W tajnym głosowaniu
zorganizowanym w remizie
strażackiej w Małastowie,
mieszkańcy nie wyrazili
zgody na dwunazewnictwo
w tej miejscowości.

W ję zy ku bra ci 
Ni ki fo ra i War ho la
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na ro do we (bia ło ru ską, cze ską, li tew ską,
nie miec ką, or miań ską, ro syj ską, sło wac -
ką, ukra iń ską i ży dow ską), et nicz ne (ka -
ra im ską, łem kow ską, rom ską i ta tar ską)
lub po słu gu ją ce się ję zy kiem re gio nal -
nym (tu wska za no ka szub ski). Na zwy
w ję zy kach mniej szo ści nie mo gą być
sto so wa ne sa mo dziel nie, a tyl ko po ofi -
cjal nej na zwie w ję zy ku pol skim. I nie
wol no im na wią zy wać do okre śleń
nada nych w la tach 1933-45 przez nie -
miec ką Trze cią Rze szę lub przez Zwią -
zek So cja li stycz nych Re pu blik
Ra dziec kich.

Na zwy dwu ję zycz ne sto su je się aż
w 534 miej sco wo ściach z 31 gmin
w Pol sce: w 9 mia stach, 350 wsiach, 98
czę ściach wsi, 30 przy siół kach, 9 osa -
dach, 3 osa dach le śnych, 10 ko lo niach
i 5 czę ściach ko lo nii (da ne z 30 kwiet -
nia 2010 ro ku). Aż 273 miej sca do pol -
skich nazw do da ły so bie wer sje
nie miec kie, 230 – ka szub skie, 30 – li -
tew skie. I tyl ko jed na miej sco wość no si
na zwę łem kow ską, choć sta ra ło się o to
co naj mniej 13 in nych. W tym zna ne
łem kow skie wsie Hań czo wa, Ło sie,
Bart ne, Bo da ki czy Wo ło wiec. Jed nak
miesz ka ją cy w nich Po la cy nie wy ra zi li
zgo dy na dwu ję zycz ne na pi sy.

Czy ja ta oj co wi zna?
– To jest wo la więk szo ści i trze ba się

jej pod po rząd ko wać. Usta wa mó wi, że
tyl ko w gmi nach, gdzie mniej szość sta -
no wi 20 pro cent, dwu ję zycz ność mo żna
wpro wa dzić bez kon sul ta cji na wnio sek
gmi ny. W po zo sta łych, hi sto rycz nych
i et nicz nie mie sza nych gmi nach, trze ba
uzy skać na to zgo dę w kon sul ta cjach
spo łecz nych, a do zgo dy po trzeb ny jest
wła ści wy kli mat et nicz ny, któ ry nie za -
wsze jest sprzy ja ją cy – ubo le wa Ste fan
Hła dyk, prze wod ni czą cy Zjed no cze nia
Łem ków w Gor li cach, miesz ka niec Bie -
lan ki. To je go or ga ni za cja za bie ga o do -
pi sa nie nazw daw nych miesz kań ców
tych ziem do pol skich ta blic, czy li
o praw dę hi sto rycz ną.

Hła dyk przy po mi na, że w ak cji „Wi -
sła” 60 lat te mu Łem ków wy sie dla no
jak naj da lej od ich ziem, w swo ich gmi -
nach mo gli sta no wić co naj wy żej 5 pro -
cent miesz kań ców. Ich do my za ję li no wi
lu dzie, spro wa dza ni tu Po la cy. We dle

spi su z 2002 ro ku w Pol sce ży je tyl ko 6
tys. Łem ków, z cze go za le d wie 10 proc.
na Łem kowsz czyź nie.

– Zo sta li śmy pla no wo roz pro sze ni,
wy na ro do wie ni i ży je my roz sia ni po Pol -
sce. Trud no roz po czy nać kon sul ta cje
spo łecz ne, sko ro w Kró lo wej Ru skiej,
Ko to wie czy Ka mian nej nie ma ani jed -
ne go hi sto rycz ne go Ru si na. Ci Po la cy,

któ rzy tu te raz miesz ka ją, czu ją się jak
na oj co wiź nie i ma ją do te go pra wo,
prze cież tu taj uro dzi ły się ich już dwa
po ko le nia. Ale daw ni miesz kań cy tych
ziem też ma ją mo ral ne pra wo do tych
ziem, bo miesz ka li tu ty siąc lat. I pro si -
my, by to zro zu mieć – mó wi Hła dyk.

Nie jest ła two – 30 ma ja, w taj nym
gło so wa niu zor ga ni zo wa nym w re mi zie
stra żac kiej w Ma ła sto wie, miesz kań cy

nie wy ra zi li zgo dy na dwu na zew nic two
w tej miej sco wo ści. Ta bli ca „MAЛAC TIB”
nie za wi śnie w tym so łec twie. W gło so -
wa niu bra ło udział 137 osób, za łem -
kow ską na zwą by ło tyl ko 41 z nich.

Po mi mo te go, że pod czas wcze śniej -
sze go wstęp ne go gło so wa nia, któ re zor -
ga ni zo wa no na wiej skim ze bra niu,
dwu ję zycz ną ta bli cę po par ła więk szość
przy by łych. Ini cja ty wę wspie rał soł tys
Ry szard Jasz kow ski, choć re pre zen tu je
pol ską więk szość. Ale na osta tecz ne
gło so wa nie prze ciw ni cy łem kow skich
nazw ścią gnę li ko go się da. Pa da ły ar -
gu men ty, że oso by z ze wnątrz – bo
wnio sek wy su nę li Łem ko wie wy sie dle -
ni – chcą de cy do wać o ży ciu ich spo -
łecz no ści. Że Po la cy na Ukra inie
i Bia ło ru si ma ją cię żkie ży cie, a o pol -
skich ta bli cach mo gą tyl ko ma rzyć.
Po od czy ta niu wy ni ków kon sul ta cji,
pol ska więk szość bi ła bra wa, co spra -
wi ło przy krość ich łem kow skim są sia -
dom. Ta kim, jak Emil Hoj sak, se kre tarz
Zjed no cze nia Łem ków w Gor li cach.
– Po la cy po da ją nam rę kę, ale mo że nie
za wsze do koń ca szcze rze. Ba wią się
z na mi na Łem kow skiej Wa trze, a od ma -
wia ją nam pra wa do to żsa mo ści? – mó -
wi z ża lem.

Agre sja bu dzi ła się po obu stro nach.
Na gor lic kim fo rum in ter ne to wym Łem -
ko wie za rzu ca li Po la kom ob łu dę, brak

Na gorlickim forum
internetowym Łemkowie
zarzucali Polakom obłudę,
brak tolerancji
i bezczelność, że żyjąc
na ich ziemi, nie potrafią
okazać szacunku. A Polacy
Łemkom, że są
nacjonalistami.

Cerkiew w Bielance

WOKÓŁ NAS
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to le ran cji i bez czel ność, że ży jąc na ich
zie mi, nie po tra fią oka zać sza cun ku.
A Po la cy Łem kom, że są na cjo na li sta mi
i że jak im się nie po do ba nasz ję zyk, to
nikt ich w Pol sce nie trzy ma.

Za bo la ło obie stro ny. I te go roz dra py -
wa nia ran chce dziś uni kać, jak mó wi,
Hoj sak. – Na praw dę chce my uchy lić
okna w tym na szym wspól nym do mu, że -
by wle cia ło świa tło i wiatr to le ran cji
z Za cho du. A tu sta le ktoś chce nam te
okna po za my kać, zga sić opty mizm. Trze -
ba szu kać wię zi spo łecz nych, ko goś, kto
po wie z am bo ny w ko ście le Po la kom, że
je ste śmy brać mi w wie rze, że otwar cie
się jest do bre – stwier dza.

W jed nej cer kwi
Za nim wpro wa dzo no dwu ję zycz ne

na pi sy w Bie lan ce, miesz ka ją cy tu Po -
la cy też pi sa li pro te sty do gmi ny, stwier -
dza jąc, że mniej szość mo że się po ka zać
„na fe sti wa lach, aka de miach czy też in -
nych im pre zach to wa rzy skich, a nie ko -
niecz nie mu si to być afi szo wa ne
na zna kach dro go wych”. Po la cy pro te -
sto wa li na wet u wo je wo dy. Sta no wią we
wsi 60 pro cent.

Ale po ro ku od usta wie nia zna ku
z „Bi lian ką” Hła dyk oce nia, że war to
by ło o to za bie gać. Wieś na no wo roz -

kwi tła. Atrak cyj ny jest nie tyl ko folk lor,
re gio na li zmy i fe sti wa le łem kow skie.
Prze cież wie lu Łem ków to zna ne po sta -
cie. Łem kow skie po cho dze nie miał Ni -
ki for Kry nic ki, a wła ści wie Epi fa niusz
Drow niak. Sy nem łem kow skich imi -
gran tów był też słyn ny ar ty sta pop -ar tu
An dy War hol (wła ści wie War cho la).

– Sy tu acja w Bie lan ce by ła wy ol brzy -
mia na, pro te sto wa ły mo że ze trzy oso by
i to bez sen su. Te raz sta je my się przez
swój re gio na lizm atrak cją, dla gmi ny,
part ne rów, tu ry stów. Jest cen trum pra -
cy twór czej, sta je my się zna ni dzię ki
dzieg cio wi – pro duk to wi re gio nal ne mu,
mó wi się o mu zeum Za gro da Ma dziar -
ska w Ło siu, choć nie ste ty Ło sie nie bę -
dą mieć ta bli cy dwu ję zycz nej – wy li cza
dzia łacz Zjed no cze nia Łem ków.

– Wła śnie dla te go chce my wpro wa -
dzić do dat ko we ta bli ce, że to przy nie sie
ko rzyść gmi nie. Wy cią ga my tyl ko to, co
do bre, a miesz kań cy po de szli do te ma tu
doj rza le i bar dzo roz wa żnie – za pew nia
Oleś, se kre tarz Uścia Gor lic kie go.

W ich miej sco wo ściach kli mat
do wpro wa dza nia łem kow skich nazw
jest du żo lep szy niż we wsiach są sied -
nich gmin. Mo że dla te go, że od trzech
ka den cji na wój ta Po la cy i Łem ko wie
wy bie ra ją zgod nie Dy mi tra Ry dza ni cza,
Łem ka rzecz ja sna. Ce nią go wszy scy.
Tyl ko jed na miej sco wość – Hań czo wa
– nie zgo dzi ła się na umiesz cze nie na ta -
bli cy dro go wej do dat ko wej, łem kow skiej
wer sji Ганчова (Ha czo wa).

– I u nas ró żne sy tu acje by ły, a my
chce my wpro wa dzać te zmia ny po ludz -
ku, bez an ta go ni zmów i kłót ni. Dla te go
nie spie szy li śmy się z de cy zja mi – mó -
wi Oleś. Fak tycz nie – kon sul ta cje pro -
wa dzi li już pra wie dwa la ta te mu,
do my ka ją spra wę do pie ro te raz. W tym
cza sie cier pli wie od po wia da li na za rzu -
ty i oba wy nie uf nej czę ści miesz kań -
ców. – Na przy kład czę sto by ły py ta nia
do ty czą ce ewen tu al nej ko niecz no ści
zmia ny do wo dów i in nych do ku men tów
po do da niu no wej na zwy. Tłu ma czy li -
śmy, że dru ga na zwa z ni czym się nie
wią że, że nie skut ku je zmia na mi w do -
wo dzie itp. I uci na li śmy zbó jec kie spo -
so by prze ko ny wa nia lu dzi, dla cze go nie
wpro wa dzać łem kow skich nazw – wspo -
mi na Oleś.

Mo że ma łe krocz ki to jest dro ga
do suk ce su w tej dzie dzi nie?

Hła dyk z Bie lan ki wie rzy, że Po la cy
i Łem ko wie uczą się żyć ze so bą w przy -
jaź ni. Spo łecz ność udo stęp nia cer kiew
w Bie lan ce bę dą cą w za rzą dza niu pra -
wo sław nym dla na bo żeństw w ob rząd ku
gre ko ka to lic kim i rzym sko ka to lic kim.
Wszy scy ra zem ją re mon to wa li.

– Ta cer kiew to sym pa tycz ny sym bol,
któ ry łą czy lu dzi. Nie któ rzy Po la cy pew no
oba wia ją się cze goś, mo że po wro tu Łem -
ków, choć nie ma ją po wo du. Dla tu ry stów
to wiel ka atrak cja – za chę ca Hła dyk.

I my śli już o ko lej nych re fe ren dach
w spra wie łem kow skich nazw na wsi.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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W cią gu de ka dy przez or ga -
ni za cję prze wi nę ło się prze -
szło 3 ty sią ce wo lon ta riu szy,
któ rzy prze pra co wa li po -
nad 60 ty się cy go dzin
na rzecz in nych. 

30 czerw ca 2000 ro ku gru pa
w więk szo ści mło dych
za pa leń ców otrzy ma ła
list po le co ny z Są du Re -

jo no we go – bo wte dy nie by ło KRS – że
ich or ga ni za cja zo sta ła za re je stro wa na.
Wów czas funk cjo no wa li pod dłu ższą na -
zwą Sto wa rzy sze nie na rzecz Osób Po -
trze bu ją cych Sur sum Cor da. 

Szu ka my cha ty
– Trze ba wie dzieć, że nie za czy na li śmy

od po my słu za ło że nia ta kiej or ga ni za cji,
ale od dzia ła nia – przy po mi na Mar cin
Ka łu żny, pre zes Sur sum Cor da.
– Od 1994 ro ku za an ga żo wa li śmy się
w pra cę z Mło dzie żo wym Ośrod kiem Wy -
cho waw czym w Msza nie Dol nej. Wów -
czas ta pla ców ka by ła po stra chem
lo kal nej spo łecz no ści, dziś wszy scy z nią
współ pra cu ją. 

Dla Mar ci na Ka łu żne go i je go przy -
ja ciół był to okres stu diów, w 2000 r.
więk szość z nich ukoń czy ła je i po sta -
no wi ła sfor ma li zo wać gru pę. W kwiet -
niu na Gór ce w Za ko pa nem spo tka li się
w 17 osób, by pod jąć de cy zję o za ło że -
niu sto wa rzy sze nia. Za głów ny cel po -
sta wi li so bie stwo rze nie ośrod ka
re so cja li za cyj ne go. Po za ideą, kon kret -
ną wi zją, jak on po wi nien funk cjo no -
wać, i za pa łem ser ca nie mie li jed nak
nic, żad nych fun du szy. Na miast kę po -
my słu uda ło się zre ali zo wać do pie ro
po kil ku la tach. Po wsta ła Cha ta, gdzie

swo je miej sce zna la zło już po nad 20
mło dych osób, któ re usa mo dziel nia ły się
tam po wyj ściu z za kła du kar ne go lub
pla ców ki re so cja li za cyj nej.

– Obec nie miesz ka tam sześć osób,
któ re nie ma ją do kąd wró cić, bo są sie -
ro ta mi, lub ich po wrót do śro do wi ska,
w któ rym wy ro śli, nie wró ży ni cze go do -
bre go – mó wi Mar cin Ka łu żny.

Cha ta ma cha rak ter wspól no to wy. Jej
miesz kań cy mu szą sa mi przy go to wy -
wać so bie po sił ki, dbać o swój tym cza -
so wy dom, któ rym jest wi ka rów ka,
uży czo na Sur sum przez pa ra fię. Od ro -

ku or ga ni za cja in ten syw nie po szu ku je
jed nak więk sze go miej sca na pro wa dze -
nie Cha ty. 

– Szu ka my praw dzi wej cha ty, z go -
spo dar stwem, ka wał kiem zie mi, by śmy
ru szy li z dzia łal no ścią, ja ką za ło ży li -
śmy 10 lat te mu – przy po mi na Ka łu żny.

Mło dzież w dzia ła niu
Kie dy nie da ło się na przód po su nąć

dzia łań w kie run ku roz bu do wa nia
ośrod ka re so cja li za cyj ne go, Sto wa rzy -
sze nie za ję ło się re ali za cją in nych za dań.
Dziś ma na swo im kon cie wie le pro jek -

Wo lon ta riu sze two rzą lo go Sur sum Cor da FOT. ARCH.

10 lat ze Sto wa rzy sze n
Sur sum Cor da

WOKÓŁ NAS
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tów i ak cji, któ re po mo gły ty siąc om już
osób. 

Ale po ko lei. Po dwóch la tach od za -
ło że nia Sur sum po wsta ło Mło dzie żo we
Cen trum Wo lon ta ria tu. Po my sło daw cy
te go pro jek tu do dziś nie mo gą uwie -
rzyć, że na pierw sze spo tka nie przy -
szło 200 chęt nych. Ży cie szyb ko
zwe ry fi ko wa ło, kto do tej pra cy się na -
da je i chce ją wy ko ny wać, tak więc
w pierw szym ro ku dzia ła ło ak tyw -
nie 120 wo lon ta riu szy. Z ka żdym na -
stęp nym przy by wa ły no we oso by.
W ubie głym ro ku padł re kord – 783,

w tym 571. Przez te kil ka lat dzia łal no -
ści prze wi nę ło się przez sto wa rzy sze nie
prze szło 3 ty sią ce ochot ni ków, któ rzy
prze pra co wa li na rzecz in nych po nad 60
tys. go dzin.

– Za brz mi to ba nal nie, ale zde cy do -
wa łam się zo stać wo lon ta riu szem, bo
ra dość spra wia mi spra wia nie ra do ści
in nym – mó wi Re na ta Bu gaj ska, któ ra
od 2002 ro ku pra co wa ła w Sur sum
Cor da ja ko wo lon ta riusz, a od nie daw -
na jest za trud nio na w cha rak te rze asy -
sten ta ds. pro jek tów. Po cząt ko wo
cho dzi ła do szpi ta la na od dział pe dia -
trycz ny i tam to wa rzy szy ła w za ba wach
i opie ko wa ła się dzieć mi, póź niej ja ko
wo lon ta riusz zwią za ła się ze Sto wa rzy -
sze niem na rzecz Osób Nie peł no spraw -
nych „Na dzie ja”. 

– Chęt nych, by prze by wać z dzieć mi
w szpi ta lu, nie bra ko wa ło, dla te go po -
szłam do Na dziei – wła ści wie ode mnie
za czę ła się bli ższa współ pra ca ośrod ka
z Sur sum Cor da – mó wi Re na ta. 

Do koń ca ży cia nie za po mni oa zy,
na któ rą wy je cha ła z nie peł no spraw ny -
mi. Nie ukry wa, że mia ła oba wy, czy ja -
ko na sto lat ka spro sta wy zwa niu.
– Na ko niec już wspól ne go wy po czyn ku,
pod je chał do mnie na wóz ku Grze siek,
star szy pan po 40, i po wie dział: Bar dzo
się cie szę, że by łaś z na mi przez te dwa
ty go dnie. Pew ne chwi le, sło wa, uświa da -
mia ją, że mo je za an ga żo wa nie w po moc
in nym ma sens – mó wi Re na ta, któ ra
z Sur sum Cor da zwią za ła się już na do -
bre. Po ma tu rze, wbrew ocze ki wa niom
wszyst kich, wy bra ła stu dia nie pe da go -
gicz ne, a eko no micz ne, co pa ra dok sal nie
za pew ni ło jej etat w Sto wa rzy sze niu.
W Sur sum mie li co raz wię cej pa pier ko -
wej ro bo ty. Po trzeb ny był eko no mi sta,
a że Re na ta zna ła or ga ni za cję od pod -
szew ki, nie mia ła kon ku ren cji. 

– Na sza dzia łal ność opie ra się na po -
zy ski wa niu fun du szy z ró żnych źró deł.
Ma my gło wy peł ne po my słów, któ re
chcie li by śmy zre ali zo wać, by po ma gać
in nym, ale po trzeb ne są na to środ ki
– mó wi Re na ta. – Pi sze my więc pro jek -
ty i wy sy ła my na kon kur sy. 

Sły szeć wię cej 
Jed nym z ostat nich, re ali zo wa nych

przez sa mych wo lon ta riu szy, jest „Sły -

szeć wię cej”. Po my sło daw czy ni An -
na Ma sta lerz, stu dent ka IV ro ku psy cho -
lo gii WSB -NLU, w Sur sum dzia ła
od dwóch lat. Roz po czę ła swój wo lon -
ta riat od pra cy na świe tli cy w Szko le
Pod sta wo wej nr 20. Póź niej przy pa dek

Star szy Brat, Star sza Sio stra

W ra mach dzia ła nia Mło dzie żo we go Cen -
trum Wo lon ta ria tu po wstał pro gram „Star -
szy Brat, Star sza Sio stra”. – To fe no me nal ne
przed się wzię cie i je dy ne ta kie do tej po ry
w re jo nie – mó wi Mar cin Ka łu żny. Zgod nie
z za ło że nia mi ochot ni cy po ma ga ją w na uce
słab szym uczniom szkół pod sta wo wych,
or ga ni zu ją im też wol ny czas. Spo ty ka ją się
u nich w do mu, co jest no vum je śli cho dzi
o dzia ła nie wo lon ta ria tu na Są dec czyź nie.
– Od 2002 r. to pierw szy i na dal je dy ny po -
mysł pro fi lak ty ki śro do wi sko wej, re ali zo -
wa ny w do mu ro dzin nym dziec ka
– za uwa ża Ka łu żny.
Da mian Pan cerz w Sur sum Cor da dzia ła
od dwóch lat. Przez ostat ni rok był „star szym
bra tem” dla 12-let nie go Ka mi la. Przy zna je,
że z chłop cem uda ło mu się wy pra co wać do -
słow nie bra ter skie re la cje. – Spo ty ka li śmy
się dwa ra zy w ty go dniu. Cza sem spę dza li -
śmy dwie go dzi ny, cza sem wię cej – w mia rę
po trzeb – opo wia da Da mian, któ re go
do wo lon ta ria tu na mó wi ły ko le żan ki. Kie dy
„młod szy brat” ro bił po stę py w na uce, otrzy -
my wał na gro dę. – By ło to wyj ście na ba sen
czy do ki na – mó wi Da mian, wy ja śnia jąc, że
ta kie są za ło że nie pro gra mu. Pro jekt za kła da
rów nież szko le nia i gru py wspar cia dla wo -
lon ta riu szy. – Przez ca ły czas do na szej dys -
po zy cji jest psy cho log An na Da czyk, któ ra
pro wa dzi dla nas za ję cia z ko mu ni ka cji czy
sys te mu na gród i kar – mó wi o wszyst kim,
co mo że nam się przy dać w pra cy z młod -
szym bra tem czy sio strą – do da je Da mian. 
Mar cin Ka łu żny za uwa ża, że mo ty wa cje
mło dych lu dzi są ró żne. Czę sto w pro gra mie
star szym bra tem czy sio strą za sta ją je dy na -
cy. – Dzię ki te mu zy sku ją swo je przy szy wa -
ne ro dzeń stwo, więc mo żna po wie dzieć, że
ko rzy ści są obo pól ne – mó wi pre zes. Co ro ku
w pro jek cie bie rze udział 20-30 dzie ci. By wa,
że część młod sze go ro dzeń stwa wy ra sta
na wo lon ta riu szy. 

 niem 
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zrzą dził, że po sta no wi ła po móc dzie -
ciom głu cho nie mym. 

– Ja dąc au to bu sem, po czę sto wa łam
gu mą do żu cia chłop ca, któ ry sie dział
obok mnie. Spa dła mu na zie mię, więc
od da łam swój ka wa łek, a on coś pró bo -
wał po wie dzieć. Nie zro zu mia łam go,
do pie ro mat ka, któ ra by ła w po bli żu,
wy ja śni ła, że syn jest głu chy, mó wi: dzię -
ku ję – opo wia da An na.

To, że nie mo gła po ro zu mieć się
z chłop cem, zmo bi li zo wa ło ją do dzia -
ła nia. Po sta no wi ła zor ga ni zo wać kurs
ję zy ka mi go we go dla wo lon ta riu szy
i roz po cząć za ję cia z dzieć mi głu cho nie -
my mi. Tak po wstał pro jekt, któ ry stwo -
rzy ła wraz z ko le żan ką Na ta lią Gą tarz.
Nie uzy skał on jed nak do fi nan so wa nia
z unij ne go fun du szu „Mło dzi w dzia ła -
niu”, ale to nie znie chę ca przy szłą psy -
cho lo żkę i pro jekt przy go to wu je
pod ko lej ne kon kur sy.

– Dzię ki Sur sum Cor da uda ło się zre -
ali zo wać za ję cia dla głu chych dzie ci, ale
chce my je kon ty nu ować. Ma my w pla -
nach jesz cze in ne rze czy, więc szu ka my
też spon so rów – ape lu je An na. 

Fe no men tkwi w at mos fe rze 
W czym tkwi fe no men Sur sum Cor -

da, że przy cią ga do sie bie ty lu peł nych
za pa łu mło dych osób? Na to py ta nie
wszy scy wo lon ta riu sze od po wia da ją
jed na ko wo: – At mos fe ra, ja ką two rzą tu
lu dzie, sa ma skła nia do pra cy na rzecz
in nych.

– At mos fe ra i mo żli wość roz wo ju.
W żad nej szko le nie na uczy łam się ty le,
ile tu przez dwa la ta: ko or dy nu ję pra ce
in nych, pi szę pro jek ty unij ne, na bie ram
do świad cze nia ja ko przy szły psy cho log
– wy li cza do dat ko we ko rzy ści An na.
– A to, co ro bię, przy no si ra dość dru gie -
mu czło wie ko wi – dla mnie to
naj więk sza na gro da. 

Przy zna je jed nak, że by wa ją chwi le
sła bo ści. Cza sem bo wiem trud no po go -
dzić wo lon ta riat na przy kład z na uką. 

– Mło dych, któ rzy chcą po wa żnie za -
jąć się wo lon ta ria tem, mo że znie chę cić
brak cza su dla sie bie – mó wi z ko lei Re -
na ta. – Trze ba sta nąć przed dy le ma tem:
ki no z przy ja ciół mi czy spa cer z oso bą
nie peł no spraw ną. Dla mnie wy bór był
oczy wi sty, ale też nie mo żna się do ni -
cze go zmu szać.

– Wo lon ta riat nie opie ra się na wy ko -
rzy sty wa niu mło dych lu dzi – przed sta wia
swą per spek ty wę pre zes Ka łu żny. – Mu -
si my być otwar ci na nich i sta rać się wi -
dzieć rze czy wi stość ich ocza mi,
wów czas bę dzie my ma gne sem. Przez
sześć lat sa mi by li śmy wo lon ta riu sza mi,
te raz swo ją pra cę rów nież wy ko nu je my
spo łecz nie. Dla nas to pa sja, treść ży cia. 

Zda niem Ka łu żne go, by zbu do wać
tak sil ny wo lon ta riat, trze ba chęt nym
do dzia ła nia za pew nić pro fe sjo nal ne wa -
run ki. Wo lon ta riu sze Sur sum Cor da wy -
je żdża ją więc na szko le nia, swo ją pra cę
wy ko nu ją pod okiem fa chow ców – nie -
oce nio ną po moc, co wszy scy zgod nie
pod kre śla ją, nie sie im ich opie kun Ha li -
na Rams – mo gą też li czyć na wspar cie
na przy kład psy cho lo ga. 

– Mło dzież jest naj lep szym we ry fi ka to -
rem te go, co ro bi my – stwier dza Ka łu żny.

Ale nie tyl ko mło dzi pra cu ją ja ko wo -
lon ta riu sze. Co raz czę ściej do Sur sum
Cor da pu ka ją oso by star sze, już na eme -
ry tu rze, któ re chcia ły by prze ka zać ko -
muś swo je do świad cze nie. Zgła sza ją się
na uczy cie le, na wet praw ni cy ofe ru ją
swo je usłu gi w ra mach wo lon ta ria tu. 

– Uda ło nam się wy pra co wać pew ną
struk tu rę dzia ła nia dla mło dych, te raz
mu si my zro bić to sa mo dla osób star -
szych, bo ich po ten cjał w na szej or ga ni -
za cji sta je się co raz więk szy – przy zna je
Ka łu żny. 

Na ra tu nek
We ry fi ka to rem dzia ła nia Sto wa rzy -

sze nia jest ta kże za ufa nie, ja kim co ro -
ku spo łe czeń stwo ob da rza go
przy oka zji roz li czeń po dat ko wych. Sur -
sum Cor da na Są dec czyź nie – obok Ca -
ri ta su – jest jed ną z or ga ni za cji
naj bar dziej hoj nie ob da ro wy wa nych
„jed nym pro cen tem”. Nie wąt pli wie
wpływ na to ma ją osta tnie ak cje „Na Ra -
tu nek”, dzię ki któ rym uda ło się ura to -
wać ży cie wie lu dzie ciom. 

– W 2006 ro ku zgło si li się do nas ro -
dzi ce kil ku mie sięcz nej Emil ki z proś bą
i ape lem, by ra to wać jej có recz kę – przy -
po mi na Mar cin Ka łu żny. – Mie li śmy 3
ty go dnie na zor ga ni zo wa nie 60 tys. zł
na ope ra cję w Mo na chium, któ ra mo że
ura to wać dziec ku ży cie. Nie by li śmy
do te go na wet lo gi stycz nie przy go to wa -
ni, ale uda ło się. Ta ak cja uświa do mi ła
nam, że mo że my jesz cze wię cej zro bić.
W ra mach niej do dziś po mo gli śmy 17
dzie ciom. Wspar ło nas przy tym 6 ty się -
cy osób. 

Przy Sur sum Cor da dzia ła rów nież
Nie pu blicz na Po rad nia Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz na dla Dzie ci i Do ro słych
„Tę cza”, a ostat nio po wsta ło rów nież
Są dec kie Cen trum Me dia cji. 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Za rząd Sto wa rzy sze nia

Pre zes – Mar cin Ka łu żny, wi ce pre zes – Alek -
san dra Ko py ciń ska, skarb nik – Ha li na Rams,
se kre tarz – Ma riusz No ga, czło nek za rzą du
– Mał go rza ta Wró bel.

Z dzieć mi głu cho nie my mi FOT. ARCH.

WOKÓŁ NAS
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W in ter na cie miej sco we go
Ze spo łu Szkół Rol ni -
czych, w oto cze niu gór
i la sów, na dwu ty go dnio -

wej ko lo nii prze by wa ło 80 dzie ci z ca łej
Ma ło pol ski. Ko lo nię zor ga ni zo wa ła
Fun da cja Są dec ka, w ra mach pro wa dzo -
nej od 15 lat ak cji „La to Wiej skich
Dzie ci”. Ko lo nia by ła bez płat na, ro dzi -
ce nic nie pła ci li za wy po czy nek swo ich
po ciech. Przy je cha ły do Hań czo wej ze
Sta re go Są cza, Mu szy ny, Msza ny Dol -
nej, Do brej, Tar no wa i Wierz cho sła wic.
W kosz tach po by tu ko lo ni stów par ty cy -

po wa ły za to sa mo rzą dy gmin ne oraz
ma ło pol skie Ku ra to rium Oświa ty. 

W Hań czo wej dzie ci mia ły, jak w ra -
ju. Na pół met ku ko lo nii wi zy tę zło żył
im Wła dy sław Mat czuk, do bry duch
Fun da cji Są dec kiej (for mal nie dy rek tor
biu ra), w to wa rzy stwie re por te ra „Są de -
cza ni na”. – Do na szej dys po zy cji jest bo -
isko, sa la gim na stycz na, si ło wa nia
i świe tli ca z czte re ma sto ła mi ping pon -
go wy mi – mó wi ła kie row nicz ka ko lo nii
Mo ni ka Ry zner, eme ry to wa na na uczy -
ciel ka z Szym bar ku. Do po mo cy mia ła
czwór kę do świad czo nych wy cho waw -

czyń (w tym dwie wu efist ki, pa ni Mag -
da i pa ni Al do na) i dwie wo lon ta riusz -
ki. Opie kun ki za dba ły, aby dzie ci mia ły
szczel nie wy peł nio ny czas od ra -
na do wie czo ra. Po rzą dek dnia na sa -
mym po cząt ku ko lo nii przy ję to
w de mo kra tycz nym gło so wa niu, po bud -
ka o godz. 7, ci sza noc na o godz. 22,
choć by ły gło sy, aby wsta wać o 9, co
jed nak nie prze szło. 

Co dru gi dzień ko lo ni ści ma sze ro wa li
pa ra mi na ba sen w Wy so wej al bo do la -
su. Dzie ci od by ły wy ciecz kę do źró deł
Ro py w Rop kach, od wie dzi ły sław ną

Od 15 lat Fun da cja Są dec ka wy sy ła dzie ci na ko lo nie 
w ra mach ak cji „La to wiej skich dzie ci” 

Na ko lo nii w Hań czo wej
le piej niż u ma my
– Faj nie tu jest, nie ma my cza su na nu dę – mó wi li ko lo ni ści w Hań czo wej.

FOT. HSZ
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stad ni nę ko ni hu cul skich w Re ge to wie,
gdzie mia ły oka zję po jeź dzić w sio dle,
i ca ły dzień spę dzi ły w Kry ni cy -Zdro ju,
za li cza jąc ró żne atrak cje, m.in. wy jazd
ko lej ką na Gó rę Par ko wą. W nie dzie lę

zaś ca ła ko lo nia uczest ni czy ła we mszy
św. w po bli skim ko ście le, za słu gu jąc
na po chwa łę sa me go księ dza pro bosz cza. 

W po ło wie po by tu w Hań czo wej na -
ro dzi ły się już pierw sze ko lo nij ne mi -
ło ści, choć nie wy bra no jesz cze
kró lo wej ko lo nii. Trze ba tu po wie dzieć,
że naj wię cej za mie sza nia na ko lo nii
uczy ni ła Rand ka w ciem no oraz Wa len -
tyn ki. Kró lem strzel ców tur nie ju pił kar -
skie go zo stał Bo guś Gą sior z Do brej,
a naj więk szym pe chow cem ko lo nii
okrzyk nię to Ada sia Ko wa la z Tar no wa,
pa ra du ją ce go z za gip so wa ną rę ką.
W trze cim dniu ko lo nii, pod czas za wo -
dów lek ko atle tycz nych, chło pak tak
nie szczę śli wie upadł, że po trzeb na by -
ła in ter wen cja or to pe dy. Adaś nie chciał
jed nak wra cać do do mu. – Szko da mi

prze ry wać ko lo nię – wy ja śniał chło -
piec. 

Na wy po czy nek do Hań czo wej przy -
je cha ły też ro dzeń stwa, np. Jul ka i Ja siu
Żyw cza ko wie z Mu szy ny, czy Kin ga i Jaś
Be re zow scy z Mosz cze ni cy Wy żnej. Ka -
żdy bra ci szek z sio strzycz ką lub też dwie
sio strzycz ki ży czy ły so bie być sfo to gra -
fo wa ne i uwiecz nio na w „Są de cza ni nie”,
co też uczy ni li śmy. Naj młod si ko lo ni ści
li czy li so bie po 7 lat, ale ma lu chy nie pła -
ka ły za ma ma mi. Ta kie cza sy na sta ły, że
ka żde dziec ko ma ko mór kę i w chwi li tę -
sk no ty za do mem mo gło wy stu kać nu -
mer i usły szeć uko cha ny głos. Gru pa
naj młod szych dzie ci na zy wa ła się „Ma li
pod ró żni cy”, a naj star szych – „Czar ne
de mo ny”. Oprócz te go by ły „Asy”
i „Czar ne ła py”. Gru py ry wa li zo wa ły ze
so bą nie tyl ko na bo isku, ale ta kże
pod wzglę dem czy sto ści w po ko jach
i w grzecz nym za cho wa niu. Cie ka we, że
– jak mó wi ły wy cho waw czy nie – nie raz
dziew czę ta by ły bar dziej roz bry ka ne niż
chłop cy, co też jest zna kiem cza su. 

Na ko niec wi zy ty w Hań czo wej, gdy
pa ni kie row nicz ka gdzieś się ulot ni ła,
prze pro wa dzi li śmy dys kret ny wy wiad
z dzieć mi. „Nie!, nie!, nie!” – tak ko lo -
ni ści od po wia da li chó rem na pod chwy -
tli we py ta nia re por te ra „Są de cza ni na”,
czy przy pad kiem nie są głod ne i ga nia -

ne do na uki. Po sił ków na ko lo nii by ło
pięć: śnia da nie, dru gie śnia da nie, obiad,
pod wie czo rek i ko la cja, nikt nie miał
pra wa być głod ny. Dla te go pa nie ku -
char ki otrzy ma ły po tę żną por cję braw.
Osob ne okla ski na po że gna nie do stał
od ko lo ni stów Wła dy sław Mat czuk. Pan
Wła dy sław ko lej ny rok, z wła ści wą so -
bie ener gią i su mien no ścią do pil no wał,
aby dzie ciom na wet pta sie go mlecz ka
nie bra ko wa ło na ko lo nii Fun da cji Są -
dec kiej i aby zdro we i wy po czę te wró -
ci ły do do mu. 

(HSZ)

Warto wiedzieć

Fun da cja Są dec ka od 1995 r. or ga ni zu je we
współ pra cy z Ku ra to rium Oświa ty i za in te re -
so wa ny mi gmi na mi bez płat ne ko lo nie let nie
dla dzie ci z naj ubo ższych ro dzin w ra mach ak -
cji „La to Wiej skich Dzie ci”. Ko lo ni stów w wie ku
od 7 do 15 lat ty pu ją gmin ne ośrod ki po mo cy
spo łecz nej. Przez 15 lat FS wy sła ła na ko lo nie
ok. 4,5 tys. dzie ci z ca łej Ma ło pol ski. Dzie ci
wy po czy wa ły w Kro ścien ku, Szczaw ni cy, Piw -
nicz nej, Kry ni cy, Łąc ku i Szym bar ku, a w tym
ro ku wy bór padł na Hań czo wą. Dla wie lu ko -
lo ni stów był to pierw szy wy jazd po za opłot ki
ro dzin nej miej sco wo ści.

FO
T.

 H
SZ

W połowie pobytu
w Hańczowej narodziły się
już pierwsze kolonijne
miłości.

WOKÓŁ NAS
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W obu tur nu sach wzię ło
udział w su mie 200 dzie -
ci z ro dzin naj ubo ższych,
nie raz za gro żo nych pa to -

lo gią. Przy je cha ły do Chełm ca z Gor lic,
Kry ni cy -Zdro ju, No we go Tar gu, Mu -
szy ny i są dec kich gmin. Ni by nie da le ko,
ale to i tak by ło wiel kim wy da rze niem

w ich nie rzad ko smut nym dzie ciń stwie.
Re kru ta cję ko lo ni stów pro wa dzi ły
ośrod ki po mo cy spo łecz nej i dy rek cje
szkół. Ro dzi ce nie pła ci li za wy po czy -
nek swo ich po ciech, co nie ozna cza, że
ko lo nia nic nie kosz to wa ła. Kosz ta mi
po dzie li ły się: Ku ra to rium Oświa ty,
Bank Żyw no ści w Kra ko wie oraz opie -
ka spo łecz na z gmin, z któ rych wy wo -
dzi li się ko lo ni ści. 

– Roz po czę li śmy or ga ni za cję tych ko -
lo nii w 1990 ro ku i przez te 20 lat z wy -

W Ze spo le Szkół w Chełm cu od by ły się w lip cu br. dwa tur -
nu sy ko lo nii „so cjal no -zdro wot nej”, zor ga ni zo wa ne
po raz 20. przez No wo są dec ki Ośro dek Pro fi lak ty ki Spo łecz -
nej, któ re mu pre ze su je Wła dy sław Li twa. Ha sło ko lo nii
brzmia ło: „Po da ruj my dzie ciom ra dość”.

FOT. AR CHI WUM ZE SPO ŁU SZKÓŁ W CHEŁM CU

Są dec czy zna ko lo nij na

Podarujmy dzieciom radość,
czyli kolonia w Chełmcu
po raz dwudziesty
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po czyn ku w Chełm cu sko rzy sta ło ok. 4
ty sią ce dzie ci – mó wi nie bez du my
w gło sie Wła dy sław Li twa, na co dzień
skrom ny pra cow nik są dec kie go są du.
Od dwóch de kad po świę ca swój urlop
na do glą da nie ko lo nii w Chełm cu. 

Kie row ni kiem ko lo nii przez te
wszyst kie la ta był dy rek tor Ze spo łu
Szkół im. Mi ko ła ja Ko per ni ka Sta ni -
sław Mrzy głód (w in nym wcie le niu
rad ny po wia to wy), ma ją cy do po mo cy
ka drę do świad czo nych wy cho waw -
czyń. – Na si ko lo ni ści nie mie li cza su
na nu dę – za pew nia dy rek tor – co -
dzien nie or ga ni zo wa li śmy im ja kieś
atrak cje.

Dzie ci (od uczniów pierw szych klas
pod sta wów ki po ostat nie kla sy gim na -
zjum) du żo jeź dzi ły i zwie dza ły. By ły
na wy ciecz kach w Kra ko wie, Sta rym
Są czu, Szczaw ni cy i Czorsz ty nie, bra -
ły udział w „Przy wi ta niu La ta”
w Rdzio sto wie, a gdy ni gdzie nie je -
cha ły, to wy ży wa ły się na miej scu
w ró żnych kon kur sach i za ba wach.
Do dys po zy cji ko lo ni stów dyr. Mrzy -
głód udo stęp nił sa lę gim na stycz ną oraz
świe tli cę z kom pu te ra mi. Zgra ny tan -
dem: Wła dy sław Li twa -Sta ni sław
Mrzy głód za dbał, aby ich pod opiecz ni
po łą czy li przy jem ne z po ży tecz nym,
stąd m.in. kon kurs BHP nt. bez pie -
czeń stwa prac w go spo dar stwie rol -
nym, pro wa dzo ny przez pra cow ni ków
są dec kie go od dzia łu Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.

– Cie ka we, że naj więk sze wra że nia
na dzie ciach zro bi ło Mu zeum Lot nic twa
w Kra ko wie, czy to nie wy ni ka z tra ge -
dii smo leń skiej? – za sta na wia sie Wła -
dy sław Li twa.

Or ga ni za to rzy ko lo nii w Chełm cu
w imie niu swo ich pod opiecz nych ser -
decz nie dzię ku ją spon so rom, bez któ -
rych nie uda ło by się za pew nić
ko lo ni stom ty lu atrak cji. – Na szych czci -
god nych spon so rów jest tak du żo, że nie
spo sób ich wszyst kich wy mie nić, ale
wszyst kim z głę bi ser ca mó wię ser decz -
ne „Bóg za płać!” – mó wi Sta ni sław
Mrzy głód. Trze ba jesz cze do dać, że
na po że gna nie dzie ci otrzy ma ły wy -
praw ki szkol ne: ple ca ki, ze szy ty, fla ma -
stry, ksią żki, cyr kle, li nij ki etc. 

(HSZ)

J uż po raz dzie sią ty z ini cja ty wy
Ja nu sza Kwiat kow skie go (na -
uczy cie la wy cho wa nie fi zycz ne -
go w I LO im. J. Dłu go sza

w No wym Są czu, rad ne go miej skie go)
dzie ci z osie dli: He le na, Sta re Mia sto,
Cen trum i Wól ki mo gły spę dzić dwa
ty go dnie na pół ko lo nii let niej. 

Od dwóch lat pół ko lo nia, dzię ki
życz li wo ści ks. pro bosz cza Ja na Sie -
dla rza, or ga ni zo wa na jest przy pa ra fii
św. Ka zi mie rza. W tym ro ku 120 dzie -
ci pod opie ką wy cho waw ców i wo lon -
ta riu szy uczest ni czy ło w dru giej
po ło wie lip ca m.in. w za ję ciach na ba -
se nie przy ul. Nad brze żnej, w Pa ła cu
Mło dzie ży, w Ma łej Ga le rii. Do dat ko -
wy mi atrak cja mi dla dziew cząt i chłop -
ców w wie ku od 7 do 16 lat by ły
wy ciecz ki do Jam nej, Szczaw ni cy oraz
Ptasz ko wej. Ma li wcza so wi cze bra li
też udział w „kon wer sa to rium” z za -
kre su mar ke tin gu, prze pro wa dzo nym
przez dra Mar ka Rut kow skie go
w WSB - NLU. Życz li wy, jak za wsze,

dzie ciom dy rek tor dłu go szo wej
wszech ni cy Alek san der Ryb ski udo -
stęp nił pół ko lo ni stom in ter nat
przy I LO, m.in. bo iska, sa lę gim na -
stycz ną oraz świe tli cę z kom pu te ra mi
pod łą czo ny mi do in ter ne tu. Wy po czy -
nek ta kiej gro ma dy dzie ci współ fi nan -
so wał ma gi strat, spół ka No va, MPEC
oraz pa ra fia św. Ka zi mie rza. – Pół ko -
lo nia do star czy ła dzie ciom wie lu ra do -
snych chwil oraz wy peł ni ła im czas
wol ny – mó wi Ja nusz Kwiat kow ski.
Pan Ja nusz zna się coś na tym, bo sam
jest oj cem sze ścior ga dzie ci! 

– By ło su per, naj le piej wspo mi nam
wy ciecz kę do Szczaw ni cy, po zna łam
tam Paw ła… – mó wi ta jem ni czo Ania,
gim na zja list ka z ul. Ma tej ki. 

Dzię ki fir mom: pie kar nia Da nek,
Są dec kim Wo do cią gom, In ku ba to ro wi
Przed się bior czo ści, Są dec kie mu
Ośrod ko wi In ter wen cji Kry zy so wej
dzie ci otrzy ma ły na za koń cze nie pół ko -
lo nii atrak cyj ne na gro dy i upo min ki.

(HSZ)

Pół ko lo nia dla 120 dzie ci
w cie niu ko ścio ła 
św. Ka zi mie rza

FOT. ARCHIWUM

WOKÓŁ NAS
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M iesz ka w Lip ni cy Wiel kiej,
ale do 17. ro ku ży cia zwią -
za na by ła z Je me nem, skąd
po cho dzi jej oj ciec Na sser.

Po po wro cie do Pol ski – bo tu Rasm się
uro dzi ła – nie by ło jej ła two do rów nać
ró wie śni kom w szko le. Świet nie mó wi -
ła po pol sku, jed nak z pi sa niem wy pra -
co wań (za czę ła wów czas na ukę w I LO
w No wym Sącz) nie szło jej już tak do -
brze. Nie obe szło się więc bez ko re pe -
ty cji i zmia ny szko ły. Rasm prze pi sa ła
się do SPLOT -u, gdzie część za jęć mo -
gła za li czać w ję zy ku an giel skim.

Kul tu ra de Na tu ra
Dla Rasm trud no ści w szko le nie sta -

no wi ły pro ble mu, jest am bit na i wie -
dzia ła, że im po do ła. Czu ła jed nak, że
mu si za cząć dzia łać, ro bić coś wię cej
niż tyl ko cho dzić na lek cje. Ko cha mu -
zy kę, więc wraz z ko le ga mi z Lip ni cy
Wiel kiej, Bart kiem Bu lan dą, Le sła wem
Ba bie cem i Wojt kiem Ma ły kiem za czę li
two rzyć. 

– To by ła tyl ko za ba wa, a ja po trze -
bo wa łam cze goś kon kret ne go – wspo mi -
na Ma li na – tak zwra ca ją się do niej
wszy scy w ro dzi nie i przy ja cie le. 

Po ja kimś cza sie do Rasm za dzwo nił
ba si sta ze spo łu Kul tu ra de Na tu ra, Grze -
gorz Buch cic. Umó wi li się na pró bę,
a kil ka dni póź niej za gra li wspól nie
pierw szy kon cert w nie ist nie ją cym już

klu bie są dec kim Czar na Wdo wa. Na po -
cząt ku KdN (w skła dzie: Rasm Al–Ma -
shan – wo kal, Ra fał Krzysz toń – bas,
Ma rek Wi niar ski – gi ta ra, Mi ko łaj Dy -
goń – in stru men ty kla wi szo we, Krzysz -
tof „Bu lu” Bul zak – per ku sja) w swo im
re per tu arze mia ła co ve ry. Mo żna się do -
my ślać, że Rasm to nie wy star cza ło.
Roz po czę li pra cę nad pro gra mem au tor -
skim. Pierw szy utwór – Hu man co nqu -
est, na pi sa ła Rasm, a mu zy kę
skom po no wa li wspól nie. Po sy pa ły się
kon cer ty. Za czy na li od wy stę pów w są -
dec kich klu bach, póź niej by ły Ju we na lia,
Kra ków, Wo od stock i w koń cu Ostró da
Reg gae Fe sti wal, gdzie w 2004 r. Ra smi -
na zo sta ła uzna na za naj lep szą wo ka list -
kę im pre zy. Z ko lei na Big Star Fe sti wal
w 2005 r. KdN za ję ła dru gie miej sce. To
był po czą tek suk ce sów. 

– By łam tak bar dzo na krę co na tym
wszyst kim, że ży łam od kon cer tu do kon -
cer tu – mó wi Ma li na. 

Kul tu ra de Na tu ra zna la zła się na Top
Tren dy, gdzie go ścił też Mi chał Urba -
niak, pol ski mu zyk jaz zo wy i kom po zy -
tor, współ twór ca Ve na Fe sti wal
– w lip cu 2005 r. po ja wił się na tej im -
pre zie i ze spół Rasm.

– Ko mi sja Ve na Fe sti wal, m.in. Ewa
Bem czy Mar cus Mil ler, spo śród 700 ka -
pel wy bie ra ści słą dzie siąt kę, a nam uda -
ło się do niej do stać. Nie trze ba chy ba
mó wić, jak wiel kie to by ło dla nas wy ró -
żnie nie. Strasz nie się cie szy li śmy
– opowiada Malina. – Kon cert miał się
od być w Ło dzi. By li śmy naj licz niej szą
gru pą – w ka pe li gra ło wów czas 11 osób.

Od kon cer tu
do kon cer tu
Rasm Al-Mashan bezgranicznie poświęciła się muzyce. Gdy
miała jej za mało w Kulturze de Natura, złączyła się z jeszcze
jedną grupą. Problemem nie były nawet dla niej koncerty obu
zespołów w tym samym czasie. Dziś nagrywa płytę
z muzykami światowego formatu.

Koncert miał się odbyć
w Łodzi. Byliśmy
najliczniejszą grupą
– w kapeli grało
wówczas 11 osób. Tak się
złożyło, że jechaliśmy tam
osobno. Ja, Marek, Mikołaj
i „Bulu” wybraliśmy się
pociągiem. W drodze
do Łodzi okazało się, że
jedziemy w złym kierunku.

Rasm Al-Mashan FOT. ARCH.

LUDZIE
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Tak się zło ży ło, że je cha li śmy tam osob -
no. Ja, Ma rek, Mi ko łaj i „Bu lu” wy bra -
li śmy się po cią giem. W dro dze do Ło dzi
oka za ło się, że je dzie my w złym kie run -
ku. Do bry na strój prysł. Ba li śmy się, że
nie zdą ży my, a dla ka żde go z nas był to
wa żny kon cert. Mu sie li śmy do je chać
do Skier nie wic, po tem wró cić się do Ko -
lu szek i da lej do Ło dzi. Ja koś się uda ło. 

Na Ve na Fe sti wal mia ła oka zję po -
znać Len ny’ego Whi te’a, słyn ne go no -
wo jor skie go per ku si stę jaz zo we go
i fun ko we go. Mi chał Urba niak za pro sił
też Do na Black ma na, wo ka li stę so ulo -
we go, któ ry współ pra co wał m.in. z Ja -
net Jack son czy Mar cu sem Mil le rem.

– To by ło coś nie sa mo wi te go. Ka żdy
mógł za grać z Len nym. Po tem po ja wi ła
się też Ur szu la Du dziak, a Krzysz tof Kru -
pa, wi dząc mo je zde ner wo wa nie, po wie -
dział: Jak się ze stre su jesz, to patrz
na mnie, uśmiech nę się i tre ma znik nie.
Wy stą pi li śmy ja ko pierw si. Kie dy wy -
szłam na sce nę, po czu łam się jak ry ba
w wo dzie.

Kul tu ra de Na tu ra sta ła się fa wo ry tem
pu blicz no ści. Po wy stę pie ni ko mu z ka -
pe li nie za le ża ło na wy ni ku, cie szy li się,
że za gra li w fi na le, i po szli… na pi wo. Dla
po rząd ku do daj my, że za ję li 5. miej sce.

An do Bu scan do
Póź niej gra li już mniej. Ka żdy po -

za pró ba mi i kon cer ta mi miał in ne za ję -
cia. Ka żdy, oprócz Ma li ny. Rasm
za czę ła grać więc jed no cze śnie w An -
do Bu scan do, co zna czy „cho dzę, po -
szu ku jąc”. Skład gru py sta no wi li:
Do mi nik „Osi” Oses, Ra fał „Ra sta fał”
Czech, Ra fał „An to nio” Kli szew ski,

praw dzi wy pa sjo nat mu zy ki afry kań -
skiej Mar cin Urzę dow ski, Ja nek Wierz -
chow ski, Ma te usz „Ma ti” Ma ślan ka
z KdN i oczy wi ście Rasm Al–Ma shan. 

– Pew ne go ra zu zda rzy ło się, że obie
ka pe le mia ły za grać kon cert w tym sa -
mym cza sie! Na si me na ge ro wie się nie
po ro zu mie li i sa ma mu sia łam so bie po -
ra dzić. KdN gra ła w Klu bie Otwar tym
a An do Bu scan do w Fi sher Pub. Roz po -
czę łam kon cert z Kul tu rą, na stęp nie wsia -
dłam na ro wer, by czym prę dzej do trzeć
do dru gie go klu bu i tam też za śpie wać.
Za gra łam chwi lę i znów na ro wer do Klu -
bu Otwar te go, aby za koń czyć kon cert
Kul tu ry. Po tem trze ba by ło wra cać do Fi -
sher Pu bu. Po cho ro wa łam się po ca łej tej
eska pa dzie, ale jest co wspo mi nać – mó -
wi wo ka list ka z Lip ni cy Wiel kiej.

Po dob na sy tu acja zda rzy ła się jesz cze
raz. Kon cer ty, choć w tym sa mym dniu,
by ły na szczę ście o in nych po rach.
Wów czas KdN za gra ła w Ca fe Ma ła
i był to ostat ni kon cert gru py w No wym
Są czu. Póź niej jesz cze wy stą pi li w kra -
kow skiej Al che mii i ra dio wej Trój ce, by
spa so wać na dwa la ta. Po prze rwie za -
gra li ostat ni kon cert na Reg gae Fe sti wal
nad Wi słą. 

– To jesz cze nie ko niec ze spo łu Kul -
tu ra de Na tu ra, na pew no na gra my jesz -
cze pły tę – za pew nia wo ka list ka.

So omo od
W mię dzy cza sie zwią za ła się jed nak

z So omo od. 
– Mo ja przy go da z tą gru pą roz po -

czę ła się w 2004 r., kie dy to przy pad kiem
spo tka łam Pio tra Le wic kie go, jed ne go
z ini cja to rów po wsta nia pro jek tu (grał
m.in. z Pu del sa mi). Piotr za pro sił mnie
do stu dia, tam po zna łam dru gie go ini -
cja to ra – wspa nia łą ba sist kę Mał go się
Te kiel. Styl mu zycz ny ze spo łu to po łą cze -
nie orien tal nej sty li sty ki, eu ro pej skie go
roc ka i spo rej daw ki elek tro ni ki. Sa mo
sło wo Smo omo od ozna cza opór i prze -
ciw sta wia nie się złu. Po my śla łam, że
mo żna spró bo wać. Kur so wa łam wte dy
mię dzy No wym Są czem a Kra ko wem.
Za czę li śmy od na gra nia pły ty, po tem
kom ple to wa li śmy ze spół: Piotr Ku bań -
ski – per ku sja, Ma li na – śpiew, Piotr Le -
wic ki „La la” – in stru men ty
elek tro nicz ne i gi ta ra, Mał go rza ta Te kiel

Kultura de Natura FOT. ARCH.

Rasmina i Richard Bona FOT. ARCH.

LUDZIE
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C hri stian Pro da now uro dził się
w Buł ga rii, w mie ście, któ re
pol scy tu ry ści od wie dza ją,
aby zo ba czyć słyn ne po le bi -

tew ne i sym bo licz ne mau zo leum Wła -
dy sła wa III, kró la Pol ski i Wę gier.
Z War ny po cho dzi je go oj ciec, ma larz
Chri sto Pro da now (ur. 1944), a mat ka

Ja dwi ga jest kra ko wian ką – pra cu je ja -
ko in ter ni sta w kry nic kim sa na to rium. 

– Ro dzi ce po zna li się w ku ror cie
Dru żba, ko ło War ny, na prze ło mie
lat 60. i 70., do kąd ma ma ja ko stu dent -
ka me dy cy ny jeź dzi ła na wa ka cje. Ślub
wzię li w Pol sce w 1971 ro ku, a do Kry -
ni cy spro wa dzi li się, bo ma ma do sta ła

„Te kla” – bas, Pa weł Wró blew ski – gi -
ta ra i bu zu ki.

– Z So omo od mia łam oka zję śpie wać
m.in. na Co lo urs of Ostra va Fe sti wal
w Cze chach. Go ścił tam Ro bert Plant,
wo ka li sta roc ko wej gru py Led Zep pe lin.
Mój ulu bie niec – świa to we go for ma tu
gwiaz da afro-pop – Sa lif Ke ita, a ta kże
Go gol Bor del lo – no wo jor ski ze spół
gra ją cy ży wio ło we go pun ka z do miesz -
ką mu zy ki cy gań skiej. 

So omo od wy je żdżał też na kon cer ty
na Wę gry, w No wy Rok grał w pro gra -
mie „Pod ró że z żar tem”, wy stą pił też
u Ku by Wo je wódz kie go. Mi mo to, wo -
ka list ka zde cy do wa ła się odejść z ze spo -
łu. Mó wi, że po trze bo wa ła prze rwy.
Te raz przy go to wu je się z Paw łem Mą ci -
wo dą i At ma Anur’em, bry tyj skim mu -
zy kiem wy wo dzą cym się z Bar ba dos,
do na gra nia pły ty.

– At ma to wy bit ny per ku si sta, pro du -
cent i wzię ty si de man*. Na sza pły ta ma
być mie szan ką ga tun ków z ró żnych czę ści
świa ta (tzw. World Mu sic). Bę dą ele men -
ty afry kań skie, arab skie, tro chę blu esa.
Po win ni śmy skoń czyć zi mą. Na gry wa my
ją w ró żnych miej scach, w Wie licz ce,
w Kra ko wie, na wet w Lip ni cy Wiel kiej. 

AN NA MI KA
*Sideman- z ang. człowiek na boku, czyli innymi

słowy muzyk towarzyszący. Sideman’ami określa się
najczęściej muzyków jazzowych, którzy występują

z danym zespołem, nie będąc formalnie ich
członkami. Oczekuje się od nich umiejętności

adaptacji do różnych stylów muzycznych
wykonywanych przez grupę. 

Rasm Al -Ma shan

Ra smi na uczest ni czy ła ta kże w osob nych pro -
jek tach, nie zwią za nych z So omo od i Kul tu ra
de Na tu ra. Współ pra co wa ła m.in. z ka pe lą
Ma sa la z War sza wy, któ ra jest za in spi ro wa -
na In dia mi („In ner Cha ins”, „Cru el Vi bra -
tions”). Z Jar kiem Dzie niem wy ko na ła utwór
„Mal colm”. Pio sen kę w jej wy ko na niu „What
Re ason” od na leźć mo żna na pły cie Ta bu Du by
– so lo wym pro jek cie Ja re ma – wo ka li sty ze -
spo łu Bak shish. Na gra ła też pły tę z Mar ty ną
Ja ku bo wicz i Chuck Fra sier (krą żek wy da no
w Sta nach Zjed no czo nych).

Eko no mi sta
z ko niecz no ści,
ma larz z wy bo ru 
Je go ob ra zy wi szą w De sie, w pry wat nych ko lek cjach
w No wym Jor ku czy Lon dy nie. Choć pla nu je otwo rzyć ga -
le rię w szwaj car skiej Ba zy lei, po wta rza, że to Kry ni ca da je
mu spo kój two rze nia i dla te go nie gar dzi jej Dep ta kiem…

Christian Prodanow na Deptaku FOT. MK
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pra cę w tu tej szym szpi ta lu. Bar dzo czę -
sto jed nak prze by wa łem nad Mo rzem
Czar nym, gdzie miesz ka li dziad ko wie.
Ka żde go la ta, aż do 1989 ro ku jeź dzi li -
śmy do Buł ga rii na wa ka cje – opo wia da.

Am bi cje ro dzi ców
Bę dąc dziec kiem miesz kał tro chę

w Pol sce, tro chę w Buł ga rii. W War nie
ukoń czył pierw szą kla sę szko ły pod sta wo -
wej, choć roz po czął ją we wrze śniu 1981r.
w Kry ni cy. Je go mat ka do sta ła wów czas
pro po zy cję pra cy w Li bii. W paź dzier ni ku
wy je chał więc z oj cem i bra tem do War ny.
Stam tąd pla no wa li wy le cieć do Afry ki.
Cze ka li na pa nią Ja dwi gę, jed nak nie zdą -
ży ła do nich do łą czyć – w grud niu w Pol -
sce wy buchł stan wo jen ny. 

Ma ły Chri stian wró cił do kra ju ma -
my i w Kry ni cy ukoń czył szko łę pod sta -
wo wą, póź niej w Mu szy nie Li ceum
Ogól no kształ cą ce. Po ma tu rze za mie rzał
stu dio wać na AWF w Kra ko wie, bo in -
te re so wał się w tym cza sie spor tem.
Osta tecz nie jed nak ukoń czył stu dia eko -
no micz ne: Wy ższą Szko łę Biz ne su
w No wym Są czu oraz Aka de mię Eko -
no micz ną na kie run ku: za rzą dza nie
i mar ke ting w Kra ko wie.

– Za le ża ło mi przede wszyst kim
na kon tak cie z ję zy ka mi ob cy mi, zwłasz -
cza an giel skim i nie miec kim – wy ja śnia
wy bór stu diów. – W WSB sta ły one
na bar dzo wy so kim po zio mie. W ty go -
dniu mia łem po kil ka na ście go dzin za -
jęć z na ti ve spe ake ra mi. 

Po sze ściu la tach na uki po rzu cił jed -
nak in trat ny i bar dzo do brze płat ny za -
wód, by za jąć się ma lar stwem. 

– Ro dzi ce nie mo gli mi wy ba czyć, że
ty le ich – bo nie mo ich – am bi cji po szło
na mar ne. Ale pa ra dok sal nie, gdy by nie
oj ciec i mo je ob co wa nie ze sztu ką na co
dzień od dzie ciń stwa, z pew no ścią nie
po dą żył bym tą dro gą – wspo mi na. 

W kwiet niu 1999 r. miał ra zem z oj -
cem pierw szą wy sta wę w klu bie aka de -
mic kim Uni wer sy te tu Opol skie go.
Ko lej na by ła w kry nic kiej Ga le rii BWA,
a ostat nia – w kra kow skim No wo huc -
kim Cen trum Kul tu ry. 

Ma lar stwo nie kłó ci się 
z eko no mią

Chri stian Pro da now ce ni eks pre sjo -
nizm nie miec ki, zwłasz cza twór czość
Emi la Nol de, ale ta kże nor we skie go ma -
la rza Edvar da Mun cha. Na te mat te go
ostat nie go pi sał pra cę za li cze nio wą z hi -
sto rii sztu ki w WSB. Mó wi, że wła śnie
te za ję cia, pro wa dzo ne przez hi sto ry ka
sztu ki i ma la rza Ry szar da Mił ka, sta ły
się im pul sem do po dą ża nia w kie run ku
ma lar stwa. Jak twier dzi, wca le nie mu si
się ono kłó cić z eko no mią. – Fir my czę -
sto spon so ru ją ar ty stycz ne wy da rze nia
i pew na wie dza eko no mi sty na te mat
sztu ki, li te ra tu ry czy fi lo zo fii jest bar dzo
po trzeb na. Po za tym obec nie, wzo rem
za chod nim, pra co daw cy wy ma ga ją
od pra cow ni ków obe zna nia z kul tu rą
– mó wi. 

Ar ty sta zaj mu je się głów nie ma lar -
stwem olej nym in spi ro wa nym na tu rą
i pej za żem. Rza dziej sto su je tech ni kę
akwa re li, do por tre tów wy ko rzy stu je
pa ste le. Z tech nik gra ficz nych – mo no -
ty pie. Te ma ty ki nie wy bie ra, mu si go
coś szcze gól nie za in te re so wać. Pod ró -
żu jąc po kra jach ba se nu Mo rza Śród -
ziem ne go, szki cu je na przy kład
ar chi tek tu rę i sce ny z ży cia co dzien ne -
go tam tej szych lu dzi. Po za por tre ta mi,
wła ści wie nie ma lu je na za mó wie nie.
Z więk szych, ja kie do stał w la tach 2005
– 2008, by ło na ma lo wa nie se rii ob ra -
zów o te ma ty ce re li gij nej dla sióstr be -
ne dyk ty nek z Au strii.

– Przy stę pu jąc do ma lo wa nia, sta ram
się nie my śleć o warsz ta cie – co nie zna -
czy, że go lek ce wa żę – a bar dziej od dać
się pa sji two rze nia – mó wi.

Klien ci z Dep ta ka 
Wa ka cje to pra co wi ty se zon nie tyl ko

dla Pro da no wa, ale i wszyst kich kry nic -
kich ar ty stów dep ta ko wych: – Tu ry ści
naj czę ściej ku pu ją ob ra zy -pa miąt ki
z uzdro wi ska. Są jed nak i ta cy klien ci,
któ rzy szu ka ją wa lo rów ar ty stycz nych
w ma lar stwie – twier dzi ma larz. 

Do da je, że sam ma kil ku sta łych na -
byw ców, po zna nych wła śnie na Dep ta -
ku. – Z mo ich prac two rzą pry wat ne
ga le rie – mó wi. 

Na py ta nie, czy cią gnie go w ro dzin -
ne stro ny oj ca -ma larz, od po wia da: – Nie
tyl ko oj ca, ale i mo je. Cóż, nie czu ję ta -
kie go sen ty men tu, aby się tam za ko rze -

nić. Je że li po ja dę tam, to już tyl ko po to,
aby so bie po wspo mi nać. Kra ków nie in -
te re so wał mnie ja ko miej sce twór czej
dzia łal no ści, bo wo lę być z da la od wiel -
ko miej skie go zgieł ku. Nie chcia łem mieć
na le cia ło ści sty li stycz nych in nych ar ty -
stów. Wo lę spo kój, któ ry sprzy ja two rze -
niu, i dla te go po zo sta łem w Kry ni cy.

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

– Przystępując
do malowania, staram się
nie myśleć o warsztacie
– a bardziej oddać się pasji
tworzenia.
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Od te lek su do kom pu te ra
Pra sa w ostat nich dwu dzie stu la tach

prze ży ła kil ka re wo lu cji. Gdy star to wa -
łem w za wo dzie (na peł nym eta cie od 1
wrze śnia 1980, na za jutrz po we zwa niu
Le cha Wa łę sy o pój ściu po wie lo dnio -
wym straj ku do pra cy), pod sta wo wym
na rzę dziem pra cy by ła ma szy na do pi -
sa nia (wy słu żo ny „Łucz nik”), z nie od -
łącz ną kal ką dla za cho wa nia ko pii,
a ta kże ży let ką lub spe cjal nym pa pie rem
dla do ko na nia ko rekt. Do dziś mam
w uszach dźwięk „wóz ka” (ru cho mej
czę ści prze su wa ją cej się po wpro wa dze -
niu ka żde go zna ku) i ręcz ne go po wrot -
ni ka prze su wa ją cego go do wyj ścio wej
po zy cji i je den wiersz ni żej. Mo żna jesz -
cze ta kie „za byt ki” zo ba czyć na nie któ -
rych ko mi sa ria tach po li cji…

W ga ze cie co dzien nej ze tkną łem się
z wy ższym już cu dem tech ni ki: da le ko -
pi sem, zwa nym ina czej te lek sem, po tę -
żnych roz mia rów apa ra tem,
ob da rzo nym kla wia tu rą z od mien nym
ukła dem niż w kla sycz nej ma szy nie.
Naj pierw na le ża ło wko do wać tekst
„na sie bie” i wy pro du ko wać wie lo me -
tro wą ta śmę per fo ro wa ną z mi lio na mi
dziu rek, w któ rych znaj do wa ły się w po -

Pra sa – nasz chleb po wsze dni (1)

Od 120 lat 
na Są dec czyź nie
Przy pa da ją ca w przy szłym ro ku 120. rocz ni ca wy da nia pierw szej ga ze ty w No wym Są czu, wraz
z za po wia da ną z tej oka zji se sją po pu lar no nau ko wą, lip co we Fo rum Pra sy Są dec kiej w Mia stecz -
ku Ga li cyj skim, zwią za ny z re wo lu cją w tech no lo gii dru kar skiej dy na micz ny roz wój pi śmien nic -
twa lo kal ne go w ostat nich kil ku na stu la tach, po ja wie nie się no wych na rzę dzi me dial nych
(in ter net) i nie spo ty ka ne do tej po ry zja wi sko, gdy lo kal ne por ta le in for ma cyj ne z po wo dze niem
kon ku ru ją z kla sycz ną pra są szyb ko ścią in for ma cji i za an ga żo wa niem czy tel ni ków -in ter nau tów
– oto po wód do przed sta wie nia za ry su kra jo bra zu pra sy są dec kiej, wczo raj i dziś.

RAPORT
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sta ci al fa nu me rycz nej prze ka zy wa ne in -
for ma cje. Po tem ta śma, za na ci śnię ciem
kla wi sza, „pły nę ła” do od bior cy (np.
do Kra ko wa). Otrzy ma ny na pa pie rze
tekst po zba wio ny był pol skich zna ków
(ś, ć, ą, ę itd.), na le ża ło za tem ogon ki
i kre ski do ra biać ręcz nie dłu go pi sem.
Tyl ko naj wy ższej kla sy za wo dow cy (np.
red. Ka zi mierz Stra cha now ski, no wo są -
dec ki ko re spon dent PAP) nada wa li da -
le ko pi sem na ży wo i po tra fi li pro sto
z ta śmy z dziur ka mi od czy tać bez błęd -
nie nu me rycz ne hie ro gli fy.

Z bie giem lat po ja wił się faks, aku rat
by ło to pierw sze urzą dze nie te go ty pu

w No wym Są czu, stąd do no wo są dec -
kiej re dak cji „Ga ze ty Kra kow skiej”
ścią ga ły tłu my cie kaw skich, pra gnących
zo ba czyć ko lej ny cud: wło żo na w No -
wym Są czu kart ka pa pie ru z tek stem
„wy ska ki wa ła” po kil ku na stu se kun dach
w… No wym Jor ku.

Dłu go trwa ło prze sta wie nie na kom -
pu te ry, po cząt ko wo mar ki Ap ple Ma cin -
tosh. I nie cho dzi tu o ba rie rę
tech nicz no -ma nu al ną (choć na po cząt ku
zda rza ły się tra ge die: na pi sa ny ma te riał
nie zo stał za cho wa ny i trze ba by ło ro bo -
tę roz po czy nać od no wa), lecz men tal ną.
Dzien ni karz przy zwy cza jo ny do tra dy -
cyj ne go re da go wa nia, za czy nał pi sa nie
ar ty ku łu od ty tu łu, ja kie goś wstę pu (le -
adu), by przejść do lo gicz ne go wy wo du,
re la cji, opi su. W erze kom pu te ro wej jest
ina czej: mo żna za cząć pi sa nie tek stu

od… pod pi su, ostat nie go aka pi tu, a po -
czą tek opra co wać na koń cu. In na rzecz,
czy ta po sta wio na na gło wie ko lej ność
wy cho dzi z ko rzy ścią dla czy tel ni ka?

Tak czy owak, kom pu te ry, a wraz
z ni mi np. cy fro we apa ra ty fo to gra ficz -
ne, ra dy kal nie zmie ni ły spo sób na szej
pra cy. Red. Sta ni sław Śmier ciak, bo daj
naj bar dziej zna na po stać wśród są dec -
kich fo to re por te rów, od 40 (tak, tak!) lat
zwią za ny z „Ga ze tą Kra kow ską”, bie ga -
ją cy nie zmor do wa nie w po szu ki wa niu
te go jed ne go, je dy ne go, nie po wta rzal -
ne go uję cia na kon cer tach, mi tyn gach
po li tycz nych i za wo dach spor to wych,
na fe sti wa lach w Kry ni cy i Sta rym Są -
czu, nie mu si po zro bie niu zdję cia je -
chać do ciem ni i wy wo ły wać od bit ki,
szyb ko je wy su szyć i wy słać przez za -
przy jaź nio ne go kie row cę PKS -
-u na dwo rzec do Kra ko wa, skąd
umyśl ny go niec od bie rał prze sył kę i za -
no sił ją do pra cow ni che mi gra ficz nej,
aby na za jutrz fo to gra fia uj rza ła pu blicz -
nie świa tło dzien ne. Te raz cy fro we zdję -
cie mo żna prze słać do re dak cji w kil ka
se kund po zro bie niu, nie do po my śle nia
jesz cze wczo raj…

Wszyst kie te uła twie nia w ko mu ni ko -
wa niu, wraz z wszę do byl skim in ter ne -
tem, nio są jed nak spo ro za gro żeń, czę sto
zwal nia jąc nie do świad czo ne go dzien ni -
ka rza od sa mo dziel ne go my śle nia. Ro -
śnie świat in for ma cji, lecz kur czy się
– nie ste ty, w wie lu przy pad kach – świat
do świad cze nia zdo by wa ny w kon tak cie
z in ny mi ludź mi. Ro śnie ta kże licz ba
tych, któ rym co raz więk szą trud ność
spra wia od ró żnie nie praw dy od pół -
praw dy, czy wręcz ma ni pu la cji i kłam -
stwa, po nie waż za rów no praw da, jak
i kłam stwo wy glą da ją bar dzo po dob nie
w prze ka zach me dial nych.

Tym bar dziej po ucza ją cy mo że być
prze gląd do rob ku pra so we go na szych
po przed ni ków, po cząw szy od Hen ry ka
Ki sie lew skie go, Sta ni sła wa Po tocz ka
i Jó ze fa Gu tow skie go.

120 lat – 200 ty tu łów
Na prze strze ni prze szło stu lat przez

są dec ki ry nek pra so wy prze wi nę ło się
po nad 200 ty tu łów. By ły okre sy, że
w mie ście wy da wa ne by ły trzy, a na wet
czte ry ga ze ty. 

Na przy kład w 1902 r. wy cho dzi ły
w No wym Są czu rów no cze śnie czte ry
dwu ty go dni ki: „Szkol nic two Lu do we”,
„Są de cza nin”, „Głos z No we go Są cza”
i „Ga ze ta Pocz to wa”. 

W 1929 r. wy da wa no trzy ty tu ły: ty -
go dni ki „Głos Pod ha la” i „Pod ha lań ski
Ku rier” oraz dwu ty go dnik mło dzie ży
„Lot”. W 1938 r. – trzy ty go dni ki: „Głos
Pod ha la”, „No wi ny Pod ha lań skie”
i „Pod ha lań ska Praw da”.

Pierw szą ga ze tą co dzien ną by ły wy -
da wa ne przez Edwar da Go la chow skie -
go „No wi ny Wo jen ne”, re la cjo nu ją ce
prze bieg dzia łań na fon tach I woj ny
świa to wej.

Obec nie naj star szym na ryn ku pra so -
wym pi smem jest uka zu ją cy się
od 1939 r. „Rocz nik Są dec ki”. 

Fe no me nem me dial nym prze ło -
mu XX i XXI wie ku są al ma na chy, pra -
sa pa ra fial na i pi sma sa mo rzą do we ty pu
„Znad Po pra du” czy „Ku rier Sta ro są -
dec ki”. Pro do mo sua: lu kę na ryn ku lo -
kal nym w ostat nich dwóch la tach
wy peł nił i nasz „Są de cza nin”, zwłasz -
cza w ob li czu gwał tow ne go spad ku
sprze da ży po nadre gio nal nych ty tu łów
co dzien nych, spo wo do wa ne go nie tyl ko
po gar sza ją cą się ko niunk tu rą, in wa zją
in for ma cji z in ter ne tu (za któ re się nie

pła ci), ale ta kże odej ściem od re gio na li -
zmu, kur cze niem ilo ści i ob ję to ści stron
lo kal nych.

Pej zaż współ cze snej lo kal nej pra sy
są dec kiej, wy da wa nej przez sa mo rzą dy,
in sty tu cje, or ga ni za cje po za rzą do we czy
pa ra fie, jest bar dzo bo ga ty i zró żni co wa -
ny (za rów no za kre sem i po zio mem in -
for ma cji, jak i stop niem fa cho wo ści
i rze tel no ści). Sta no wi kon ty nu ację
pięk nych tra dy cji sprzed wie lu lat. Dzi -
siaj na kra jo braz pra sy re gio nal nej i lo -
kal nej na Są dec czyź nie skła da ją się: trzy

Rośnie świat informacji,
lecz kurczy się – niestety,
w wielu przypadkach
– świat doświadczenia
zdobywany w kontakcie
z innymi ludźmi.

RAPORT
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rocz ni ki, je den pół rocz nik, dwa kwar tal -
ni ki, je den dwu mie sięcz nik, 5 mie sięcz -
ni ków o łącz nym, jed no ra zo wym
na kła dzie po nad 11 tys. egz. Rocz nie
cza so pi sma te po miesz cza ją ok. 500 na -
uko wych i po pu lar no nau ko wych tek -
stów, au tor stwa kil ku set osób
re pre zen tu ją cych ró żne śro do wi ska za -
wo do we i spo łecz ne. Re dak cje są ta kże
or ga ni za to ra mi cen nych ini cja tyw kul -
tu ral nych.

Pra sa są dec ka, ta wczo raj sza i dzi -
siej sza, to wresz cie lu dzie, dzien ni ka -
rze ama to rzy i dzien ni ka rze
pro fe sjo na li ści, ró żnej pro we nien cji
(np. ni żej pod pi sa ny pra co wał w „Ga -
ze cie Kra kow skiej”, któ ra w PRL by ła
or ga nem, co tu ukry wać, „re żi mo -
wym”, jak wszyst kie in ne me dia, z ra -
diem i te le wi zją, a ko le gę z re dak cji
„Są de cza ni na” red. Hen ry ka Szew czy -
ka ko mu na mniej wię cej w tym sa mym
cza sie wtrą ci ła do wię zie nia za re da go -
wa nie pod ziem nych „Wia do mo ściach
No wo są dec kich”). Lu dzie dia me tral nie
ró żnych tem pe ra men tów i do świad czeń
za wo do wo -ży cio wych, ale z pew no ścią

w więk szo ści pa sjo na ci po ma ga ją cy
rze szom od bior ców po zna wać re gion,
oca la ją cy od za po mnie nia wa żne
i drob ne zda rze nia, wy peł nia ją cy swą
słu żeb ną wo bec ma łych oj czyzn ro lę.
Ja kże ubo ższe bez nich by ło by na sze
ży cie spo łecz ne.

Przy pad ki dzia łań na ru sza ją cych za -
sa dę praw dy, obiek ty wi zmu, obo wiąz ku

od dzie le nia in for ma cji od ko men ta rza,
za sa dę uczci wo ści, obo wiąz ku po sza no -
wa nia ludz kiej god no ści, a ta kże za sa dę
od po wie dzial ne go ko rzy sta nia z przy -
słu gu ją cej me diom wol no ści, by ły i są
– na szczę ście – na są dec kim po dwór ku
od osob nio ne, to wa rzy szy ły je dy nie epi -
zo dycz nej „ak tyw no ści” re dak to rów -
-spa do chro nia rzy spo za Są dec czy zny.

Ni niej sze opra co wa nie nie wy czer pu -
je wie lu in nych za gad nień zwią za nych ze
współ cze sną pra są: ja ko ści warsz ta tu re -
dak cyj ne go i od po wie dzial no ści za sło wo
(dziś, w do bie bez cen zu ry, pa pier wszyst -
ko przyj mu je, na wet naj więk szą głu po tę),
pod staw eko no micz nych i kosz tów edy -
tor skich, kol por ta żu, re kla my i pro mo cji,
re la cji na sty ku z wła dzą (głów nie sa mo -
rzą do wą) i pa ra dok sów pra wa pra so we -
go, obec no ści w in ter ne cie, bio rąc
pod uwa gę choć by ma cie rzy sty por tal in -
for ma cyj ny (www.sa de cza nin.in fo) kon -
ku ru ją cy z pa pie ro wą pra są, a na wet ze
sta cja mi ra dio wy mi, szyb ko ścią in for ma -
cji i za an ga żo wa niem Czy tel ni ków. 

To za le d wie pró ba spoj rze nia w re -
flek to rze mi nio nych 120 lat na wła sne,
re dak tor skie po dwór ko, do cze go uzur -
pu ję so bie skrom ne pra wo, pra cu jąc za -
wo do wo w są dec kiej bra nży pra so wej
od po nad 30 lat, a więc jed ną czwar tą
miej sco wej epo ki me dial nej. 

JE RZY LE ŚNIAK

W 1902 r. wychodziły
w Nowym Sączu
równocześnie cztery
dwutygodniki:
„Szkolnictwo Ludowe”,
„Sądeczanin”, „Głos
z Nowego Sącza” 
i „Gazeta Pocztowa”.
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W lip cu w Mia stecz ku Ga li -
cyj skim w No wym Są czu od -
by ło się Fo rum Pra sy
Są dec kiej zor ga ni zo wa ne
przez Al ma nach Mu szy ny,
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie
Ci vi tas Chri stia na (wy daw cę
„Al ma na chu Są dec kie go”),
Mu zeum Okrę go we i Pol skie
To wa rzy stwo Hi sto rycz ne. 

W pro gra mie kon fe ren cji
zna la zły się wy kła dy oraz
dys ku sje m.in. z udzia łem
re dak to rów na czel nych

roz ma itych ty tu łów oraz ple ja dy pro fe -
so rów z Kra ko wa na te mat kon dy cji

i przy szło ści pra sy lo kal nej na Są dec -
czyź nie. Sło wa wstęp ne do uczest ni ków
wy gło si li pre zy dent No we go Są cza Ry -
szard No wak i sta ro sta Jan Go lon ka oraz
szef ma ło pol skie go od dzia łu Ci vi tas
Chri stia na Sta ni sław Pa żu cha.

Wy kład in au gu ra cyj ny pt. „Za rys
pro ble ma ty ki re gio nal nej w uję ciu hi -
sto rycz nym” wy gło sił prof. Fe liks Ki -
ryk, prze wod ni czą cy ko le gium
re dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie -
go”. „Wczo raj” pra sy re gio nal nej
przed sta wił re dak tor na czel ny „Al ma -
na chu Są dec kie go” Le szek Mi gra ła,
„dziś” – re dak tor na czel na „Al ma na -
chu Mu szy ny” Bo że na Mści wu jew -
ska -Kruk. Ko lej ny gość, ks. dr hab.
Mi chał Dro żdż z Wy ższe go Se mi na -
rium Du chow ne go w Tar no wie mó wił
o zna cze niu pi śmien nic twa re gio nal -

ne go w umac nia niu to żsa mo ści spo -
łecz no ści lo kal nej.

W dys ku sjach pa ne lo wych, z udzia -
łem na ukow ców z In sty tu tu Dzien ni kar -
stwa i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, dr. Zbi -
gnie wa Baj ki i dr. Ry szar da Fi la sa, po -
ru szo no pro ble my nie za le żno ści pra sy
lo kal nej, jej kon dy cji fi nan so wej, współ -
dzia ła nia z in ter ne tem. Pro fe so ro wie Ju -
lian Dy biec i Bo le sław Fa ron
przy to czy li przy kła dy du że go za in te re -
so wa nia cza so pi sma mi re gio nal ny mi
wśród kra ja nów na ob czyź nie, łak ną cy -
mi po sze rzo nej wie dzy o swych „ma łych
oj czy znach”. 

Mó wio no o tym, że me dia są gwa ran -
tem de mo kra cji. Do pod ję cia ja kiej kol -
wiek de cy zji – do kąd iść, na ko go
gło so wać – po trzeb na jest bo wiem wie -
dza o przed mio cie. W de mo kra cji
do wie dzy tej po win ni mieć do stęp de -
cy den ci, czy li wy bor cy, a jej głów nym
do star czy cie lem są me dia. Bez me diów
mo żli wa jest tyl ko de mo kra cja bez po -
śred nia. Ateń ska ago ra, rzym skie fo rum,
sło wiań skie wie ce by ły miej sca mi, gdzie
się twa rzą w twarz in for mo wa no, prze -
ko ny wa no i po dej mo wa no de cy zję.
W de mo kra cji współ cze snej pra sa (wraz
z in ter ne tem), tym bar dziej na lo kal nym
po dwór ku, jest głów nym ko łem na pę do -
wym spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Spo ro mó wio no też o po trze bie do -
sko na le nia warsz ta tu dzien ni kar skie go
i wspar cia lo kal nych sa mo rzą dów.
Uczest ni cy umó wi li się na ko lej ne spo -
tka nie za rok.

Fo rum to wa rzy szy ła in te re su ją ca wy -
sta wa „Pra sa są dec ka”, przy go to wa -
na przez Mar tę Tre it, za stęp cę
kie row ni ka dzia łu in for ma cyj no -bi blio -
gra ficz ne go Są dec kiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, i Iwo nę Droź dzik z dzia łu
zbio rów spe cjal nych. Wśród pre zen to -
wa nych ty tu łów mo żna by ło zo ba czyć
nu mer 1 pierw szej ga ze ty są dec kiej
(„Szkol nic two Lu do we” z 1891 r.). 

(LEŚ)

Sej mik pra sy są dec kiej

FO
T.

 L
EŚ
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LA TA 1891-1918
„Szkol nic two Lu do we”
l red. naczelny: Henryk Kisielewski, później
Józef Gutowski;
l lata wydawania: 1891–1913;
lwspółpracownicy: Stanisław Rosół;
l druk: drukarnia Jana Litwińskiego w Wieliczce.

By ła to pierw sza i rów no cze śnie
naj dłu żej (22 la ta) wy da wa na ga ze ta
w mie ście, choć na po cząt ku dru ko wa -
na w dru kar ni Ja na Li twiń skie go
w Wie licz ce. Żad na póź niej sza nie po -
wtó rzy ła te go osią gnię cia. Za ło żył ją
na uczy ciel Hen ryk Ki sie lew ski
(1847–1898), ro dem z Za kli czy na,
na po sa dzie star sze go na uczy cie la
w No wym Są czu. Z po wo du wy da wa -
nia pi sma nie ja ko kar nie prze nie sio no
go do Kro sna, a na stęp nie do Gor lic,
co bo le śnie od czuł i mi mo cią głych
mo ni tów do władz oświa to wych
do Są cza już nie po wró cił. Je go dzie -
ło kon ty nu ował Jó zef Gu tow ski, któ ry
za po bie gaw czo przed prze ję ciem
„Szkol nic twa Lu do we go” prze szedł
do bro wol nie na eme ry tu rę, bę dąc
w ten spo sób w pew nym stop niu nie -
za le żnym fi nan so wo. 

Pi smo – bro nią ce in te re sów na uczy -
cie li i szkół lu do wych – uka zy wa ło się
dwa ra zy w mie sią cu, w ob ję to ści 16
stron. Prze sta ło wy cho dzić 5 li sto pa -
da 1892. Re ak ty wo wa no je w kwiet -
niu 1893 (od 1895 pod ty tu łem
„Szkol nic two”) pod kie run kiem Jó ze fa

Gu tow skie go. Ga ze ta, oprócz spraw
szkol nych, za miesz cza ła spra woz da nia
z ob rad wie deń skiej Ra dy Pań stwa, pu -
bli ko wa ła wspo mnie nia. Do cie ra ła
za „kor don” do Kró le stwa Pol skie go
oraz do Czech i Au strii. Za koń czy ła ży -
wot w ma ju 1913. 

„Kry ni ca”
l red. na czel ny: dr Le on Kopff, póź niej od 1902
Zyg munt May er; 
l la ta wy da wa nia 1884.

„Miesz cza nin”
l red. naczelny i wydawca: Józef Gutowski
(wraz z żoną Teresą);
l la ta wy da wa nia: 1894–1900 i póź niej 1903–
1908, pierw szy nu mer uka zał się 1 paź dzier ni -
ka 1894; 
l druk: najpierw w Nowym Sączu, potem
w drukarni Jana Litwińskiego w Wieliczce,
redakcja mieściła się w Nowym Sączu przy ul.
Matejki;
l pismo (dwutygodnik) krytyczne wobec
działań władz miejskich. 

„Zwią zek Chłop ski”
l red. na czel ny i wy daw ca: Sta ni sław Po to czek,
re dak to rzy od po wie dzial ni: Sta ni sław Gu tow ski;
Fran ci szek Sa dlik; Piotr Sma ga, Zyg munt Je leń;
l la ta wy da wa nia: pierw szy nu mer wy szedł 1
mar ca 1894, ostat ni – w kwiet niu 1908;
l druk: dru kar nia Jó ze fa Pi sza, a na stęp nie Jó ze -
fa Ka zi mie rza Ja ku bow skie go w No wym Są czu;
l dwu ty go dnik (ty go dnik) spo łecz no–po li tycz -
no–oświa to wy, ob ję tość 8 stron, po wstał z ini -
cja ty wy wój tów i znacz niej szych go spo da rzy,
sku pio nych w za ło żo nym w 1892 Związ ku Stron -

PRASA SĄDECKA 
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nic twa Chłop skie go, pierw szej par tii chłop skiej
w Ga li cji: za miesz czał m.in. spra woz da nia z po -
sie dzeń Ra dy Pań stwa, Sej mu Kra jo we go, ar ty -
ku ły go spo dar cze, po li tycz ne oraz li sty i wier sze
chło pów; miał 3 tys. pre nu me ra to rów. W 1924
pi smo wzno wio no pod ty tu łem „No wy Zwią zek
Chłop ski” (red. nacz. – dr Jó zef Ło dy gow ski, red.
od pow. – Jó zef Mo krzyc ki z Ko rzen nej), ja ko ofi -
cjal ny or gan par tii Zwią zek Chłop ski. W 1925 pi -
smo po wró ci ło do ty tu łu „Zwią zek Chłop ski”
i nie ba wem prze sta ło się uka zy wać. 

Roz wój cza so pi sma, ja ko or ga nu
Związ ku Stron nic twa Chłop skie go, był
ści śle zwią za ny z roz wo jem tej or ga ni -
za cji po li tycz nej. W pierw szym nu me rze

„Związ ku” je go za ło ży cie le zwró ci li się
do czy tel ni ków: Po świę ca my Wam na sze
skrom ne si ły w tej cię żkiej i żmud nej pra -
cy, a je dy ną na gro dą by ło by dla nas to,
gdy by Naj wy ższy Stwór ca do zwo lił nam
pa trzeć się na pod nie sie nie do bro by tu
u na sze go lu du. Bez in te re sow na pra ca
oko ło cza so pi sma by ła wie lo krot nie ak -
cen to wa na przez re dak cję. Pod kre śla no,
że nikt z człon ków re dak cji nie ocze ku -
je zy sków z ra cji wy ko ny wa nia swych
prac.

Ze „Związ kiem Chłop skim” współ -
pra co wał Jan Po to czek – po seł do au -
striac kiej Ra dy Pań stwa, współ twór ca
i se kre tarz Związ ku Stron nic twa Chłop -
skie go. „Zwią zek Chłop ski” swy mi ar -
ty ku ła mi za si la ły pi smo ta kie po sta cie
jak m.in.: To masz Cią gło (rol nik, wójt
w Po de gro dziu, czło nek Związ ku Stron -
nic twa Chłop skie go w la tach 1893
– 1900); Jó zef Kon stan ty z Po de gro dzia
(dzia łacz chłop ski, z za wo du ko wal, sto -
larz i cie śla, przez wie le lat za stęp ca
wój ta); Jó zef Ma ciu szek, za słu żo ny
dzia łacz chłop ski w ru chu lu do wym Są -
dec czy zny, bli ski współ pra cow nik Sta -
ni sła wa Po tocz ka; ks. Jan Pia sko wy
(ksiądz, pro boszcz w Łąc ku od r. 1897).

Re dak cja mia ła swo ją sie dzi bę po -
cząt ko wo przy ul. Ja giel loń skiej 5/7
w No wym Są czu. Po kil ku la tach prze -
nie sio no się do lo ka lu na ul. Ma tej ki
(czer wiec 1902), a na stęp nie na ul. Du -
cha 146 (ma rzec 1904). 

„Pa ra chód”
l la ta wy da wa nia: praw do po dob nie je den nu -
mer 1 czerw ca 1897.
l in for ma cja: wy da ny sta ra niem To wa rzy stwa
Urzęd ni ków Ko lei Au striac kiej.

„Są de cza nin” 
(kon ty nu acja „Miesz cza ni na”, po cząt ko wo był to
do da tek do te go pi sma)
l red. na czel ny: Zyg munt May er (zwol nio ny
z po sa dy na uczy ciel skiej za ra dy kal ne po glą dy),
wy da wał wte dy jed no cze śnie „Ga ze tę Pocz to -
wą”, póź niej od 1902 Jó zef Gu tow ski;
l la ta wy da wa nia: 1900–1903, ostat ni nu mer
uka zał się 1 ma ja 1903. 

„Ga ze ta Pocz to wa”
l red. na czel ny: Jó zef Gu tow ski, póź niej
od 1902 Wła dy sław Ko cwa.

„Głos z No we go Są cza”
l re dak to rzy: An to ni Bru dzia na, J. Mi cew ski
(urzęd ni cy ma gi strac cy);
l la ta wy da wa nia: 1902;
l pi smo Ma gi stra tu No we go Są cza, po wsta łe
dla zneu tra li zo wa nia „Miesz cza ni na”.

„Roz wój” 
(cza so pi smo prze my sło wo–han dlo we)
l la ta wy da wa nia: 1905.

„Dzień”
l la ta wy da wa nia: 1907;
lwy daw ca dr Edward Zie liń ski (le karz);
l red. na czel ny: Bro ni sław Kry czyń ski;

RAPORT
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l or gan stron nic twa de mo kra tycz no-na ro do we go;
l pi smo utwo rzo ne ce lem po pie ra nia wy bo ru
kan dy da tu ry dr. Ger ma na do Ra dy Pań stwa.

„Ga ze ta Są dec ka”
l la ta wy da wa nia: 1909;
l red. na czel ny: Jó zef Gu tow ski;
l druk: pierw szy nu mer w Cie szy nie, na stęp ne
w Wie licz ce u J. Li twiń skie go. 

„Em mis sa ry usz”
l re dak to rzy: Bo le sław Bar bac ki i Ro man Mos so czy;
l la ta wy da wa nia: 1908–1913;
l pi smo Ko ła Fi la re tów w No wym Są czu. 

„Głos Zie mi Są dec kiej”
l Sta ni sław No wic ki;
l la ta wy da wa nia: 1912–1913;
l or gan na ro do wy, po pie ra ny przez „So kół” i To -
wa rzy stwo Szko ły Lu do wej.

„Zie mia Są dec ka”
l red. na czel ny: Edward Go la chow ski;
l la ta wy da wa nia: pierw szy nu mer uka zał się 3
ma ja 1913, ostat ni – w 1914, w chwi li wy bu -
chu I woj ny świa to wej;
l ty go dnik na ro do wo–ka to lic ki, po ru szał pro -
ble my eko no micz ne, rze mio sła, han dlu, oma -
wiał zja wi ska an ty se mi ty zmu i sy jo ni zmu.

„No wi ny Wo jen ne”
l red. na czel ny: Edward Go la chow ski;
l la ta wy da wa nia: od paź dzier ni ka 1914
do stycz nia 1915;
l druk: dru kar nia Ro ma na Pi sza w No wym Są czu 

Pierw sze co dzien ne pi smo (dwie
stro ny) w No wym Są czu, pu bli ko wa ło
do nie sie nia z fron tów wo jen nych, ko mu -
ni ka ty woj sko we. Edy cję prze rwa ło…
po wo ła nie re dak to ra do woj ska c. k. ar -
mii au striac kiej.

„Nasz Głos” 
(po wsta ły ja ko re ak cja na dzia łal ność „Zie mi Są -
dec kiej”)
l red. na czel ny: dr Mau ry cy Körbel (ad wo kat);
l la ta wy da wa nia: 1913–1914;
l ty go dnik sy jo ni stycz ny.

„Dzien nik Urzę do wy”
l or gan c. k. Sta ro stwa i c. k. Ra dy Szkol nej.

„Ga ze ta Lwow ska”
l la ta wy da wa nia: w No wym Są czu w 1914,
póź niej w Kry ni cy. 

LA TA 1919-1939
„Ro bot nik”
l red. na czel ny: Jó zef K. Mac ko;
l la ta wy da wa nia: 1922;
l or gan Na ro do wej Par tii Ro bot ni czej, pi smo ro -
bot ni ków i in te li gen cji pra cu ją cej.

„Try bu na Spo łecz na”
l red. na czel ny: Jó zef K. Mac ko;
l la ta wy da wa nia: 1922;
l or gan Na ro do wej Par tii Ro bot ni czej, kon ty nu -
ator „Ro bot ni ka”, pi smo upa dło z przy czyn fi -
nan so wych.

„Zło ty Róg”
l red. na czel ny: Zdzi sław Jeż (ogrod nik);
l la ta wy da wa nia: 1924;
l or gan Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Pol skiej.

„Go niec Pod ha lań ski”
lwy daw ca: Ka zi mierz Praw dzic–Fi li po wicz;
red. od po wie dzial ny: Jan Ło bo dziń ski – pre zes
Związ ku In wa li dów Wo jen nych, póź niej dr Hen -
ryk Lam bor; se kre tarz: Ta de usz Gie wont–Szcze -
ci na. Ca ło ścią przed się wzię cia kie ro wał
Bro ni sław Kal wa ry;

l ty go dnik po li tycz ny, spo łecz no–go spo dar czy
i li te rac ki”, po ru szał te ma ty kę spo łecz no–po li -
tycz ną i li te rac ką, miał do dat ki li te rac kie, za -
miesz czał re cen zje te atral ne i ak tu al no ści
uzdro wi sko we z Kry ni cy i Za ko pa ne go;
l la ta wy da wa nia: 1926–1927 (pierw szy nu -
mer uka zał się 25 paź dzier ni ka 1926, ostat ni
w kwiet niu 1927);
l druk: dru kar nia Ro ma na Pi sza w No wym Są -
czu, a na stęp nie u Jó ze fa Pi sza w Tar no wie.

„Pod ha lań ski Ku rier Ty go dnio wy”
następnie „Tygodniowy Kurier”, wreszcie „Kurier
Podhalański”
l red. na czel ny: Sta ni sław Kle men sie wicz, póź -
niej Sta ni sław Körbel;
l la ta wy da wa nia: 1927–1929;
l pro fe sjo nal nie re da go wa ny ty go dnik zie mi
są dec kiej, gry bow skiej, li ma now skiej oraz
uzdro wisk, pi smo sa na cyj ne, opie ra ło się
na Związ ku Na pra wy Rzecz po spo li tej i„Strzel cu”.
W lip cu 1927 oka zał się ob szer ny nu mer spe cjal -
ny po świę co ny przy jaz do wi do No we go Są cza
Po lo nii ame ry kań skiej, bo ga to ilu stro wa ny
w ob ję to ści 18 str. Ostat ni nu mer wy szedł
w czerw cu 1929;
l druk: dru kar nia Te re sy Ja ku bow skiej w No -
wym Są czu, a póź niej dru kar nia Iza aka En gel -
ber ga w Tar no wie.
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„Głos Pod ha la”
l red. na czel ny: ks. Jan Dą brow ski, a na stęp nie:
Mak sy mi lian Szczer bow ski, Ma rian Mo roń czyk,
Le on Ja si nic ki, Wa len ty Cy ło, se kre tarz re dak cji
Sta ni sław Kle men sie wicz;
l red. od po wie dzial ny: Mak sy mi lian Szczer bow ski;
l la ta wy da wa nia: 1929–1939;
l druk: dru kar nia Ro ma na Pi sza w No wym Są czu;
l or gan BBWR, za miesz czał ar ty ku ły po li tycz ne,
hi sto rycz ne, li te rac kie, na uko we, uzdro wi sko we.
Od 1935 sta ła ru bry ka: „Pięk no zie mi są dec kiej”.
„GP” wy da wał ka len da rze bro szu ro we.

„Po lak”
l red. na czel ny: Jó zef Mo krzyc ki (chłop z Ko rzen nej);
l la ta wy da wa nia: 1932;
l pi smo an ty sa na cyj ne, po 10 nu me rach prze -
sta ło wy cho dzić z po wo du re pre sji po li tycz nych:
kon fi ska ty pi sma i aresz to wa nia re dak to ra.

„No wi ny Pod ha lań skie”
l red. na czel ny: M. Lu stig;
l red. od po wie dzial ny: Edward Pu dło, Sta ni sław
Kle men sie wicz;
l la ta wy da wa nia: 1934–1938 (pierw szy nu -
mer wy szedł w czerw cu 1934);
l ty go dnik, a na stęp nie mie sięcz nik, te ma ty ka:
spra wy miej skie, ko re spon den cje z te re nu, go -
spo dar ka, sport. „NP” stro ni ły od po li ty ki;

l druk: Ofi cy na Dru kar nia Pod ha lań ska w No -
wym Są czu.

„Pod ha lań ska Praw da” 
(pi smo wchło nię te w 1939 przez „Głos Pod ha la”)
l red. od po wie dzial ny: Sta ni sław Brze ziń ski;
l la ta wy da wa nia: 1938–1939;
l or gan Obo zu Zjed no cze nia Na ro do we go.

„Wa tra Pod ha la”
l red. na czel ny: Mie czy sław Cho le wa;
l la ta wy da wa nia: 1936.

„Lot”
l red. od po wie dzial ny: Sta ni sław Bu gaj ski;
l la ta wy da wa nia: 1927–1931 (pierw szy nu -
mer wy szedł 1 mar ca 1927), ogó łem uka za ło
się 61 nu me rów;
l dwu ty go dnik (mie sięcz nik) mło dzie ży głów -
nie II Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu, re da go wa ny przez uczniów
gim na zjal nych (m.in. Alek san dra Wa piń skie go
i Te re sę Hars dor fów nę, opie ku na mi by li na uczy -
cie le: Sta ni sław Bu gaj ski, Woj ciech Jan czy, Sta -
ni sław Ko mar, Bo le sław Nyt ko, Ka zi mierz
Go lu chow ski. Kon ty nu acją te go pi sma był „Zew
Gór”, afi lio wa ny już jed nak przy I Gim na zjum
i Li ceum im. Ja na Dłu go sza;
l na kład: 1000 egz., ce na: 20–25 gr.

„Zew Gór”
l red. od po wie dzial ny: ko lej no pro fe so ro wie
gim na zjal ni No we go Są cza (m.in. prof. Eme ryk
So mo gyi);
l la ta wy da wa nia: pierw szy nu mer uka zał się
w lu tym 1933, ostat ni w 1939; 
lmie sięcz nik mło dzie ży szkół śred nich No we go
Są cza, ob ję tość 20 stron, bo ga to ilu stro wa ny.
Te ma ty ka: go spo dar cza, po li tycz na, li te rac ka,
spor to wa, har cer ska. Re dak cja czę sto roz pi sy -
wa ła kon kur sy na no we le, fe lie to ny z ży cia mło -
dzie ży, wier sze, fo to gra fie. Pro wa dzi ła dzia ły

gra fi ki, hu mo ru, roz ryw ki, „mło dych piór”; 
l na kład: 700–1000 egz. 

„Rocz nik Są dec ki”
l red. na czel ny: dr Ta de usz Mą czyń ski;
l la ta wy da wa nia: od 1939;

W okre sie mię dzy wo jen nym swe pi -
sma mia ły w No wym Są czu mniej szo ści
na ro do we: „Łem ko” (od lu te go 1934,
dwu ty go dnik w ję zy ku łem kow skim),
„San dzer Zaj tung” (od 1934, wy daw ca
Agu da, skraj nie pra wi co wa par tia ży -
dow ska).

LA TA II WOJ NY
ŚWIA TO WEJ
„Ku Wol no ści”
l red. od po wie dzial ny: Sta ni sław Wa lic ki ps.
„Ze ro”, Ka zi mierz Wę glar ski ps. „Wa lić” (ów cze -
sny kie row nik szko ły w Ro gach, po woj nie głów -
ny ani ma tor tzw. eks pe ry men tu są dec kie go,
prze wod ni czą cy Pre zy dium Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej w No wym Są czu);
l ga ze ta kon spi ra cyj na Ko men dy Po wia to wej
Ba ta lio nów Chłop skich w No wym Są czu;
l la ta wy da wa nia: od sierp nia 1944 uka za ło
się 11 nu me rów;
lmiej sce wy da wa nia: Po de gro dzie.

„Za rze wie”
l pi smo kon spi ra cyj ne, kol por to wa ne w po wia -
tach no wo są dec kim, li ma now skim, gor lic kim,
ja siel skim, tar now skim. W skład re dak cji wcho -
dził m.in. Jó zef Ol szyń ski;
l la ta wy da wa nia: od mar ca 1944 do 7 stycz -
nia 1945 uka za ło się 29 nu me rów;
l druk: na po wie la czu w do mu Woj cie cha My -
śliw ca w Brza nie i Jó ze fa Ma ciasz ka w Bu kow cu.

RAPORT
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Ł ącz nie, do 2010 r., wy da no 38
to mów, w któ rych po miesz czo -
no ty sią ce ar ty ku łów i roz praw,
ma te ria łów źró dło wych i re cen -

zji, fo to gra fii i kro ni kar skich ze sta wień,
w więk szo ści o cha rak te rze no wa tor -
skim i pio nier skim.

Obec nym wy daw cą jest pre zy dent
mia sta No we go Są cza i miej sco wy od -
dział PTH. Za ło ży cie lem i po my sło daw -
cą na zwy „Rocz ni ka Są dec kie go” jest dr
Ta de usz Mą czyń ski (1898-1955), na -
uczy ciel gim na zjal ny w No wym Są czu. 

Mot to uło żył prof. Eu ge niusz Paw -
łow ski: „Wiel kiej, mo car stwo wej Pol sce
ku chwa le, dla upa mięt nie nia po wro tu
do Ma cie rzy Ślą ska Za ol ziań skie go,
czę ści Cza dec kie go, Ora wy i są sied niej
Zie mi Spi skiej, na uce pol skiej na po ży -
tek, Zie mi Są dec kiej na sła wę i roz sze -
rza nie jej bo ga tej kul tu ry ten Rocz nik
po świę ca Re dak cja”. 

Pierw szy Ko mi tet Re dak cyj ny ukon -
sty tu ował się 9 wrze śnia 1938 r.: dr Ta -
de usz Mą czyń ski (red. nacz.), ks. pra łat
Ję drzej Cier niak, prof. II Gimn. i Lic.
Bo le sła wa Chro bre go Ka zi mierz Go la -

chow ski, dyr. II Li ceum i Gimn. dr Jan
Kru pa, kie row nik bi blio te ki pu blicz nej
im. Jó ze fa Szuj skie go Lau ra Mar kow -
ska, prof. I Gimn. i Lic. im. Ja na Dłu go -
sza Eu ge niusz Paw łow ski, prof. I Gimn.
i Lic. Ta de usz Sło wi kow ski, pre zes
okrę gu TSL Wa len ty Cy ło, wi ce pre zy -
dent No we go Są cza Jan Kru pa, pre zes
ko ła TSL Jan Mar kie wicz,
prof. II Gimn. i Lic. Zo fia Olek sów na,
prof. II Gimn. i Lic. Ro mu ald Re gu ła,
na uczy ciel szko ły po wszech nej Jó zef
Sta nuch, ar chi tekt Jó zef Woj ty ga. 

Skła dy głów ne: Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na im. J. Szuj skie go, dru kar nia ka -
to lic ka Aloj ze go Mół ki (1876–1964)
w Ryn ku 6, okład kę pro jek to wał ar ty sta
ma larz Ro mu ald Re gu ła, kol por taż – księ -
gar nie Pi sza i TSL. Pierw szy nu mer uj -
rzał świa tło dzien ne w czerw cu 1939 r.

Pierw szy po woj nie – Rocz nik
nr II – uka zał się w 1949 r. Rocz ni ki
nr III i IV przy go to wał prof. Ka zi mierz
Go la chow ski, po dej mu jąc się kon ty nu -
acji wy daw nic twa w 1957 r. Edy cją na -
stęp nych to mów zaj mo wa li się zna ni
są dec cy ba da cze i re gio na li ści: Ma rian

No wak, Edward Smaj dor, Hen ryk Sta -
mir ski, Ry szard Wol ny, Ka zi mierz Za -
jąc i in ni. 

Od 1992 r. ze spo łem re dak cyj nym, zło -
żo nym w więk szo ści przez na ukow ców
z Kra ko wa, kie ru je prof. Fe liks Ki ryk. Se -
kre ta rzem re dak cji w la tach 1992–2007
był Mie czy sław Smo leń, a obec nie Le szek
Mi gra ła, hi sto ryk, au tor wie lu pu bli ka cji
z dzie jów No we go Są cza i Są dec czy zny.

Ko mi tet Re dak cyj ny w 2010 r.: 
prof. Fe liks Ki ryk (prze wod ni czą cy),
prof. Ta de usz Alek san der, Ta de usz Du -
da, prof. Ju lian Dy biec, prof. Bo le sław
Fa ron, dr Jó zef Ham pel, dr Ma ria Kru -
czek, prof. Jan Lach, prof. Fran ci szek
Le śniak, Je rzy Le śniak, Le szek Mi gra -
ła (se kre tarz), An to ni Szcze pa nek,
prof. Mi chał Śli wa, dr Sła wo mir J.
Tab kow ski, dr Jan Wnęk, dr Mi chał
Za cło na, Le szek Za krzew ski.

„Rocz nik Są dec ki” – wy daw nic two re gio nal ne w No wym Są -
czu uka zu ją ce się od 1939 r., sku pia ją ce re no mo wa nych au to -
rów, lu mi na rzy pol skich na uk hu ma ni stycz nych, na ukow ców,
dzien ni ka rzy, ani ma to rów kul tu ry.

„Rocz nik Są dec ki”

Pre zy dent Ry szard No wak:

„Rocz nik” jest za słu żo nym dla mia sta i re gio -
nu wy daw nic twem re gio nal nym, z przed -
wo jen nym ro do wo dem. Ma my tu
do czy nie nia z ewe ne men tem wśród miast
pol skich. „Rocz nik” jest praw dzi wą ko pal nią
wie dzy o No wym Są czu i Są dec czyź nie. Wła -
dze mia sta bę dą wspo ma gać i wspie rać ko -
lej ne edy cje „Rocz ni ka”, a ta kże za ini cjo wa ną
kil ka lat te mu „Bi blio te kę Rocz ni ka” – se rię
wy daw ni czą war to ścio wych „san de cja nów”.

Zespół redakcyjny „Rocznika Sądeckiego” FOT. LEŚ
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Hi sto ry cy re gio nu na zy wa ją
Jó ze fa Gu tow skie go „oj cem”
są dec kiej pra sy. Na po cząt -
ku XX w. przy ul. Ma tej ki
zbu do wał wil lę „Ave Ma ria”
i urzą dził w niej dru kar nię,
jed ną z pierw szych w mie ście.

– Dzia dek był na uczy cie lem, kla sycz -
nym po zy ty wi stą, jed nym z wie lu Po la -
ków prze ło mu XIX i XX wie ku
zaj mu ją cych się pod za bo rem pra cą or -
ga nicz ną, od pod staw. Wal czył o pol -
skość nie z bro nią w rę ku, nie miał
zresz tą spe cjal nej oka zji, uro dził się bo -
wiem czte ry la ta przed po wsta niem
stycz nio wym. Je go pa trio tyzm prze ja -
wiał się w edu ka cji spo łe czeń stwa, pro -
pa go wa niem ję zy ka pol skie go po przez
sło wo dru ko wa ne – mó wi wnuk Jó ze fa,
Je rzy Gu tow ski, in ży nier Po li tech ni ki
Gli wic kiej.

Jó zef Gu tow ski, ro do wi ty są de cza -
nin, ukoń czył Se mi na rium Na uczy ciel -
skie w Tar no wie. Uczył po tem dzie ci
w po wia tach gry bow skim, li ma now -
skim i no wo są dec kim (m.in. w Łom ni -
cy). Był pio nie rem na uczy ciel skie go
ru chu za wo do we go, człon kiem To wa -
rzy stwa Pe da go gicz ne go w No wym Są -
czu, kie ro wa ne go przez Hen ry ka
Ki sie lew skie go.

Współ re da go wał i wy da wał pi smo
„Szkol nic two Lu do we”, a na stęp nie
„Szkol nic two”, „Miesz cza ni na”, „Ga ze -
tę Są dec ką”, „Są de cza ni na”. W pew nym
okre sie w No wym Są czu uka zy wa ło się
kil ka pism, co świad czy o nie by wa łej si -
le in te lek tu al nej są dec kie go śro do wi ska.

Pra so znaw cy naj wy żej oce nia ją
„Miesz cza ni na” – „or gan miast mniej -

szych i mia ste czek”, dwu ty go dnik wy -
da wa ny w la tach 1894–1908 (z prze rwa -
mi), wy da wa ny przez Jó ze fa i Te re sę
Gu tow skich.

Na stęp cą „Miesz cza ni na” by ła „Ga -
ze ta Są dec ka”, „pi smo miesz czań skie
i lu du wiej skie go”, uka zu ją ce się trzy ra -
zy w mie sią cu, zaj mu ją ce się te ma ty ką
miej ską i wiej ską. Re dak to rem na czel -
nym był, nie ina czej, Jó zef Gu tow ski.

Gu tow ski upra wiał pu bli cy sty kę za -
an ga żo wa ną na rzecz po lep sze nia wa -
run ków na ucza nia dzie ci wiej skich
i miej skich, za bie gał o wy ższe pła ce dla
na uczy cie li, wal czył z bez dusz no ścią
biu ro kra cji szkol nej, za co spo ty ka ły go
re pre sje. Był ini cja to rem za ło że nia Ga -
li cyj skie go To wa rzy stwa Na uczy cie li
Lu do wych.

Po utra cie wzro ku Gu tow ski wy co fał
się z bra nży pra so wej, wspie rał ją jed nak
ma te rial nie. Zmarł w ma ju 1916 r. w wie -
ku 57 lat i zo stał po cho wa ny na cmen ta -
rzu ko mu nal nym w No wym Są czu. 

Syn Jó ze fa, Wła dy sław (zm. 1908–
1996) był po my sło daw cą i or ga ni za to -
rem fe sti wa li im. Ja na Kie pu ry
w Kry ni cy, po cząw szy od 1966 r. To wa -
rzy szył fe sti wa lo wym ariom i pie śniom
przez bli sko trzy dzie ści lat, od pierw szej
edy cji, któ re prze pro wa dza no w sa li te -
atral nej Sta re go Do mu Zdro jo we go, aż
do cza su, gdy dy rek to rem fe sti wa lu zo -
stał Bo gu sław Ka czyń ski.

„Oj ciec” są dec kiej pra sy

Bolesław Faron, Problematyka regionalna w„Almanachu Sądeckim”.
Rekonesans, „Rocznik Sądecki:, t. XXXVIII, Nowy Sącz 2010; Kazimierz
Golachowski, Dzieje prasy nowosądeckiej (1891–1961), „Rocznik Sądecki”,
t. V, Nowy Sącz 1962; Renata Kopacz, Forum prasy sądeckiej (materiały
konferencyjne), Biblioteka Publiczna w Muszynie, 2010; Jacek Lachendro,
Prasa województwa krakowskiego w latach 1918–1939, Historia
Iagellonica, Kraków 2006; Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak, Encyklopedia
sądecka, Wyd. Jagiellonia, Nowy Sącz 2000; Leszek Migrała, Dawna prasa

nowosądecka (referat opracowany na Forum Prasy Sądeckiej, Nowy
Sącz, 2 lipca 2010); Walery Pisarek, Prasa nasz chleb powszedni, Wyd.
Ossolineum, Wrocław 1978; Bogdan Potoniec, Prasa nowosądecka
w latach 1891–1996, t. XXV, Nowy Sącz 1997; Marta Treit, Iwona
Droździk, Wystawa prasy nowosądeckiej (ze zbiorów Sądeckiej Biblioteki
Publicznej im. J. Szujskiego), Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie,
lipiec 2010; Jan Wnęk, Gazeta „Związek Chłopski”, „Sądeczanin”,
nr 8, 2009; Zbiory archiwalne: Maria Kurzeja–Świątek, Jerzy Leśniak.

W NASTĘPNYM NUMERZE PRZEDSTAWIMY PRASĘ Z LAT 1945-2010, W TYM GAZETY PONADREGIONALNE, GMINNE,
PARAFIALNE, JEDNODNIÓWKI ORAZ SYLWETKI ZNANYCH DZIENNIKARZY ZWIĄZANYCH Z NASZYM REGIONEM.

Jó zef Gu tow ski
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Na po cząt ku lip ca za koń czył
się XXXII Sta ro są dec ki Fe sti wal
Mu zy ki Daw nej, ale je go echa jesz -
cze nie milk ną…

– Po raz dru gi po pro wa dzi łem to spo -
tka nie z daw ną mu zy ką. Za naj więk szy
suk ces uwa żam fakt, że mi mo nie sprzy -
ja ją cych wa run ków zwią za nych z po wo -
dzią, któ ra na wie dzi ła Są dec czy znę,
wszyst kie kon cer ty mia ły bar dzo do brą
fre kwen cję słu cha czy. Ko ścio ły: św.
Trój cy w klasz to rze kla ry sek i św.
Elżbie ty, co dzien nie wy peł nia ły się me -
lo ma na mi do ostat nie go miej sca. Cie szę
się ta kże z te go, że do pi sa li wszy scy za -
pro sze ni go ście. Uda ło się nam po ka zać

w Sta rym Są czu kil ka zu peł nie no wych
ze spo łów. Tak by ło np. w przy pad ku
szwaj car skie go Mel po me nu, któ ry przy -
je chał do nas z mu zy ką sta ro grec ką
z VI wie ku przed na szą erą, z re kon -
struk cją kom po zy cji i po ezji z cza sów
Sa fo ny. Już rok te mu chcia łem spro wa -
dzić ta kże ze Szwaj ca rii gru pę Pe re gri -
na, któ ra ma w swo im re per tu arze
kom po zy cje z klasz to rów pol skich kla -
ry sek z XIII i XIV wie ku, w tym ze sta -
ro są dec kie go.
To był – nie tyl ko w mo jej opi nii
– naj bar dziej wzru sza ją cy kon cert,
zwłasz cza, że za kra tą nie zwy kłych
dzieł słu cha ły spad ko bier czy nie

wiel kich tra dy cji kul tu ro wych, na -
sze kla ry ski z ksie nią An ną Te re są
Izwor ską na cze le.

– Wiem, że sio stry by ły bar dzo za do -
wo lo ne z te go po wo du, że ar ty ści się -
gnę li do źró deł, do ko rze ni mu zy ki
zwią za nej z ich za ko nem. Li der ka te go
ze spo łu Agniesz ka Bu dziń ska–Ben net
sa ma po wie dzia ła, że ona swo je za in te -
re so wa nia twór cze ukształ to wa ła w Sta -
rym Są czu w klasz to rze. By ła tu taj
w ro ku 1992 i zo sta ła ocza ro wa na pięk -
nem pre zen to wa nych utwo rów.
Po raz pierw szy od po cząt ku fe sti -
wa lu, czy li od ro ku 1975, pra wie
ka żda gru pa wy ko ny wa ła w swo im

Sta ry Sącz mię dzy wiel kim
Wscho dem i ma łym Za cho dem

Rozmowa z DR. ANDRZEJEM CITAKIEM, dyrektorem 
Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

FOT. PG
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pro gra mie kon duk tus „Omnia be -
ne fi cia”, któ ry jest hym nem i hej -
na łem tej im pre zy. Za pis te go
po cho dzą ce go z XIII wie ku dzie ła,
sy tu owa ne go przez mu zy ko lo gów
w krę gu szko ły No tre -Da me, przy -
pad ko wo zo stał od na le zio ny
w sta ro są dec kim klasz to rze.

– To był mój świa do my za bieg. We
wcze śniej szych roz mo wach z ar ty sta mi
su ge ro wa łem im wpro wa dze nie tej kom -
po zy cji do swo ich kon cer tów. I ten
hymn po ja wił się w wie lu wer sjach,
w bar dzo ory gi nal nych in ter pre ta cjach
in stru men tal nych i wo kal nych. Słu cha -
jąc tych wy ko nań, do sze dłem do wnio -
sku, że ka żde z nich mo gło być
au ten tycz ne przed wie ka mi. Tak mógł
ten utwór brzmieć w sta ro są dec kim
klasz to rze w XIII czy XIV wie ku.
Po ja wił się w mie ście św. Kin gi es -
toń ski ze spół He ina van ker. Je go
wy stęp w ko ście le św. Trój cy ta kże
był re we la cją!

– Coś ta kie go sły sza łem w Sta rym
Są czu wie le lat te mu, kie dy przy je żdżał
słyn ny Drew nie ru skij Raz piew z Ro sji.
Es toń czy cy przy je cha li z mu zy ką bar -
dzo mo dli tew ną, a do te go przed sta wia -
ną wręcz per fek cyj nie. Stro je nie by ło dla
mnie ide ałem. To jest wzór do pra cy

z chó rem Sche rzo. Ja wła śnie na pod sta -
wie ta kich ze spo łów sta ram się bu do wać
brzmie nie. Ze sta wie nie utwo rów Jo han -
ne sa Ocke ghe ma ze sta ry mi es toń ski mi
hym na mi lu do wy mi jesz cze z epo ki
przed chrze ści jań skiej da ło pięk ny efekt. 
Fi nan so wo Pan już pod su mo wał
fe sti wal?

– Koń czy my li cze nie, pi sze my spra -
woz da nie, któ re m.in. prze śle my do Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, do Urzę du Mar szał kow -
skie go i Sta ro stwa Po wia to we go. Fe sti -
wal kosz to wał ok. 155 tys. zł.
To nie jest su ma, któ ra po wa la
na ko la na, jak na ty go dnio wą im -
pre zę, wie le kon cer tów i wy da rzeń
to wa rzy szą cych.

– Ale ten bu dżet i tak był o 50 proc.
wy ższy niż w ro ku 2009, wte dy by ła ta
kwo ta 104 tys. zł. Jest więc du ża ró żni -
ca. Z mi ni ster stwa otrzy ma li śmy aż 70
tys. zł. To cie szy, bo wiem w po przed -
nich la tach nie by ło z te go źró dła ani
zło tów ki.
Te raz przed Wa mi am bit ne pla ny
na naj bli ższe dwa la ta. Przy go to -
wa li ście pro jekt, któ ry ma szan se
na wy so kie do fi nan so wa nie z Unii
Eu ro pej skiej?

– Do Urzę du Mar szał kow skie go zło -
ży li śmy wnio sek o wspar cie z Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. W ra mach dwóch ko lej -
nych fe sti wa li za mie rza my re ali zo wać
pro gram pt. Kon tra sty mu zycz ne: Eu ro -
pa i Azja. Chce my po ka zać ele men ty
kul tu ro we, któ re u nas ra czej się nie po -
ja wia ły, głów nie zresz tą ze wzglę dów fi -
nan so wych. Np. spro wa dze nie ze spo łu
z Da le kie go Wscho du to koszt rzę -
du 100 tys. zł. Ty le wy no sił bu dżet ubie -
gło rocz ne go fe sti wa lu. Za tem aby móc
ta kie ma rze nia zre ali zo wać, trze ba uzy -
skać zna czą ce fun du sze. Je że li w br. się -
gnę li śmy po mu zy kę sta ro grec ką, to
za rok po wę dru je my jesz cze da lej, kil ka
ty się cy lat wstecz. Z ko lei ta mu zy ka
daw na, któ rą tu taj pre zen tu je my, to jest
eu ro pej ski krąg kul tu ro wy. I tak chce my
zbu do wać dwa fe sti wa le na za sa dzie
kon tra stu, ale i po rów na nia Wscho du
oraz Za cho du. Eu ro pa na tle świa ta jest
bar dzo ma ła. Nam się wy da je tyl ko, że
je ste śmy pęp kiem świa ta, a po mi ja my

wiel ką Azję, jej wspa nia łą kul tu rę się -
ga ją cą kil ka ty się cy lat wstecz, np. Chin,
Ja po nii czy In dii, nie mó wiąc o Per sji.
A to są prze cież kul tu ro we źró dła, któ re
na dal bi ją, funk cjo nu ją w swo im zu peł -
nie od ręb nym za kre sie mu zycz nym.
Mu zy ka chiń ska i hin du ska się tro chę
eu ro pe izu ją, ale jed nak po zo sta ją wciąż
w swo jej tra dy cji.
Czy jest już ja kiś za rys pro gra mu
na naj bli ższe dwa la ta?

– Jest, bo we wnio sku mu sia ło się
zna leźć mnó stwo kon kre tów. Nad tym
do ku men tem sie dzie li śmy kil ka ty go -
dni. Na pew no za pro si my ze spół z Uni -
wer sy te tu Mu zycz ne go z Xiang
w Chi nach. On pre zen tu je mu zy kę daw -
ną, opar tą na ich au ten tycz nych ba da -
niach. Ma rzy się nam po ka za nie mu zy ki
oraz tań ców z In dii i Per sji. Za rok mo -
żli wo ści or ga ni za cyj ne nam się roz sze -
rzą. Wkrót ce zo sta nie otwar te Cen trum
Kul tu ry i Sztu ki im. Ady Sa ri w od no -
wio nym bu dyn ku „So ko ła”, tam bę dą
bar dzo do bre wa run ki dla ta kich wy stę -
pów. Za mie rza my też or ga ni zo wać wi -
do wi ska ple ne ro we przy Bra mie
Se kler skiej ko ło klasz to ru. To świet ne
miej sce na ta kie spek ta kle. Gdy by ta cy

chiń scy ar ty ści prze szli wzdłuż klasz tor -
nych mu rów i na pla cu Św. Kin gi za pre -
zen to wa li kon cert sta rej mu zy ki, to
by ła by prze cież re we la cja. Za tem chce -
my Sta ry Sącz uczy nić miej scem spo -
tka nia Orien tu i Za cho du. Roz sze rza my
for mu łę fe sti wa lu. My ślę, że ten po mysł
spodo ba się wi dzom.
Czy li na ra zie ta kie są wstęp ne za -
ło że nia na dwa la ta?

– Ma my już do kład nie usta lo ne na wet
da ty fe sti wa li. Przy szło rocz ny bę dzie
trwał sześć dni, ale w ro ku 2012 – już
sie dem. Usta la jąc je go ter min, uwzględ -

Mimo niesprzyjających
warunków związanych
z powodzią, która
nawiedziła Sądecczyznę,
wszystkie koncerty miały
bardzo dobrą frekwencję
słuchaczy.

FO
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ni łem fakt, że w tym cza sie bę dą się koń -
czy ły Mi strzo stwa Eu ro py w Pił ce No -
żnej w Pol sce i na Ukra inie. Fe sti wal
za cznie się 2 lip ca, w po nie dzia łek,
w dzień po fi na ło wym me czu. Na ta kie
hi sto rycz ne prze cież dla na sze go kra ju
wy da rze nia trze ba zwra cać uwa gę. Za -
tem w nie dzie lę lu dzie obej rzą fi nał,
mam na dzie ję, że z udzia łem Po la ków,
a w po nie dzia łek przy je dzie my do Sta -
re go Są cza. Wra ca jąc do pro gra mu,
w ro ku 2011 chce my, że by po ja wi ły się
ze spo ły z Chin i gru pa ro dzin na Kan kars
z Per sji, któ ra gra mu zy kę z po gra ni cza
per sko -kur dyj skie go. Mo że też bę dą ar -
ty ści z In dii, ale to chy ba za dwa la ta. Za -
pro si my ich we współ pra cy z ze spo łem
Cra co via Dan za. Pa ni Ro ma na An gel ma

tam sze ro kie kon tak ty, ta kże Ma ria Po -
mia now ska, któ ra nie gdyś w Sta rym Są -
czu wy stę po wa ła. W no wym „So ko le”
ma my du żą sce nę, jest fo sa dla or kie stry,
za pro po nu je my więc wy stęp Ope rze Ka -
me ral nej z Kra ko wa, któ ra ma w swo im
re per tu arze od po wied nie przed sta wie nia
z mu zy ki daw nej. Po nad to za mie rza my
zor ga ni zo wać te ma tycz ne wy sta wy po -
świę co ne wcze śniej szym edy cjom im -
pre zy: fo to gra ficz ną, stro jów
i in stru men tów, itd., np. w po ro zu mie niu
z są dec kim Ma ło pol skim Cen trum Kul -
tu ry „So kół” i z Mu zeum Okrę go wym.
Za tem fe sti wal nam się roz sze rzy. Je go
za sad ni cza część na dal od by wać się bę -
dzie w Sta rym Są czu, ale kon cer ty i wy -
da rze nia to wa rzy szą ce w No wym Są czu,
Kra ko wie, Bar ci cach, Kry ni cy, Tar no -
wie, mo że i w Piw nicz nej, Po de gro dziu
czy Łąc ku, gdzie są ko ścio ły ob da rzo ne
wspa nia łą aku sty ką. Pla nu je my też
w pierw szym ro ku or ga ni za cję kon kur -
su pla stycz ne go, in spi ro wa ne go mu zy ką
daw ną, tu za de kla ro wał mi po moc prof.
An drzej Sza rek, a w dru gim – kom po zy -
tor skie go. To mo że być cie ka we do -
świad cze nie. Za le ży mi na tym, że by
przy fe sti wa lu po ja wia li się i pro mo wa li
są de cza nie, ar ty ści zwią za ni z na szym
re gio nem.
Nie unik nie my py ta nia o pie nią -
dze. Na jak wiel kie fun du sze Pan
i dy rek tor Cen trum Kul tu ry Mar ta
Ra dzie jew ska li czy cie? Ja kie są
szan se na to, że otrzy ma cie unij ne
wspar cie?

– Nasz wnio sek prze szedł już po zy -
tyw nie for mal ną oce nę. To jest naj wa -
żniej szy etap. Je ste śmy więc bli sko
uzy ska nia do ta cji. Te raz jest pod da wa -
ny me ry to rycz nej oce nie. My ślę, że po -
łą cze nie mu zy ki Eu ro py i Azji, to
cie ka wy po mysł. Do dam, że
na rok 2011 już za pro si li śmy słyn ny ze -
spół Stut t gar ten Kam mer chor, któ ry wy -
ko ny wa Ba cha. To bę dzie praw dzi wy
ra ry tas. Dwa la ta pro wa dzi łem z nim
roz mo wy. Wie rzę, że nasz wnio sek zo -
sta nie za kwa li fi ko wa ny. Jest w Ma ło pol -
skim Pro gra mie Ope ra cyj nym
wy star cza ją ca kwo ta pie nię dzy, by śmy
mo gli do stać du żą po moc. A mó wi my
o 1 mln zł na dwa la ta. W po rów na niu
do tych skrom nych 100 czy 150 tys. zł,

to ol brzy mia kwo ta. Ta kich pie nię dzy
ni gdy tu taj w Sta rym Są czu na fe sti wa -
lu nie by ło. Po ło wę da je Unia Eu ro pej -
ska, a po ło wę – gmi na Sta ry Sącz. Ta kie
są pro por cje. Ta su ma zo sta nie po dzie -
lo na na dwa la ta – to by ło by po 500 tys.
zł rocz nie, 250 – Sta ry Sącz, ty le sa mo
UE. Jest więc się o co bić. Wie rzę, że
dzię ki te mu na bie rze my roz pę du i w ko -
lej nych la tach bę dzie nam ła twiej
pod wzglę dem fi nan so wym i or ga ni za -
cyj nym so bie ra dzić. Je stem prze ko na -
ny, że Sta ro są dec ki Fe sti wal Mu zy ki
Daw nej bę dzie jesz cze bar dziej niż do -
tąd roz po zna wal ny w kra ju i za gra ni cą.

Roz ma wiał PIOTR GRYŹ LAK

Dr Andrzej Citak

Mu zyk, pe da gog, dy ry gent, za ło ży ciel chó ru
„Sche rzo” dzia ła ją ce go przy I LO im. Ja -
na Dłu go sza, od dwóch lat dy rek tor Sta ro są -
dec kie go Fe sti wa lu Mu zy ki Daw nej.
Uro dził się w 1959 r. w Wo li Kro gu lec kiej.
Od dziec ka miesz kał w Bar ci cach, gdzie
uczęsz czał do Szko ły Pod sta wo wej. Ab sol -
went II LO w No wym Są czu. Ukoń czył Aka de -
mię Mu zycz ną w Kra ko wie oraz
Po dy plo mo we Stu dium Chór mi strzow skie
w Byd gosz czy. Jest na uczy cie lem Pań stwo -
wej Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi -
na I i II stop nia oraz wy kła dow cą
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu.
Za ło żo ny przez nie go czte ro gło so wy chór
„Sche rzo” (z wło skie go żart) po wstał
w 1987 r. Li czy oko ło 60 osób w wie ku 15-18
lat. Re per tu ar ze spo łu obej mu je głów nie
mu zy kę pol ską okre su re ne san su oraz
współ cze sną. Chór jest zdo byw cą wie lu na -
gród na kon kur sach ogól no pol skich i mię -
dzy na ro do wych. Kon cer to wał za gra ni cą
m.in. w Niem czech, Nor we gii, Au strii, Wło -
szech, Fran cji, Bel gii, Szwe cji, Fin lan dii, Ro -
sji, An glii, na Li twie i Sło wa cji.
W ro ku 2009 An drzej Ci tak na kra kow skiej
Aka de mii Mu zycz nej obro nił pra cę dok tor ską
pt.: „Hen ryk Jan Ba tor i je go mu zy ka chó ral -
na, idee, kon tek sty, za gad nie nia wy ko naw -
cze na przy kła dzie utwo rów Mis sa de
Mi se ri cor dia Do mi ni oraz hym nu Mi se ri cor -
dias Do mi ni”.

Andrzej Citak FOT. PG
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Pol ski Zwią zek Pszcze lar ski, ul. Świę to krzy ska 20; 00-002 War sza wa
Dom Pszcze la rza Za kład H-P-U

Ka mian na 29, 33-336 Ła bo wa, pow. No wy Sącz, POL SKA
Tel. +48 (18) 474-16-77, fax 474-17-15

do mpsz cze la rza@wp.pl, www.do mpsz cze la rza.plan ty.pl

Ka mian na – miej sco wość mle kiem i mio dem pły ną ca
Mała, przepiękna miejscowość na Sądecczyźnie, otoczona lasami i górami stała się
niekwestionowaną stolicą polskiego pszczelarstwa, którą odwiedzają turyści
z całego kraju i zagranicy. 
• Kamianna odkryta została przez katolickiego kapłana ks. Henryka Ostacha
(ur. 9.12.1924r. w Poznaniu).
• W 1983r. za sprawą całego środowiska polskich pszczelarzy
wybudowano tu Dom Pszczelarza.
• W roku 1981, w uznaniu wybitnych zasług osiągniętych
w dziedzinie popularyzacji pszczelarstwa, ksiądz Henryk
Ostach został Prezesem Polskiego Związku
Pszczelarskiego, a z jego to inicjatywy w Kamiannej
rozpoczęto nowatorskie leczenie produktami pszczelimi.

Kamianna to wymarzone miejsce na udany
i niekonwencjonalny wypoczynek, wędrówki i dobrą zabawę. 

Polecamy:
• zaopatrzyć się w niezliczone gatunki miodów i produktów pszczelich,
świece i figurki woskowe, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy,
pierzgę, zdrowe słodycze i gumy dla dzieci, kosmetyki
na bazie produktów pszczelich i wiele innych.
• dowiedzieć się o życiu biologicznym pszczół,
pszczelarstwie i pszczelarzach,
• poznać Dom Pszczelarza, a także skorzystać z jego
gościnnych progów,
• zobaczyć w lokalnym muzeum prace wykonane przez
dzieci pt. „Dlaczego pszczoły są potrzebne?” 

Or ga ni zu je my:
• szkolenia pszczelarskie (np. na czeladnika czy mistrza pszczelarskiego)
• targi miodowe, festyny letnie, podczas których przeprowadzamy konkursy 
dla dzieci
• turnusy świąteczne, sylwestrowo-noworoczne, cieszące się olbrzymim
zainteresowaniem, choćby ze względu na wyciąg narciarski znajdujący się tuż
nad naszym domem
• imprezy integracyjne, szkoleniowe, pobyty wczasowe rodzinne i indywidualne, zielone szkoły

Ob słu gu je my im pre zy ro dzin ne: we se la, chrzci ny, zjaz dy ro dzin ne i in ne te go ty pu. Gwa ran cją uda ne go we se la
jest u nas zna ko mi te je dze nie, go ścin na karcz ma z mio da mi pit ny mi i in ny mi trun ka mi, mi ła ob słu ga, du ży par king,
ba za noc le go wa li czą ca 63 m. n. w po ko jach z peł nym wę złem sa ni tar nym. Ko ściół sto ją cy nie opo dal Do mu Pszcze -
la rza jest chęt nie od wie dza ny przez wier nych i tu ry stów.

Ser decz nie za pra sza my Pań stwa do Ka mian nej!

R E K L A M A
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R E K L A M A

MIODU W ŻYCIU, MIODU W PASIECE!

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DOBRODZIEJSTW NATURY!

Czekamy Z GARNCEM MIODU!

Pasieka „BARĆ” im. ks dra H. Ostacha

Emilia Nowak, Jacek Nowak, Kamianna 17, 33-336 Łabowa, pow. Nowy Sącz

tel.(18) 474 16 32, fax (18) 474 17 20, e-mail: barc@kamianna.pl www.kamianna.pl

GPS N49031'527, E 20056'116

Tradycja od 1960 roku

Warto wiedzieć, 
że Pasieka „BARĆ” Kamianna:

• tradycją sięga do przepowiedni sprzed wieków,

która mówi, że na tej ziemi złoto rodzi się

na kamieniu. Tym złotem to oczywiście jest miód

spadziowy, który tu powstaje z drzew jodły.

• jest jedyną pasieką produkcyjno-hodowlaną

w Kamiannej działającą od 1960 roku.

• prowadzi sprzedaż wyhodowanych matek

pszczelich – Kamianka, pozyskanych produktów

pszczelich i ich przetworów.

• rozprowadza sprzęt pasieczny oraz wydawnictwa 

literatury fachowej.

• prowadzi podstawowe analizy miodów i innych

produktów pszczelich.

• prowadzi działalność szkoleniowo-informacyjno-

turystyczną również z zakresu apiterapii.

Utworzona jest ścieżka edukacyjna.

• posiada skansen pszczelarski i muzeum

pasiecznictwa.

• produkty z pasieki „BARĆ” opatrzone są

banderolą z autografem ks. dra Henryka Ostacha.

• corocznie ofiarowywała miód spadziowy

Papieżowi Janowi Pawłowi II.

• ponadto Pasieka „BARĆ” prowadzi działalność

gastronomiczną i hotelarską (kawiarnia,

gastronomia, pokoje gościnne)
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J est to pierw sze te go ro dza ju miej -
sce gro zy w No wym Są czu. Nikt
oczy wi ście w nim ni ko go nie tor -
tu ru je, jed nak już sa mo oglą da nie

znaj du ją cych się tam eks po na tów wy wo -
łu je mie sza ne uczu cia. Kli ma tu ca ło ści
do da ją ka mien ne piw ni ce, gdzie umiesz -
czo no na rzę dzia tor tur. 

– Wszyst kie na rzę dzia, bę dą ce wier -
nie od two rzo ny mi re pli ka mi, są dzie łem
ro dzi mych rze mieśl ni ków są dec kich
i biec kich – mó wi Be ata Wierz bic ka,
kie row nik dzia łu hi sto rycz no -ar che olo -
gicz ne go, po my sło daw czy ni sa li tor tur
i re ali za tor ka wy sta wy. – Wy sta wa ma
przede wszyst kim wy wo łać u oglą da ją -

cych re flek sje nad okru cień stwem kar
sto so wa nych przed kil ko ma wie ka mi.

Na rzę dzia tor tur sto so wa no w pań -
stwach eu ro pej skich, rów nież w Pol sce
– choć z pew no ścią u nas nie na ta ką
ska lę. W sa li wy sta wien ni czej bez tru du
mo żna od na leźć krze sło cza row nic, któ -
re słu ży ło do ła ma nia wo li ko biet oska -
rżo nych o upra wia nie cza rów. Okrop ne
cier pie nia za da wa ły zgnia tacz pal ców,

ko cie ła py (słu ży ły do roz szar py wa nia
cia ła ska zań ca), dy by (kło da – słu ży ła
do unie ru cha mia nia ska zań ców) oraz
ko ły ska Ju da sza – ska za niec ze skrę po -
wa ny mi rę ko ma był pod cią ga ny do gó -
ry, a po tem opusz cza ny na na rzę dzie
w kształ cie sto żka, na któ re się na bi jał.
Za po mo cą ko ła eg ze ku cyj ne go ska zań -
co wi ła ma no ko ści i mia żdżo no na rzą dy
we wnętrz ne. Wśród na rzę dzi są ta kie,
któ ry mi tor tu ro wa no ko bie ty. Do nich
na le ża ły m.in. skrzyp ce oraz wy ry wacz
pier si. Ten ostat ni uży wa no do roz szar -
py wa nia pier si ko biet, któ re do ko na ły
abor cji. Ruszt słu żył do przy pie ka nia
nie któ rych czę ści cia ła. Tor tu ra koń czy -
ła się za zwy czaj śmier cią i by ła sto so -
wa na wo bec he re ty ków.

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go za po -
śred nic twem Eu ro re gio nu „Ta try”,
w ra mach Współ pra cy Trans gra nicz nej
Rzecz po spo li ta Pol ska – Re pu bli ka Sło -
wac ka 2007-2013. (MI GA)

Wie ści z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu

Włos się na gło wie je ży

Wystawa ma przede
wszystkim wywołać
u oglądających refleksje
nad okrucieństwem kar
stosowanych przed kilkoma
wiekami.

BEATA WIERZBICKA

Ma de jo we ło że z za jącz ka mi i ko ło wro tem, krze sło cza row -
nic, skrzyp ce po je dyn cze i po dwój ne, dy by, klat ka hań by, ko -
ło do ła ma nia, ko ły ska Ju da sza, wy ry wacz pier si, wi deł ki
he re ty ków, ko cie ła py – to tyl ko nie któ re re pli ki na rzę dzi
i urzą dzeń do za da wa nia w prze szło ści bó lu i cier pień, w któ -
re wy po sa żo na jest sa la tor tur. Otwar to ją nie daw no w Mu -
zeum Okrę go wym. W cią gu za le d wie kil ku ty go dni
od wie dzi ło ją po nad ty siąc osób.

FO
T.

 M
IG

A
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J ej au tor ka jest ab sol went ką Pań -
stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo -
do wej w No wym Są czu.
Ukoń czy ła kie ru nek Edu ka cja

Ar ty stycz na w Za kre sie Sztuk Pla -
stycz nych w In sty tu cie Pe da go gicz -
nym. Stu dio wa ła w la tach 2007-2010.
Dy plom z wy ró żnie niem uzy ska ła
w pra cow ni ma lar stwa prof. dr. hab. Ja -
nu sza Or biow skie go.

Pre zen to wa ny na wy sta wie cykl ob -
ra zów przed sta wia sta re, po nisz czo ne
frag men ty bu dyn ków, na któ rych czas
zo sta wił swo je śla dy. Ich ce chą wspól -
ną jest to, że wszyst kie po cho dzą
z opu sto sza łych do mów, któ re nie gdyś
tęt ni ły ży ciem, a dzi siaj pra wie nikt już
o nich nie pa mię ta.

„Mło de po ko le nia są zbyt za ję te so -
bą i wła sny mi spra wa mi, że by dbać o to,
co stwo rzy li przod ko wie. Więk szość nie
oglą da się wstecz, nie pie lę gnu je tra dy -
cji, nie sza nu je pa mię ci o prze szło ści
– pi sze w wy sta wo wym ka ta lo gu
An na Wilk. – Do my – okna – drzwi, to
prze cież dzie ło ludz kich rąk. Dla czło -
wie ka dom jest naj wa żniej szy. W nim
miesz ka my, tu spę dza my więk szość ży -
cia, świę tu je my suk ce sy i opła ku je my
po ra żki. Sta no wi dla nas schro nie nie.
Jest miej scem, w któ rym tak na praw dę
mo że my być wresz cie so bą. 

Au tor ka prac w swo ich ob ra zach
szu ka od po wie dzi na py ta nie, czy war -
to tak prze sad nie za bie gać o do bra do -
cze sne? Po ka zu je, co zo sta je z rze czy
ma te rial nych. Na ma lo wa ne przez nią
okna są sta re i zde wa sto wa ne. Z więk -
szo ści ze szła far ba, po ro sły pa ję czy ną
i mchem, w wie lu wy bi to szy by. Drzwi
już nie otwie ra ją się przed ni kim, piec
jest zu peł nie zim ny… 

– In spi ra cją do stwo rze nia cy klu ob -
ra zów „Prze mi ja nie” by ły ba ro ko we
mar twe na tu ry. Ar ty ści epo ki ba ro ku
czę sto się ga li do sym bo li va ni tas ta kich,
jak np. psu ją ce się owo ce, ścię te kwia -
ty, ze ga ry… Uka zy wa ły one w spo sób
ale go rycz ny kru chość ży cia, uświa da -
mia ły, że wszyst ko, co ziem skie i ma te -
rial ne szyb ko prze mi ja. Wska zy wa ły
na bez sens prze sad ne go za bie ga nia
o po mna ża nie ma jąt ku. Za chę ca ły
do re flek sji nad cza sem, któ ry nam
jesz cze „tu” po zo stał, i nad wiecz no -
ścią – za uwa ża au tor ka.

(MI GA)

Drzwi nie otwie ra ją się
przed ni kim
„Przemijanie” – to tytuł wystawy prac Anny Wilk.
Ekspozycję można oglądać od 23 lipca w Galerii Ratusza
w Miasteczku Galicyjskim.

Jed na z prac An ny Wilk

KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3, 
25 czerw ca – 15 sierp nia 
Wy sta wa Sa la Tor tur
27 sierp nia – 17 paź dzier ni ka
Wy sta wa Ży cie co dzien ne w śre dnio wiecz -
nym mie ście

Ga le ria „Daw na Sy na go ga”, 
ul. Ber ka Jo se le wi cza 12
19 czerw ca – 22 sierp nia 
Do rocz na wy sta wa ZPAP

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19
20 sierp nia – 20 wrze śnia
Wy sta wa Pocz tów ki kry nic kie 

Imprezy
STA RA LU BO WNIA
Skan sen w Sta rej Lu bow ni, Zámocká 22
8 sierp nia
Z cy klu „Od wie dzi ny u pra dziad ków na wsi”
– „Wi zy ta są sia dów z Są dec czy zny w Sta rej
Lu bow ni” 
Do Sta rej Lu bow ni po ja dą rę ko dziel ni cy,
rze mieśl ni cy, ar ty ści lu do wi, wiej skie
go spo dy nie oraz ze spo ły folk lo ry stycz -
ne, by w tam tej szym skan se nie, za przy -
jaź nio nym z są dec kim, za pre zen to wać
barw ną kul tu rę i tra dy cje na sze go re gio -
nu. W ra mach im pre zy od bę dą się po ka -
zy rze mio sła i co dzien nych za jęć
miesz kań ców są dec kiej wsi, m.in. ha ftu,
zdo bie nia wnętrz kwia ta mi z bi bu ły, wy -
ro bu ko ro nek kloc ko wych, ma lar stwa
na szkle. Przy oka zji wy stę pów sce nicz -
nych bę dzie mo żna po znać ele men ty
folk lo ru – mu zy kę, śpiew, ta niec, a ta -
kże stro je i ob rzę do wo ść miesz kań ców
Są dec czy zny.

NO WY SĄCZ
Mia stecz ko Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226
21 sierp nia
Jar mark rze mio sła 
Wy staw cy, chcą cy wziąć udział w im pre zie,
po win ni zgło sić się do Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu – tel. 18 443-77-08
wew. 119 (Dział Pro mo cji) oraz do Mia -
stecz ka Ga li cyj skie go – tel. 18 441-02-10.
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Te atr Bo gu i so bie. Ob rzę do wość
do rocz na na Są dec czyź nie

– Pra ca nad ta ką ksią żką jest trud na,
bo i te mat trud ny. Cza sa mi czu łem się jak
in truz. Pod glą dać lu dzi, któ rzy się mo dlą,
to tak jak by wkra czać w ich pry wat ność
– mó wi Piotr Droź dzik, fo to gra fik i au tor
al bu mu Te atr Bo gu i so bie. Ob rzę do wość
do rocz na na Są dec czyź nie.

Nad al bu mem pra co wał dwa la ta, je -
żdżąc pod czas świąt do ró żnych miej -
sco wo ści w re gio nie, by po ka zać, jak
wy bra ne świę ta i uro czy sto ści ob cho dzą
Po la cy, Łem ko wie, Cy ga nie czy Ży dzi.

– Mo im za da niem by ło po ka za nie lu -
dzi, któ rzy są naj wa żniej szy mi ak to ra mi
i wi dza mi w tych spek ta klach. Dla mnie nie
sam cel był wa żny a śro dek – na sze uczest -
nic two w mi ste riach – do da je Droź dzik.

No wa ksią żka utwier dza w prze ko -
na niu, że mi mo wie lu ró żnic, ja kie ist -
nie ją po mię dzy po szcze gól ny mi
wy zna nia mi, wię cej je łą czy niż dzie li.
Droź dzik od kry wa tra dy cje, któ re kul -
ty wu je już nie wie lu wier nych. W Bart -
nem pod glą dał Świę ta Bo że go
Na ro dze nia na Łem kowsz czyź nie
– w trza ska ją cy mróz cho dził wraz z ko -

lęd ni ka mi od do mu do do mu i ku je go
ogrom ne mu zdzi wie niu wszy scy miesz -
kań cy bar dzo ser decz nie ich przyj mo -
wa li. W Mar cin ko wi cach za cho wał się
zwy czaj w Świę ta Wiel ka noc ne je żdże -

nia z Chry stu sem na osioł ku; w Mę ci -
nie oka dza nia swo ich do mów, sto dół,
pól – co ma za pew nić do bro byt.

– W trak cie re ali zo wa nia te go te ma tu
wraz z gru pą, z któ rą jeź dzi łem, za sta na -
wia łem się: wy znaw cy któ rej re li gii są
gor liw si w swo ich mo dli twach? Ta kie py -
ta nie, ja koś na su wa się sa mo ist nie, ale
jest zu peł nie nie po trzeb ne. Na po cząt ku
za fa scy no wa ny by łem kul tu rą pra wo sła -
wia. W mia rę ro bie nia ma te ria łu zro zu -
mia łem, że ka żdy z wier nych po tra fi

od dać się w peł ni mo dli twie. Ogrom ne
wra że nie zro bi li na mnie Ży dzi, któ rzy
tak za po mi na ją się w niej, że nie czu ją
bó lu, ude rza jąc gło wą o ścia nę. 

Wier ni mo dlą się ró żny mi ję zy ka mi
i na ró żny spo sób, jed nak ka żde mi ste -
rium koń czy się ta kim sa mym ak cen tem
– proś ba mi do Bo ga.

Po wsta nie al bu mu po prze dzi ła ubie -
gło rocz na wy sta wa zor ga ni zo wa -
na przez Mu zeum Okrę go we w No wym
Są czu. Piotr Droź dzik opo wia da, że kie -
dy opro wa dzał po niej zna jo me go An -
gli ka, ten stwier dził: To mu sia ło bar dzo
du żo kosz to wać?

– Na po cząt ku nie zro zu mia łem, dla cze -
go o to za py tał – mó wi są de cza nin. – Do -
pie ro póź niej wy ja śnił: Zgro ma dze nia ty lu
sta ty stów do jed ne go zdję cia prze cież
kosz tu je...

W pra cę nad Te atrem Bo gu a so bie,
wy da nym przez Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu, za an ga żo wa li się m.
in.: Jo an na Hoł da – au tor ka tek stu, An -
na Mo krzyc ka – opra co wa nie gra ficz ne
i Ja cek Ku rze ja, któ ry przy go to wał ma -
te riał fil mo wy. Al bum wy da no dzię ki
fun du szom unij nym, dla te go nie mo żna
go sprze da wać. Nie tra fi też do księ gar -
ni. Za in te re so wa ni mo gą otrzy mać go
pod czas pro mo cji – o jej ter mi nie po in -
for mu je my na na szym por ta lu sa de cza -
nin.in fo. 

Niem cy na Są dec czyź nie
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu

wy da ło w ofi cy nie Gol druk ksią żecz kę
pt. Ko lo ni ści nie miec cy na zie mi są dec -
kiej, au tor stwa du etu: ks. prof. Jó zef Ma -
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Kto czy ta, nie błą dzi

– Czasami czułem się jak
intruz. Podglądać ludzi,
którzy się modlą, to tak
jakby wkraczać w ich
prywatność – mówi Piotr
Droździk.
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rec ki i Lu cy na Rot ter. Wy daw nic two jest
po kło siem wy sta wy zre ali zo wa nej
w Mia stecz ku Ga li cyj skim w ra mach
pro jek tu „Jar mark kul tur”, fi nan so wa ne -
go z fun du szy UE. Nad dzie łem pra co -
wa li: Woj ciech Śli wiń ski (re dak tor
pro wa dzą cy), Bo gu sła wa Bła że wicz,
Piotr Droź dzik, Ma ria Mar ci now ska,
Le szek Mi gra ła, Agniesz ka Paw lik -Ja -
ni ca, Da nu ta Pla ta, Bar ba ra Sza fran, Be -
ata Wierz bic ka, An na Wi deł.

Niem cy przy by li na Są dec czy znę już
w wie kach śred nich, ule ga jąc z bie giem
lat po lo ni za cji. Na stęp na fa la zwią za -
na jest z ak cją osie dleń czą w ra mach ko -
lo ni za cji jó ze fiń skiej pod ko niec XVIII w.
Mniej szość nie miec ka za ło ży ła w No -
wym Są czu pa ra fię ewan ge lic ko–au gs -
bur ską 1803, a na stęp nie hel wec ką
w Sta dłach. 

Z pu bli ka cji do wie my się, że
przed wy bu chem II woj ny świa to wej
licz ba lud no ści nie miec kiej na Są dec -
czyź nie do cho dzi ła do ty sią ca. Dzie ci
uczy ły się w trzech szko łach: w N. Są czu
(od 1806 po za ku pie niu klasz to ru fran -
cisz kań skie go), Sta dłach (zbu do wa -
na w 1787) i Goł ko wi cach (1794).
W in nych miej sco wo ściach, np. w Strze -
szy cach, dzie ci uczy ły się w pry wat nych
do mach lub w pol skich szko łach. Niem -
cy przy wią zy wa li du żą wa gę do wy -
kształ ce nia swych dzie ci. 

Opra co wa nie wzbo ga ca ją ar chi wal ne
zdję cia (m. in. z ksią żki sy na przed wo -
jen ne go pa sto ra ewan ge lic kie go, R.
Wal lo sch ke pt. Von der Pfalz zum Du na -
jetz, map ki).

Znacz na część lud no ści nie miec kiej
sta no wi ła ba zę dla V ko lum ny – dy wer -
sji nie miec kiej. Pod czas oku pa cji Niem -
cy są dec cy de kla ro wa li na ro do wość
nie miec ką, pod pi sy wa li tzw. volks li stę,
obej mo wa li wa żne sta no wi ska. Okru -
cień stwem wsła wi li się za trud nie ni
w ge sta po Jo hann Butz z Po drze cza
i Franz La wit sch ka ze Sta re go Są cza
(ska za ny przez pol ski sąd na ka rę śmier -
ci w 1955). Mło dzież nie miec ka wcie -
lo na do We hr mach tu gi nę ła na fron cie
wschod nim. W lip cu 1944 i na prze ło -
mie 1944/45 więk szość Niem ców ewa -
ku owa ła się na po le ce nie władz
nie miec kich wraz z wy co fu ją cym się
woj skiem. Nie licz ni, spo lo ni zo wa ni po -

tom ko wie ko lo ni stów, za cho wa li pa trio -
tycz ną, pro pol ską po sta wę, na ra ża jąc się
pod czas oku pa cji na szy ka ny.

Po zo sta ło ścią po ko lo ni stach nie miec -
kich jest np. za bu do wa we wsi Goł ko wi -
ce. Sek tor do mostw – cha rak te ry zu ją cy
się sta wia niem do mów szczy tem do dro -
gi i bra ma mi – od two rzo no w Mia stecz -
ku Ga li cyj skim w No wym Są czu. Jest tu
ta kże zbu do wa ny on giś zbór ewan ge lic -
ki ze Sta deł.

Ku mo sia ku mo si 
go rzo łec ke no si 

Daw ne prze są dy gło si ły, że ko bie ta
cię żar na nie po win na okra czać dy sz la
lub prze kra czać po wro za, sznu ra, po wa -
lo nych ga łę zi, gdyż mo gło to spo wo do -
wać cię żki po ród. Gro zi ło to też
owi nię ciem się pę po wi ny wo kół szyi
dziec ka, od cze go mo gło się udu sić. Po -
wszech nie też są dzo no, że wpa trze nie
się cię żar nej w po żar lub mysz po wo do -
wa ło uro dze nie się dziec ka ze zna mie -
niem lub „my szą”. W Po de gro dziu
do dziś pa nu je też prze ko na nie, że je śli
ktoś ma umrzeć, po ja wia ją się zna ki
– za po wie dzi śmier ci. 

Ja kie? O nich i in nych cie ka wost kach
zwią za nych z tra dy cyj ny mi zwy cza ja mi
i wie rze nia mi na ro dzi no wy mi i po grze -
bo wy mi w sto li cy La chów Są dec kich
mo żna prze czy tać w ksią żce Mag da le -
ny Kroh, eme ry to wa nej et no graf Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu, pt.
Ku mo sia, ku mo si go rzo łec ke no si. Wy -
da li ją Gmin ny Ośro dek Kul tu ry oraz
Urząd Gmi ny w Po de gro dziu.

Ma te riał do swej ksią żki Mag da le -
na Kroh czer pa ła z re la cji star szych lu -
dzi, któ rzy prze cho wa li jesz cze
w pa mię ci wie dzę o tra dy cyj nych prak -
ty kach na są dec kiej wsi. Po nad to wy ko -
rzy sta ła ró żne go ro dza ju za pi sy
z daw nych lat.

Ksią żka jest już ko lej ną, two rzą cą
cykl o ob rzę dach i zwy cza jach z oko lic
Po de gro dzia. Przed dwo ma la ty uka za -
ła się pierw sza pt. Jo se Po de gro dzok,
jo se ro do wi ty z oka zji 70. rocz ni cy po -
wsta nia Ze spo łu Re gio nal ne go Po de -
gro dzie, a po niej wy da no ksią żkę pt.
Co to za gwioz dec ka nad oso wiom
świy ci – o tra dy cyj nym ko lę do wa niu
po do mach. Wy da nie naj now szej pu bli -
ka cji spon so ro wał Urząd Gmi ny w Po -
de gro dziu przy wspar ciu Urzę du
Mar szał kow skie go. Pu bli ka cja uka za ło
się w na kła dzie 1000 egz. Mo żna
w niej zo ba czyć uni ka to we fo to gra fie
Woj cie cha Mi ga cza, le gen dar ne go fo -
to gra fa z Go stwi cy, uży czo ne przez
Pań stwo we Mu zeum Et no gra ficz ne
w War sza wie, jak i te znaj du ją ce się
w ar chi wach po de grodz kie go GOK,
Ko ła Fo to gra ficz ne go Gim na zjum
w Po de gro dziu i zdję cia ro dzin ne
miesz kań ców.

– To uni ka to wa pu bli ka cja, bo nie -
wie le jest wy daw nictw o zwy cza jach,
wie rze niach, ob rzę dach zwią za nych
z na ro dzi na mi i po chów kiem czło wie ka.
Za cho wa ło się też ma ło zdjęć, zwłasz cza
ce re mo nii po grze bo wych – mó wi
Krzysz tof Bo dzio ny, dy rek tor po de -
grodz kie go Gmin ne go Ośrod ka Kul tu -
ry. Au to rom uda ło się ze brać 900
fo to gra fii zwią za nych z na ro dzi na mi
i po chów ka mi. Ksią żkę mo żna na być
w GOK, Mu zeum Re gio nal nym oraz
w bi blio te ce w Po de gro dziu.

BIBLIOFIL

Powszechnie też sądzono,
że wpatrzenie się ciężarnej
w pożar lub mysz
powodowało 
urodzenie się dziecka 
ze znamieniem.
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Na pi sa łem dziś dwa sło wa,
że po ja dę znów do Lwo wa
bo tam prze cież znów być mu szę,
Lwów wciąż cze ka, więc wy ru szę.

(Je rzy Ma sior, frag ment pio sen ki Da le ko stąd)

44 człon ków i sym pa ty -
ków no wo są dec kie go
od dzia łu To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Lwo wa

i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich pe -
re gry no wa ło pol ski mi śla da mi po za -
chod niej Ukra inie. Na tra sie, oprócz
Lwo wa, zna la zły się ta kie miej sco wo ści
jak: Zło czów, Pod hor ce, Ole sko, Żół -
kiew, Rud ki i Beń ko wa Wisz nia. Dla
wie lu, jak dla pre ze sa od dzia łu Bo le sła -
wa Bi ło wu sa z żo ną Zo fią czy dr. Wie -
sła wa Miec kow skie go, był to ko lej ny

po wrót do kra ju dzie ciń stwa i mło do ści.
Pań stwo Bi ło wu so wie do kład nie 50 lat
te mu w lwow skim ko ście le Ma rii Mag -
da le ny sta nę li na ślub nym ko bier cu.

Dla spo rej rze szy uczest ni ków Kre sy
są też wspo mnie niem ro dzi ców i dziad -
ków, echem od le głej hi sto rii Rzecz po -
spo li tej, świa tem z li te ra tu ry (Try lo gii).
Bo że na Cet na row ska (żo na zna ne go są -
dec kie go ap te ka rza Bo le sła wa) po raz
pierw szy od wie dzi ła ka mie ni cę przy ul.
Krzy wo no sa we Lwo wie, gdzie przy szła
na świat w 1940 r. (pod oku pa cją so -
wiec ką). Nie trud no so bie wy obra zić,
jak by ła po ru szo na…

Naj star szy uczest nik wy pra wy, Wła -
dy sław Bed nar ski (86 lat) z Ro żno wa,
za nim w 1944 r. przy brał mun dur żoł -
nie rza i z I Ar mią Woj ska Pol skie go po -

ma sze ro wał na Ber lin, przy po mniał so -
bie pod ró że słu żbo we z ga li cyj skie go
Tek sa su – Bo ry sła wia i Dro ho by cza
do znaj du ją cej się przy lwow skim po -
mni ku Ada ma Mic kie wi cza (przy daw -
nych Wa łach Het mań skich) sie dzi by
dy rek cji To wa rzy stwa Naf to we go.

By ła oka zja przy wi tać się z no wy mi
po mni ka mi np. Ni ki fo ra Kry nic kie go
(rzeź bę sto ją cą przy ko ście le Do mi ni ka -

nów na le ży obo wiąz ko wo po cią gnąć
za nos, któ ry od tych czu ło ści jest wy po -
le ro wa ny, aż błysz czy), a pod czas spo -
tka nia z pre ze sem To wa rzy stwa Kul tu ry
Pol skiej Zie mi Lwow skiej, Emi lem Le -
go wi czem wspo mnieć też za ło ży cie la
no wo są dec kiej or ga ni za cji lwo wia ków,
ś.p. dok to ra Je rze go Ma sio ra, czło wie ka
re ne san so we go, wła ści cie la wie lu pa sji,
przy ja cie la mło dzie ży, któ ry wy cho wał
się w do mu przy ul. Le śnej 16 (w dziel -
ni cy Or ląt, nie da le ko ro do we go gniaz da
Zbi gnie wa Her ber ta), uczył
się w II Gim na zjum i Li ceum im. Ka ro -
la Szaj no chy, a na wierz choł ku Kop ca
Unii Lu bel skiej, nad Wy so kim Zam -
kiem, skła dał przy rze cze nia har cer skie.

Na Cmen ta rzu Or ląt, na Ły cza ko wie,
są de cza nie, na cze le z wi ce pre zy dent
Bo że ną Ja wor, zło ży li wie niec z bia ło -
-czer wo ną szar fą od „Mia sta No we go
Są cza”. Po dob ne wią zan ki ozdo bi ły gro -
by Ma rii Ko nop nic kiej i w kryp cie
w ko ście le w Rud kach – Alek san dra
Fre dry.

Obec ne od 700 lat pol skie śla dy, mi -
mo pro wa dzo nej przez wie le lat ce lo -
wej de wa sta cji, trzy ma ją się do brze,
zwłasz cza we Lwo wie, zwłasz cza
na cmen ta rzu Ły cza kow skim, dziel ni -
cy za Styk sem…, tam gdzie śpią lwow -
skie Or lę ta. Wi dać od no wio ne

Zarażeni kresowym mitem

Sądeczanie
w grodzie Lwa Bożena Cetnarowska

(żona znanego sądeckiego
aptekarza Bolesława)
po raz pierwszy odwiedziła
kamienicę przy ul.
Krzywonosa we Lwowie,
gdzie przyszła na świat
w 1940 r.
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wy sił kiem Po la ków sta re na grob ki,
z pięk ny mi rzeź ba mi, z po sta cia mi
anio łów, amor ków, za my ślo nych pła -
czek. W gor szym, nie ste ty, sta nie są bu -
dow le po za Lwo wem, zam ki,
re zy den cje (np. Wer sal Wscho du – pa -
łac Ko niec pol skich i Rze wu skich
w Pod hor cach) i ko ścio ły, choć nie któ -
re z nich są po wo li od bu do wy wa ne
i od re stau ro wy wa ne, tak jak Żół kiew,
sie dzi ba Sta ni sła wa Żół kiew skie go
(dziad ka kró la Ja na III So bie skie go),
któ ry zdo by wał Mo skwę i wię ził ca ra.

O pod trzy my wa nie związ ków są dec -
ko -lwow skich i za ra ża nie kre so wy mi mi -
ta mi dba mło dy prze wod nik Da riusz
Kom pa no wicz, ro do wi ty lwo wiak, ab sol -
went wy dzia łu pra wa na Uni wer sy te cie
Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie,
opo wia da jąc barw nie o tym, jak po -
nad 90 lat te mu Lwów, któ ry miał stać się
sto li cą za chod niej Ukra iny, zo stał obro -
nio ny przy po mo cy ca łej Ga li cji, na cze -
le z No wym Są czem i Kra ko wem.

Przy po mnij my za tem: naj pierw znad
Du naj ca wy ru szył pięć dzie się cio oso bo -
wy od dział pod do wódz twem po rucz ni -
ka Fran cisz ka Kic ki, zło żo ny z uczniów
gim na zjów Dłu go sza i Chro bre go, „So -
ko ła”, POW i „Strzel ca”. Ko lej ne od -
dzia ły sfor mo wa no na po le ce nie
ko men dan ta wojsk w No wym Są czu
mjr. Ka zi mie rza Trzciń skie go. Li czy ły
po 100 osób. Do wo dzi li ni mi po rucz ni -
cy Gó row ski i So cha. Ko le ja rze wy sła li
dwa po cią gi pan cer ne: „Gro mo bój”

i „Hal ler czyk”. Od sa me go po cząt ku
woj ny pol sko -ukra iń skiej żoł nie rza mi
kie ro wa li dwaj in ni są de cza nie: mjr Bro -
ni sław Pie rac ki i je go brat Ka zi mierz. 

W ten kli mat wpi sa ła się opo wieść
Dar ka o Jur ku Bit scha nie i je go ko le -
gach, o lot ni kach i pie chu rach, o nie zna -
nym żoł nie rzu i Pię ciu z Per sen ków ki;
o czoł gach so wiec kich, rów na ją cych
Cmen tarz Or ląt na szych cza sów (1971)
z zie mią. By li śmy wzru sze ni i po ru sze -
ni, wi dząc jak to świę te dla Po la ków
miej sce po wra ca do cza sów świet no ści.

Lwów si łą swo jej kul tu ry i na uki
(Uni wer sy tet, Po li tech ni ka) pro mie nio -
wał na ca łą Ga li cję, w tym na No wy
Sącz. Ab sol wen ci lwow skich uczel ni
nie śli cy wi li za cję, spra wo wa li wa żne
urzę dy. Ro do wi ty lwo wiak, bur mistrz
Lu cjan Li piń ski, wy bu do wał no wy ra -
tusz. Lwow ski ar chi tekt Ta low ski za pro -
jek to wał w No wym Są czu ko ścio ły św.
Ka zi mie rza i ko le jo wy, a lwow skie do -
świad cze nia i edu ka cja ukształ to wa ły in -
ne go ar chi tek ta, Ze no na Ada ma
Re mie go, któ ry wy warł du ży wpływ
na ob li cze gro du nad Du naj cem na po -
cząt ku XX w.

Opusz cza jąc Lwów, mia sto wspa nia -
łej ar chi tek tu ry i wie lo kul tu ro wych dzieł
sztu ki, mia sto ar ty stów i ba tia rów,
Szczep cia i Toń cia z Lwow skiej Fa li,
Boya -Że leń skie go, Du lę bian ki, Grot t ge -
ra i Wan dy Mon ne, Ba na cha, In gar de na,
Axe ra, Ba czew skie go, He ma ra, Fre dry,
Ko nop nic kiej, Za pol skiej, Dzie du szyc -
kich, a po tem Hiol skie go, Ki la ra, Ja nic -
kie go, Pszo nia ka, Mi chot ka,
Ha nusz kie wi cza, Za ga jew skie go, Le ma
i Ma sio ra, po czu li śmy ma gię utra co nej
de cy zją jał tań ską, Mia sta – Ar ka dii; jak -
by uko cha nej dziew czy ny, któ rą zmu -
sze ni by li śmy po rzu cić. 

Uczu cie za du my spo tę go wał wi dok
ka mien nych lwów z Cmen ta rza Or ląt,
któ re wciąż ma ją za kaz po wro tu na swo -
je sta re miej sce (gdzie pod łu kiem
trium fal nym wy ry to na pis Mor tui sunt
ut li be ri vi va mus (Umar li, aby śmy ży li
wol ni) i sto ją opusz czo ne: je den w la sku
przy wy lo cie ze Lwo wa na Win ni ki,
dru gi za sło nię ty za ro śla mi przy ul. Kul -
par kow skiej, za szko łą geo de zyj ną. 

Czy po wró cą, sem per fi de lis, kto wie...?
(LEŚ)

Ewa Pancerz, Bożena Jawor i Piotr
Tengowski przy grobie Aleksandra
Fredry w Rudkach FOT. LEŚ

Na Kopcu Unii Lubelskiej FOT. LEŚ
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6 kwiet nia 1410 ro ku zje chał Wła -
dy sław Ja gieł ło z Wi tol dem,
wiel kim księ ciem li tew skim
do No we go Są cza, gdzie ocze ki -

wa li mo nar chów po wia do mie ni wcze śniej
o ich przy jeź dzie, do stoj ni cy du chow ni
i świec cy kró le stwa. Za kwa te ro wa no ich
w ka mie ni cy miej sco we go miesz cza ni -
na Gerz dor fa. Ce lem przy jaz du mia ło być
spo tka nie z Zyg mun tem Luk sem bur skim,
kró lem wę gier skim w nie da le kim Kie -
żmar ku na Spi szu, w związ ku z nad cią ga -
ją cą woj ną z za ko nem krzy żac kim. 

Stro na pol ska za bie ga ła o do trzy ma nie
przez wład cę Wę gier za war te go wcze śniej,
ale ak tu al ne go jesz cze ro zej mu, któ ry wy -
ga sał wpraw dzie do pie ro za trzy la ta, lecz
po wąt pie wa no słusz nie w je go trwa łość.
Pa mię ta no Luk sem bur czy ko wi bo wiem,
że usi ło wał roz bić unię pol sko -li tew ską
i obie cał Krzy ża kom po moc w ra zie woj -
ny z Pol ską i Li twą – przy po mi na wy da -
rze nie sprzed 600 lat w naj now szym
nu me rze „Rocz ni ka Są dec kie go” kra kow -
ski hi sto ryk prof. Fe liks Ki ryk.

Są de cza nie mie li oka zję po znać, jak
ro dzi ły się pla ny wiel kie bi twy, uczest -
ni cząc w przy go to wa nym przez Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu
pro jek cie: „Ja gieł ło na są dec kim zam ku
– czy li jak Grun wald pla no wa no”. In -
sce ni za cję przy go to wa no w sce ne rii
gwar ne go jar mar ku na Pla cu Ko le giac -
kim, gdzie swo je stra ga ny wy sta wi li rze -
mieśl ni cy i han dla rze. Tam też od by ło
się pa so wa nie na ry ce rza. Na są dec kim
Ryn ku z ko lei ze bra li się wo jo wie, pre -
zen tu jąc zbro je z okre su od śre dnio -
wiecz po XVII w. Ru szy li kon no
uli ca mi mia sta pod ru iny zam ku, gdzie
cze ka ła już hu sa ria pol ska, wę gier ska,
li sow czy ków, dra go nów, pie cho ta pol -
ska i za chod nia, da jąc po kaz sta ro pol -
skiej sztu ki wo jen nej.

– Po dob nie jak pod czas Bi twy
pod Grun wal dem ma my upał nie do wy -
trzy ma nia – mó wił Ro bert Ślu sa rek, dy -
rek tor Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu. 

IGA MI CHA LEC

Warto wiedzieć

W im pre zie wzię ły udział brac twa ry cer skie
i gru py re kon struk cji hi sto rycz nych: z Kra ko wa,
Sto wa rzy sze nie Sta ni ca, Za moj skie Brac two
Ry cer skie, Gla dii Ami ci z Tar no wa, Brac two Ry -
cer skie Kasz te la nii San dec kiej, Gru pa Ry cer ska
z Brze zna, Hu sa ria z Bra ty sła wy.

***
Dwu dnio we im pre zy re ali zo wa ne by ły w ra -
mach mu ze al ne go mi kro 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”. Pro -
jekt współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro -
pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go za po śred nic twem Eu ro re gio -
nu Ta try” w ra mach współ pra cy Trans gra -
nicz nej Rzecz po spo li ta Pol ska – Re pu bli ka
Sło wac ka 2007-2013, a ta kże ze środ ków
Na ro do we go Cen trum Kul tu ry przy wspar ciu
fi nan so wym mia sta No we go Są cza. Pa tro nat
ho no ro wy peł ni ło Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Jak Grun wald pla no wa no
Są de cza nie mie li oka zję po znać, jak ro dzi ły się pla ny wiel kie bi twy, uczest ni cząc w przy go to wa nym przez Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu pro jek cie: „Ja gieł ło na są dec kim zam ku – czy li jak Grun wald pla no wa no”
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W 600. rocz ni cę po bi cia
Krzy ża ków przez Ja gieł łę,
na po la grun waldz kie do tar ła
zmo to ry zo wa na cho rą giew
są dec ka. 

Ta hi sto rycz na, sprzed sze -
ściu wie ków nie bra ła
udzia łu w naj więk szej bi -
twie śre dnio wie cza, gdyż

król po le cił jej – pod do wódz twem sta -
ro sty Ja na ze Szcze ko cin – strzec po łu -
dnio wych ru bie ży Pol ski
przed spo dzie wa nym ata kiem sprzy ja ją -
ce go Za ko no wi wia ro łom ne go Zyg mun -
ta Luk sem bur czy ka, kró la Wę gier.

Wra że nie by ło nie sa mo wi te: barw -
na ka wal ka da z ry kiem sil ni ków wje -
cha ła pod Po mnik Grun waldz ki, ka żda
z ma szyn by ła wy po sa żo na w dwu ipół -
me tro we cho rą gwie hu sar skie w hi sto -
rycz nych bar wach i z her bem No we go
Są cza. Są de cza nie zro bi li fu ro rę!

– Ciar ki prze szły po ple cach na wet
naj więk szym twar dzie lom: trud no by ło
ukryć wzru sze nie: oto, po prze je cha niu
bli sko 800–ki lo me tro wej tra sy, sta nę li -
śmy w miej scu naj więk sze go zwy cię stwa
na szych przod ków – mó wi współ or ga ni -
za tor wy pra wy, wiel ki mi ło śnik mo to -
rów, wła ści ciel yama hy, Ja cek
Ry dwań ski, pro wa dzą cy wraz z mat ką
po pu lar ny sklep „Ce pe lii” w są dec kim
Ryn ku. Pan Ja cek w ostat nich dniach
spę dził – wraz ze współ to wa rzy sza mi,
Ed kiem, Wald kiem, Ol kiem, Ni ko de -
mem – dzie siąt ki go dzin, przy go to wu -
jąc współ cze sną wy pra wę są dec ką
pod Grun wald.

Po dob nie są de cza nie uczy ni li to 50
lat te mu, w lip cu 1960 r., gdy ów cze sny
Pod kar pac ki Mo to klub zor ga ni zo wał

rajd mo to ro wy dla uczcze nia 550. rocz -
ni cy bi twy. Ini cja to ra mi tam te go zlo tu
by li: Je rzy Biał kow ski (wi ce pre zes PSS
„Spo łem”), praw nik Zbi gniew Ole siak
i olim pij czyk–bob sle ista, mi ło śnik spor -
tów mo to ro wych Jó zef Szy mań ski. Je -
cha li też wte dy m.in. Edward Skrzy piec,
Ta de usz Biel, Ka rol Zio bro, Je rzy Dia -
kow z żo ną Ma rią, Jan Ma chow ski,
Alek san der Chru pek, Jan Biał kow ski,
Mie czy sław To kar ski z żo ną Ire ną. Ich
ro ze śmia ne, mło de twa rze, w pi lot kach
na gło wach, mo żna zo ba czyć na pa miąt -
ko wej fo to gra fii.

Pan Jó zef Szy mań ski (rocz nik 1926),
po pół wie czu, po now nie po je chał
pod Grun wald, za bie ra jąc cór kę Bo że -
nę, sy na Wit ka i wnu ka Grześ ka, zo sta -
wia jąc w do mu je dy nie żo nę z psem.
Z sen ty men tem po ka zy wał zdję cia
z 1960 r.:

– By li śmy wte dy pięk ni i mło dzi. Star -
to wa li śmy 11 lip ca, rów nież z ryn ku,

spod te go sa me go kasz ta na. Mnie po -
wie rzo no ro lę sze fa tech nicz ne go. Że -
gnał nas uro czy ście bur mistrz Ja nusz
Piecz kow ski. Za bra li śmy wte dy zie mię
z Masz ko wic, ro dzin nej miej sco wo ści

Zyn dra ma, do wód cy cho rą gwi kra kow -
skiej. By ło nas mniej niż dziś, 35 osób,
ka wa le ro wie, pan ny, ma łżeń stwa. Je -
cha li śmy przez Kra ków, War sza wę, To -
ma szów Ma zo wiec ki. Do ka żde go

No wy Sącz pod Grun wal dem

Sądecka chorągiew
na żelaznych rumakach 

Plażę nad jeziorem
wykorzystał w filmie
Krzyżacy Aleksander Ford.
Tam, gdzie stał mój
namiot, umierała
na rękach Zbyszka
z Bogdańca Danusia.

WOJCIECH TRZUPEK

Józef Szymański z rodziną przed startem pod Grunwald FOT. LEŚ
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mo to cy kla przy twier dzo na by ła spe cjal -
na pla kiet ka. Pod Grun wald do tar li -
śmy 14 lip ca. To wa rzy szy ła nam
uży czo na przez PSS „Spo łem” ny ska,
w któ rej wieź li śmy pro wiant, na mio ty,
czę ści za mien ne i sprzęt do na pra wy.
W dro dze po wrot nej kie row ca ny ski zgu -
bił dro gę i zmu sze ni by li śmy bez je dze -
nia no co wać w sto do le.

Są de cza nie je cha li wów czas na mo -
to cy klach mar ki Ja va, SHL, MZ. Gdy
po ja wi li się na po lach bi twy, ktoś po wie -
dział:

– Gdy by król Ja gieł ło wstał z trum ny,
był by z nas są de czan dum ny! 

W gro nie uczest ni ków zlo tu
sprzed 50 lat był też Woj ciech Trzu pek,
sza no wa ny pro fe sor i dłu go let ni wi ce dy -
rek tor I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ja na Dłu go sza:

– 14 lip ca 1960 ro ku bi wa ko wa li śmy
nad je zio rem oko ło 30 ki lo me trów od ce -
lu pod ró ży. Tę pla żę nad je zio rem wy ko -
rzy stał póź niej w fil mie Krzy ża cy
Alek san der Ford. Tam, gdzie stał mój
na miot, umie ra ła na rę kach Zbysz ka
z Bog dań ca Da nu sia.

Te raz pod Grun wald po dą ży ło z No -
we go Są cza 63 mo to cy kli stów na 40
ma szy nach oraz ozna ko wa ny sa mo chód
z la we tą, wy po ży czo ny przez Krzysz to -
fa Kro nen ber ge ra. O apro wi za cję (wę -
dli ny) na dro gę za dba ła fir ma Kon spol.
W eki pie nie bra ko wa ło pięk nych bia ło -
głów. By li też ko le dzy ze Ślą ska, Li ma -
no wej i Boch ni. W Bia ło brze gach
do łą czył fo to re por ter no rym ber skiej ga -
ze ty po lo nii ba war skiej „Po -pro stu”
Krzysz tof No wak (wnuk obroń cy We -
ster plat te), a pod czas ko lej ne go noc le gu,

nad Je zio rem Pau zeń skim (20 km od pól
grun waldz kich), za przy jaź nio ne gru py
mo to cy kli stów z War sza wy, To ru nia,
Bia łe go sto ku i Au gu sto wa.

Ko man do rem są dec kiej dru ży ny Mo -
te oeli ty był Ni ko dem Groń, któ ry je chał
na hon dzie. W gro nie zmo to ry zo wa ne go
ry cer stwa by li też m.in.: ra tow nik WOPR
Woj ciech Sta nek (wnuk mo to cy kli sty
sprzed 50 lat), Ro bert Bog dań ski na ka -
wa sa ki, dwaj księ ża: dy rek tor tar now skiej
„Ca ri tas”: Ry szard Pod sto ło wicz i za przy -
jaź nio ny z są dec ką pa ra fią św. Ka zi mie -
rza, Pa weł Broń ski, świe żo po po wro cie
z mi sji w Rud kach na Ukra inie.

– Wszy scy zdro wi i ca li wró ci li śmy
zwy cię sko do do mów, po ko nu jąc wie le
prze ciw no ści: m.in. wie lo go dzin ne kor -
ki i obe rwa nie chmu ry nad Ostró dą
– mó wi Ja cek Ry dwań ski. (LEŚ)

Tak było w 1960 roku Na trasie FOT. BO ŻE NA SZY MAŃ SKA
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C zas ro bi swo je: pra wie wszy scy
pio nie rzy są dec kiej „So li dar -
no ści”, uczest ni cy pa mięt ne go
Sierp nia i twór cy pierw sze go

w PRL nie za le żne go związ ku za wo do -
we go w No wym Są czu i na Są dec czyź -
nie, są już eme ry ta mi (sło wo eme ri tus
zna czy po ła ci nie za słu żo ny). Mie li wte -
dy (śred nio) 28-32 la ta. Dziś pod kre śla ją
zgod nie, że po wsta nie So li dar no ści zmie -
ni ło bieg hi sto rii Pol ski i Eu ro py. Za pa -
mię ta li tam te la ta ja ko czas wiel kie go
unie sie nia i nie zwy kłych chwil. 

Bez wzglę du na póź niej sze me an dry
prze mian ustro jo wych, roz cza ro wa nia
i zmar no wa nie wie lu szans, zryw pierw -
szej „So li dar no ści” po zo sta je we wspo -
mnie niach czy sty i nie win ny, ja ko
sym bol szcze gól ne go ro dza ju wię zi
mię dzy ludz kich, bez in te re sow no ści. 

I chy ba w ka żdym z nas, po Sierp niu
sprzed 30 lat, po zo sta je tę sk no ta za lep -
szą Pol ską, któ ra wte dy w nas by ła. 

Wol na Pol ska oka za ła się, oczy wi ście,
gor sza niż ta, októ rej ma rzy li jej ini cja to rzy,
ale na pew no jest lep sza od te go, co by ło.

Dono wo są dec kich za kła dów pra cy szyb -
ko do tar ły echa wy bu cha ją cych wkra ju straj -
ków w lip cu 1980 r., któ re wte dy na zy wa ne
nie uza sad nio ny mi prze rwa mi w pra cy. Du -
żą ro lę ode gra li za opa trze niow cy ikie row cy
(np. Ta de usz Pia sec ki z NKB), któ rzy jeź -
dzi li w de le ga cje po kra ju i przy wo zi li wie -
ści o or ga ni zo wa niu się za lą żków
nie za le żne go ru chu związ ko we go.

Iskra za pal na – ob ni że nie 
norm i za rob ków

W ZNTK – po za licz ko wej wy pła cie
– pra cow ni cy wy dzia łów pro duk cyj nych

z du żym nie za do wo le niem przy ję li in for -
ma cję o ko lej nym ob ni że niu norm, co
z re gu ły koń czy ło się ob ni że niem za rob -
ków. 31 lip ca tuż po przed po łu dnio wej
prze rwie śnia da nio wej, gru pa pra cow ni -
ków z Wy dzia łu Na praw Sil ni ków Spa li -
no wych przez dwie go dzi ny nie
po dej mu je pra cy, do ma ga jąc się wy ja -
śnień, dla cze go ob ni żo ne zo sta ły za rob ki. 

– To by ła spon ta nicz na de cy zja kil ku
osób, nie ja kaś prze my śla na ak cja
– wspo mi na Kon stan ty Ko nar. – Jed ni
sta li, dru dzy pra co wa li. Do tar ły wia do -
mo ści ze Świd ni ka, Lu bli na. Nam cho -
dzi ło o pie nią dze za pra cę, nie jał mu żnę.
God ność ro bot ni ka by ła po nie wie ra na.

Bunt uśmie rzo no w za rod ku. Nie
zna lazł on też więk sze go po par cia resz -

ty pra cow ni ków, ale już za in te re so wa -
ła się uczest ni ka mi straj ku Słu żba Bez -
pie czeń stwa. Re wo lu cja mia ła do pie ro
na dejść. 

To dwu go dzin ne wy da rze nie
w ZNTK by ło pierw szą pró bą straj ku
w re gio nie. Dru gą pod ję to 28 sierp nia
na wy dzia le pią tym.

Po pod pi sa niu umów 30 i 31 sierp nia
w Szcze ci nie i Gdań sku po wo li fa la
prze mian za czę ła się zbli żać do No we -
go Są cza. Zbie ra no wte dy po stu la ty
od za łóg za kła dów pra cy, a te do ma ga ły
się po wsta nia no wych nie za le żnych
związ ków za wo do wych. Na ba zie tych
dys ku sji, w ZNTK 18 wrze śnia 1980 r.,
po wstał Tym cza so wy Ko mi tet Ro bot ni -
czy, któ ry miał się za jąć wnio ska mi i po -

W No wym Są czu za czę ło się w ZNTK...

Sierpień uniesień
i niezwykłych chwil
30 lat te mu po wsta nie So li dar no ści zmie ni ło bieg hi sto rii Pol ski i Eu ro py

Marsz głodujących
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stu la ta mi za ło gi. Na je go cze le sta nął Jó -
zef Ja rec ki. 26 wrze śnia od by ła się kon -
fe ren cja de le ga tów rad od dzia ło wych
i za de cy do wa no o przy stą pie niu
do NSZZ „So li dar ność”. Po wo ła no 25–
oso bo wy Za rząd Za ło ży ciel ski NSZZ. 

Tak ro dził się w No wym Są czu Nie za -
le żny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy
„So li dar ność”, jak by od po wia da jąc na we -
zwa nie Jac ka Ku ro nia, że by „two rzyć ko -
mi te ty, a nie pa lić je”. Czo ło wą ro lę
w or ga ni za cji pierw szych struk tur związ -
ko wych w ów cze snym wo je wódz twie no -
wo są dec kim ode gra li związ kow cy
z ZNTK: pierw szym prze wod ni czą cym
Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ „So li -
dar ność” w ZNTK zo sta je Jó zef Ja rec ki,
na to miast Cze sław Dą brow ski z ZNTK
pierw szym prze wod ni czą cym 17-oso bo -
we go Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Za -
ło ży ciel skie go NSZZ „So li dar ność”
w No wym Są czu, w skład któ re go we szli
ta kże Le szek Bro da i An drzej Szka ra dek
(No wo mag), Jan Bud nik i Je rzy Gwi żdż
(Za kład Re mon to wo -Bu dow la ny Wo je -
wódz kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej), Jó -

zef Ja rec ki i Zbi gniew Le śniak (ZNTK),
Ta de usz Pia sec ki (NKB), Je rzy Wy skiel
(WPK), Grze gorz Saj dak i Krzysz tof Mi -
cha lik (SZEW), Jó zef Grzyb i Te re sa Ko -
chań ska (PKS), Mie czy sław Gor czy ca
(RPGK Sta ry Sącz), Ka zi mierz Ko nop ka
(Trans bud), Hen ryk Paw łow ski (DRKP).

Dy rek tor ZNTK Wła dy sław Sten de -
ra udo stęp nił związ kow com lo kal w Do -
mu Ro bot ni czym przy ul.
Zyg mun tow skiej. W pierw szych wy bo -
rach prze wod ni czą cym le gal ne go już
NSZZ „So li dar ność” w ZNTK zo stał
w paź dzier ni ku Sta ni sław Ci choń ski.

Hi sto ria gwał tow nie przy śpie sza ła,
ale kto mógł wte dy prze wi dzieć, że
w nad cho dzą cych mie sią cach doj dzie
do oku pa cji są dec kie go ra tu sza, przy jaz -
dów Le cha Wa łę sy (19 paź dzier ni -
ka 1980 i 5 mar ca 1981) i burz li wych
roz mów z ko mi sją rzą do wą, mar szów
gło do wych, mszy św. na ryn ku i na te -
re nie ZNTK w in ten cji wy zdro wie nia
po za ma chu na pa pie ża Ja na Paw ła II,
za le ga li zo wa nia „So li dar no ści” Rol ni -
czej na cze le z Wła dy sła wem Pik są

z Czerń ca i Ja nem Si ko niem z Łu ko wi -
cy, po świę ce nia sztan da ru są dec kiej
„So li dar no ści” na sta dio nie San de cji
przez bi sku pa Jó ze fa Gu cwę (15 sierp -
nia 1981), udzia łu są de czan (Eu ge niu -
sza Ba ra na, Ja na Bud ni ka i Jó ze fa
Jun gie wi cza z No we go Są cza, Paw ła
My dli ka z Mu szy ny i Wła dy sła wa Ry -
by z Kry ni cy) w I Kra jo wym Zjeź dzie
„So li dar no ści” Gdań sku i wresz cie
do re pre sji, in ter no wa nia (26 osób)
i ogło sze nia sta nu wo jen ne go, któ ry za -
koń czył 16–mie sięcz ny so li dar no ścio wy
kar na wał wol no ści, po zba wio ny stę chli -
zny ko mu ni stycz nej i mo ral no–po li tycz -
ne go ba gna. 

Dro ga do wol nej Pol ski by ła jesz cze
da le ka.

***
Nie wy obra żal ny dla współ cze sne go

po ko le nia kli mat tam tych dni i cha rak -
ter po stu la tów pra cow ni czych (głów nie
so cjal nych) od da ją wy po wie dzi od no to -
wa ne wów czas na ła mach „Gło su
ZNTK”:

Wa cław Go ło czyń ski, lat 40, ślu sarz,
W–31, na rze kał na bra ki za opa trze nio -
we w kio skach na te re nie za kła du:

– Lu dzie, miast pra co wać, go dzi na mi
wy sta ją w ko lej kach za ma słem (cho le -
ra mnie bie rze, jak wi dzę cią gle te sa me
oso by; skąd ma ją na to czas?!). Pra cow -
ni cy nie są na le ży cie odży wie ni, przez co
znacz nie ma le je efek tyw ność ro bo ty.

He le na Ry czek, ta be lo wa, W-12:
– My ślę, że po pra wi się za opa trze nie
w żyw ność. Nie wy ma gam już szyn ki czy
po lę dwi cy, chcę tyl ko, by za wsze, bez ko -
lej ki, mo żna by ło ku pić ma sło, mą kę,
mię so, ka szę. 

Elżbie ta Mi cha lik, sprze daw czy ni
w kio sku Ru chu na te re nie za kła dów:
– Chcę, by przy ob sa dzie sta no wisk kie -
row ni czych kie ro wa no się tyl ko
i wy łącz nie kwa li fi ka cja mi za wo do wy mi,
a nie – jak do tych czas – przy na le żno ścią
par tyj ną. Wie rzy my, że lu dzie już nie bę -
dą na sie bie war czeć, że zmie nią się
na lep sze na sze wa run ki pra cy.

Jan Hu tek, W–41, dru ży no wy: – We
wszyst kich kra jach jest pię cio dnio wy ty -
dzień pra cy. W 35 lat po woj nie na le ży
nam się do dat ko wy wol ny dzień. Prze -
cież my – Po la cy nie je ste śmy gor si
od in nych na cji. Wprost prze ciw nieCzas uniesień i niezwykłych chwil...
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– wię cej prze cier pie li śmy. W do mu jest
za wsze spo ro pra cy: pra nie, sprzą ta nie,
urzą dza nie miesz ka nia. Po je dzie się
na wy ciecz kę, ogląd nie Stu dio 2 w te le -
wi zji. Spo koj na gło wa, bę dzie my mie li
co ro bić.

Wła dy sław Bom ba, W–41, ślu sarz:
– Po win ny być te wol ne so bo ty. Czu ję się
prze mę czo ny cię żką ha rów ką, na le ży mi
się od po czy nek. Bę dę re lak so wał się
w do mu, na ło nie ro dzi ny. Po pa trzę w te -
le wi zor, po krę cę się przy go spo dar ce.

Jó zef Ol szew ski, lat 40, Sta ni sław
Kos, lat 49, Sta ni sław Ba ran, lat 48, rze -
mieśl ni cy w ar ma tu rze, K–33: – Ma my
na dzie ję, że nasz byt ma te rial ny ule gnie
wresz cie po pra wie. Do ko go się ma my
w koń cu od wo ły wać w ży cio wych spra -
wach, je śli nie do związ ków za wo do -
wych? Mo że spo wo du ją one po pra wę
za opa trze nia w kio skach i bu fe tach
na te re nie za kła dów? Ocze ku je my, że
czło wie ka bę dzie się trak to wa ło z więk -
szą god no ścią. Za słu gu je my prze cież
na sza cu nek.

An drzej Za jąc, lat 33, bry ga dzi sta ar -
ma tu ry, W–33: – Li czę, że bę dę mógł
gło śno po wie dzieć, co mi le ży na ser cu,
że skoń czy się ka mu flo wa nie nie do cią -
gnięć, owi ja nie w ba weł nę. Mam na -
dzie ję, że no we związ ki za pew nią nam

wcza sy pra cow ni cze, że wy ślę dzie ci
na ko lo nie.

Mi chał Pierz cha ła, W–23, ślu sarz:
– Ocze ku ję praw dzi wej od no wy. Mam
na dzie ję, że bę dzie rzą dził ogół, a nie
uprzy wi le jo wa ne jed nost ki, że u ste ru
znaj dą się wresz cie lu dzie mą drzy.

13 po stu la tów z WPK
10 wrze śnia 1980 r. zor ga ni zo wa no

strajk w Wo je wódz kim Przed się bior -
stwie Ko mu ni ka cyj nym (WPK) w No -

wym Są czu. Udział w straj ku, któ ry
trwał do 14 wrze śnia, wzię ło ok. 400
osób. Sfor mu ło wa no wte dy li stę 13 po -
stu la tów (za pis ory gi nal ny). 

1. Powołać Niezależne Związki
Zawodowe.

2. Podwyższyć płace. Poprawić
warunki bytu załogi.

3. Wydać zezwolenie na budowę
kościoła na os. Milenium.

4. Przywrócić przychodnię lekarską
zabraną przez Poliklinikę MO.

Ta de usz Pia sec ki

Ta de usz Pia sec ki, prze wod ni czą cy „So li dar -
no ści” w No wo są dec kim Kom bi na cie Bu dow -
la nym (wię zio ny w la tach 80., obec nie
na emi gra cji w Szwe cji):
Te wy da rze nia są już hi sto rią, ale cią gle wra -
cam wspo mnie nia mi do tam tych dni. Nie
dla te go, że bym ża ło wał, ale dla te go, że cią -
gle jesz cze nie mo gę wy zbyć się dziw ne go
wra że nia. Bra ku je mi tam tej at mos fe ry ser -
decz no ści.
At mos fe ra ta by ła czymś nie wi dzial nym,
czymś, co wi sia ło jak by za wie szo ne w po -
wie trzu. To by ło coś nad zwy czaj ne go i za ra -
zem nie po wta rzal ne go. Był w tym ja kiś
ma je sta tycz ny mi sty cyzm, któ ry po wo do -
wał, że ob cy sta wa li się so bie bli ski mi.
Pod czas roz mów z ludź mi w tam tym okre sie,
nie za le żnie od te go, czy zna ło się te oso by, czy
też nie, i nie za le żnie od te go, skąd one by ły
– czu ło się tę więź i wza jem ną ser decz ność.
Te go uczu cia nie jest się w sta nie opi sać sło -
wa mi. To wszyst ko trze ba by ło prze żyć sa -
me mu, że by móc je ro zu mieć.

W sie dzi bie So li dar no ści w Do mu
Ro bot ni czym

Lech Wałęsa w Parku Strzeleckim, 16.10.1980 r.
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5. Poprawić warunki mieszkaniowe
– przydział co najmniej dwóch

mieszkań rocznie.

6. Obniżyć wiek emerytalny
kierowców WPK w całej Polsce.

7. Kasyna milicyjne przeznaczyć
dla całego społeczeństwa.

8. Przydzielić przedsiębiorstwu 20
autobusów berliet i 20 autosanów.

9. Zabezpieczyć miejsca
w przedszkolach dla

pracowników WPK. 

10. Przywrócić naukę religii
do szkół.

11. Przywrócić deputat
węglowy.

12. Poinformować społeczeństwo
o postulatach WPK.

13. Odwołać ze stanowiska
wojewodę nowosądeckiego

Lecha Bafię.

17 po stu la tów z NKB
Po stu la ty Ba zy Sprzę tu i Trans por tu,

Pro duk cji Po moc ni czej i Wy twór ni
Wiel kiej Pły ty No wo są dec kie go Kom -
bi na tu Bu dow la ne go

1. Umo żli wić pra cow ni kom NKB
zor ga ni zo wa nie Wol nych Sa mo -

rząd nych Związ ków Za wo do wych.

2. Za pew nić swo bo dę do po dej mo -
wa nia de cy zji o przy stą pie niu

do w/w Związ ków bez wy wie ra nia ze
stro ny dy rek cji i czyn ni ków po li tycz -
nych ja kich kol wiek pre sji.

3. Za gwa ran to wać przed sta wi cie -
lom w/w Związ ków udział

w pra cach KSR–u, na ra dach pro duk -
cyj nych, ko mi sjach so cjal nych, dys cy -
pli nar nych i in nych.

4. Wprowadzić kartę
budowlańca.

5. Zwięk szyć staw ki za sze re go wa -
nia kie row ców w gra ni cach

do 24 zł, wpro wa dzić pre mie
w wys. 30 % wy na gro dze nia. Wy so -
kość staw ki za sze re go wa nia uza le żnić
od ka te go rii po sia da ne go pra wa jaz dy,
sta żu i ka te go rii po jaz du.

6. Zwięk szyć staw ki za sze re go wa -
nia me cha ni ków w gra ni cach

do 28 zł.

7. Sko ry go wać cen ni ki za wy ko ny -
wa ne ele men ty pre fa bry ko wa ne

przez pra cow ni ków OWT o 30 – 40 %.

8.Sko ry go wać cen ni ki za wy ko na ne
ro bo ty ślu sar skie i zbro jar skie

o 30 – 40 %.

9. Pod wy ższyć ry czał ty za noc le gi
w wys. 150 zł.

10. Uspraw nić sys tem roz li cza nia
de le ga cji, np. de le ga cje kie -

row ców ob li czać na pod sta wie kart
dro go wych przed kła da nych i wy pła ca -
nych jed no ra zo wo w mie sią cu.

11. Zwięk szyć staw ki za sze re go -
wa nia ope ra to rów w gra ni -

cach do 28 zł, wpro wa dzić pre mie
w wys. 30 % wy na gro dze nia.

12. Zwięk szyć li mit przy dzia łu
miesz kań dla pra cow ni ków

bu dow nic twa.

13. Umo żli wić od sprze daż zbęd -
nych lub uszko dzo nych ma te -

ria łów bu dow la nych oraz sprzę tu
pra cow ni kom po uprzed nim stwier dze -
niu ich po trzeb ilo ścio wych i ja ko ścio -
wych.

14. Uspraw nić or ga ni za cję pra cy
w Przed się bior stwie, nie do -

pusz czać do mar no traw stwa ma te ria -
łów bu dow la nych, czę ści za mien nych,
do prze sto jów w pra cy sprzę tu i trans -
por tu. Za stra ty ob cią żać ma te rial nie
win nych.

15. Roz li czać pra cow ni ków z ilo -
ści i ja ko ści wy ko ny wa nej

przez nich pra cy. Za nie peł ną i źle wy -
ko na ną pra cę wpro wa dzić od po wie -
dzial ność fi nan so wą.

16. Za gwa ran to wać pra cow ni -
kom za trud nio nym w sys te -

mie akor do wym wy na gro dze nie
ob li cza ne tak, jak za urlop wy po czyn -
ko wy w przy pad kach prze sto jów
od nich nie za le żnych np. bra ki ma te ria -
ło we i sprzę tu.

17. Przy zna nie mi ni mum so cjal -
ne go dla ro dzin wie lo dziet -

nych w kwo cie 2 200 zł na jed ną
oso bę.

Ter min za ła twia nia w/w po stu la tów
usta la się na dzień 25 wrze śnia 1980 r.

JE RZY LE ŚNIAK

Solidarność z ZNTK

Ludzie z tamtego Sierpnia
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I n sce ni za cja bi twy, zwie dza nie za -
byt ko we go tra dy to ra obron ne go,
prze ja żdżka nie miec kim trans por te -
rem opan ce rzo nym, wy sta wa mi li -

ta riów – to tyl ko nie któ re z atrak cji,
ja kie pod ko niec ubie głych wa ka cji cze -
ka ły na miesz kań ców Ry tra i ich go ści.
Na 29 sierp nia or ga ni za to rzy za po wia -
da ją ich jesz cze wię cej, do da jąc, że Bi -
twa o Ry tro jesz cze się nie skoń czy ła… 

Swój po czą tek mia ła na to miast
w 1939 r.… 

Lek cja hi sto rii
W po ło wie mar ca sy tu acja stra te gicz -

na Pol ski ule gła znacz ne mu po gor sze -

niu, ar mia nie miec ka wkro czy ła
do Czech i Mo raw, a na Sło wa cji utwo -
rzo no ma rio net ko wą re pu bli kę, cał ko wi -
cie uza le żnio ną od Hi tle ra. Łuk Kar pat
uwa ża ny do tej po ry za mar twy od ci nek
ope ra cyj ny na brał pierw szo rzęd ne go
zna cze nia, gdyż w chwi li wy bu chu woj -
ny, woj ska nie miec kie z ła two ścią mo -
gły wyjść przez prze łę cze kar pac kie
na ty ły wojsk pol skich wal czą cych
na za chod niej gra ni cy. Za kła da no, że
ofen sy wa nie miec ka ze Sło wa cji wyj -
dzie na Tar nów, Rze szów, Sa nok i Chy -
rów. Kil ka na ście dni póź niej na roz kaz
sze fa szta bu głów ne go gen. bryg. Wa cła -
wa Sta chie wi cza, wy ru szy ły w Kar pa ty

dwie gru py roz po znaw cze, któ rych za -
da niem by ło opra co wa nie pla nów for ty -
fi ka cji wzdłuż no wo po wsta łej gra ni cy
ze Sło wa cją. Na od cin ku od Ja błon ko wa
do do li ny Du naj ca pra ca mi kie ro wał
szef Woj sko we go In sty tu tu Geo gra ficz -
ne go, płk dypl. Ta de usz Zie le niew ski,
a da lej na wschód do gra ni cy z Wę gra -
mi kie row nik kur su Wy ższej Szko ły
Wo jen nej, płk dypl. Ma rian Po rwit. 

Wo bec na ra sta ją ce go za gro że nia wo -
jen ne go, 11 lip ca zo sta ła utwo rzo na Ar -
mia „Kar pa ty”, któ rej za da niem mia ła
być osło na po łu dnio we go od cin ka fron -
tu, od Pie nin do gra ni cy ru muń skiej.
Do wód cą Ar mii „Kar pa ty” zo stał do -
tych cza so wy in spek tor ar mii we Lwo -
wie, gen. dyw. Ka zi mierz Fa bry cy,
a w jej skład we szły dwie bry ga dy gór -
skie: bry ga da Obro ny Na ro do wej i pułk
Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza. Do po -
dod cin ka „No wy Sącz”, do któ re go na -
le ża ła rów nież po zy cja „Ry tro”,
w po ło wie sierp nia 1939 r. przy dzie lo -
no Gru pę For ty fi ka cyj ną nr 2 pod do -
wódz twem ma jo ra Ka ro la Klecz ke.
W tym sa mym cza sie puł kow ni cy Zie -
le niew ski i Po rwit za koń czy li pra ce te -
re no we, a ich wy ni ki przed sta wio no
w szta bie głów nym. Na za chod nim

Bi twa o Ry tro 
jesz cze się nie skoń czy ła
W 70. rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej Pol skie To wa -
rzy stwo Hi sto rycz ne Od dział w No wym Są czu zor ga ni zo wa ło
in sce ni za cję pn. „Bi twa o Ry tro 1939 r.” Wy glą da na to, że
pik nik hi sto rycz no -edu ka cyj ny wpi su je się w ka len darz sta -
łych im prez gmi ny, bo za pla no wa no go i na ten rok.

Apel PTH

Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz ne Od dział
w No wym Są czu zwra ca się z ape lem
do miesz kań ców Są dec czy zny, któ rzy po sia -
da ją ja kieś cen ne in for ma cje – do ku men ty,
ar chi wal ne fo to gra fie, ma py z roz miesz cze -
niem for ty fi ka cji – do ty czą ce obiek tu w Ry -
trze, o kon takt e -ma ilo wy:
pth.ns@pocz ta.fm
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skrzy dle Ar mii „Kar pa ty” za le ci li oni
ufor ty fi ko wa nie na stę pu ją cych obiek -
tów: za bez pie cze nie sty ku z Ar mią
„Kra ków” i osło na skrzy dła od za cho du
w miej sco wo ści Kro śni ca pod Czorsz -
ty nem; za bez pie cze nie w miej sco wo ści
Ka mie ni ca, dro gi pro wa dzą cej z do li ny

Du naj ca do Msza ny Dol nej; za mknię cie
do li ny Du naj ca, punkt opo ru „Tyl ma no -
wa”; punkt opo ru „Kłod ne”; za mknię -
cie do li ny Po pra du, punkt opo ru „Ry tro”
z trze ma ośrod ka mi opo ru, bez po śred -
nio na wschód, za chód i po łu dnio wy
wschód od cen trum Ry tra.

***
Ze wzglę dów fi nan so wych po sta no -

wio no wy ko nać w cią gu ro ku je dy nie
pra ce na za cho dzie, roz po czy na jąc
od Wę gier skiej Gór ki i Przy bo ro wa.

W efek cie tej de cy zji, gen. Fa bry cy nie
mógł już li czyć na wzmoc nie nie swe go
od cin ka for ty fi ka cja mi sta ły mi. Po zo sta -
wa ła jed nak „In struk cja Sa per ska”,
w któ rej za war te zo sta ły pro jek ty lek -
kich schro nów bo jo wych i ob ser wa cyj -
nych mo żli wych do wy ko na nia si ła mi
wła sny mi jed no stek li nio wych, bez ko -
niecz no ści uży cia cię żkie go sprzę tu sa -
per skie go. Wcze snym la tem 1939 r.
przy dział środ ków fi nan so wych i ma te -
ria łów bu dow la nych po zwa la ją cych
na wy ko na nie kil ku set obiek tów te go ty -
pu otrzy mał od szta bu głów ne go do -
wód ca ka żdej ar mii. Ka żdej,
z wy jąt kiem Ar mii „Kar pa ty”, po nie waż
jej ist nie nia jesz cze nie prze wi dy wa no.
Głów nie więc z te go po wo du, jak rów -
nież na krót ko trwa łość walk, w pu bli ka -
cjach kra jo wych i emi gra cyj nych spra wa
for ty fi ka cji we wschod niej czę ści Kar -
pat by ła trak to wa na mar gi nal nie. Rów -
nież żad ne ze zna nych do ku men tów nie
wska zy wa ły, by wy ko na no tam ja kieś
po wa żniej sze pra ce niż bu do wa drew -
nia no -ziem nych oko pów strze lec kich.
A jed nak do dnia dzi siej sze go w bar dzo
do brym sta nie prze trwał w Ry trze zu peł -
nie za po mnia ny przez hi sto rię za by tek
– pol ski schron bo jo wy, ostat ni
na ma cal ny ślad woj ny obron nej 1939 r.
na Są dec czyź nie. 

***
W trak cie te re no wych ba dań hi sto -

rycz nych stwier dzo no w do li nie Po pra -
du, w po bli żu Ry tra obec ność
żel be to wych for ty fi ka cji, bę dą cych nie -
gdyś ele men tem przy sto so wa ne go
do obro ny okrę żnej pun ku opo ru
na wzgó rzu Po łom. Miał on za po biec
ewen tu al ne mu obej ściu po zy cji „Ry tro”
od stro ny do li ny Roz to ki, bio rą cej swój
po czą tek u pod nó ża pa sma Ra dzie jo wej
w Be ski dzie Są dec kim. Punkt ten zlo ka -
li zo wa ny zo stał w miej scu za pew nia ją -
cym cał ko wi tą kon tro lę nad do li ną, oraz
bie gną cy mi nią dro gą i li nią ko le jo wą.
W koń cu sierp nia i na po cząt ku wrze -
śnia 1939 r. po zy cja by ła do pie ro w po -
cząt ko wej fa zie bu do wy, a roz kaz
od wro tu na wschód do tarł tu w mo men -
cie be to no wa nia trzech obiek tów. Cał -
ko wi cie ukoń czo no tyl ko je den z nich,
prze zna czo ny do ognia bocz ne go ckm -
-u. Pra ce przy po zo sta łych prze rwa no,
gdy fun da men ty by ły na ukoń cze niu, lub
nie któ rych ścia ny osią gnę ły po ło wę za -
mie rzo nej wy so ko ści. Nie mniej jed nak
ów je dy ny ukoń czo ny i oca la ły do dziś
schron bo jo wy wno si cen ne uzu peł nie -
nie do do tych cza so we go sta nu wie dzy
o pol skiej for ty fi ka cji okre su mię dzy wo -
jen ne go na te re nie Są dec czy zny. 

Zo stał on wy ko na ny we dług „In struk -
cji Sa per skiej”, od bie ga odeń je dy nie
w jed nym istot nym de ta lu – kształ cie
strzel ni cy. Au to rzy pro jek tu nie
uwzględ ni li bo wiem fak tu, że w te re nie
gó rzy stym wa żna jest nie tyl ko mo żli -
wość ma new ru ogniem bro ni ma szy no -
wej w po zio mie, ale rów nież w pio nie.
Stan dar do wa ni ska strzel ni ca, któ ra do -
brze speł nia ła swo je za da nie na rów ni -
nie, tu taj by ła nie wy star cza ją ca.
Pro jek tant obiek tu zwró cił jed nak na to
uwa gę i na ka zał za sto so wać strzel ni cę
ze stop nio wa niem prze ciw ry ko sze to -
wym, roz sze rza ją cym się na wszyst kie
czte ry stro ny. We dług usta leń, pra ce
przy tym obiek cie pro wa dzi li tyl ko żoł -
nie rze nie licz nych sił Ar mii „Kar pa ty”,
nie mniej jed nak nie mo żna w stu pro -
cen tach wy klu czyć udzia łu ro bot ni ków
cy wil nych oraz po mo cy miej sco wej lud -
no ści. Trans port bu dul ca do star cza ne go
ko le ją na sta cję w Ry trze od by wał się
wo za mi z za przę giem kon nym. Wo bec

Aby nieprzyjaciel nie
dostrzegł zmian
w krajobrazie – ścinano
drzewa (głównie iglaste)
i zakopywano je ponownie
wokół rejonu budowy
schronu, co sprawiało
wrażenie zagajnika.
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trud nej lo ka li za cji i wą skich gór skich
ście żek, ruch był jed no kie run ko wy – za -
ła do wa ne wo zy wje żdża ły na ma syw
Po ło mu z do li ny Roz to czan ki, a po roz -
ła dun ku zje żdża ły w do li nę Po pra du.

*** 
Dla wła ści wej or ga ni za cji ro bót

przy bu do wie schro nów utwo rzo no gru -
py ro bo cze, kie ro wa ne przez sa pe rów.
By li to: cie śle, zbro ja rze i be to nia rze.
W eta pie prac przy go to waw czych wy -
ko na no ma sko wa nie miejsc pod bu do wę
obiek tów, przy go to wy wa no nie zbęd ne
ele men ty bu dow la ne (prę ty sta lo we,
drew no i kru szy wo) oraz pro wa dzo no
ro bo ty wy ko po we. Pra ce ma sku ją ce wy -
ko ny wa no tym cza so wo w ce lu prze sło -
nię cia miejsc bu do wy żel be to wych
schro nów bo jo wych. Aby nie przy ja ciel
nie do strzegł zmian w kra jo bra zie – ści -
na no drze wa (głów nie igla ste) i za ko py -
wa no je po now nie wo kół re jo nu bu do wy
schro nu, co spra wia ło wra że nie za gaj ni -
ka. Po wy bu do wa niu obiek tu i stward -
nie niu ce men tu, schron ma sko wa ny był
ka mie nia mi, zie mią, pia skiem i dar nią,
aby od stro ny wro ga wy glą dem przy po -
mi nał nie du ży pa gó rek. Pra ce ma ją ce
na ce lu wznie sie nie schro nu roz po czy -
na no od wy ko na nia wy ko pu na głę bo -
kość 60-80 cm. Wy le wa no w nim pły tę
fun da men to wą o gru bo ści 20 cm.
Po tym, do pra cy przy stę po wa li zbro ja -
rze, któ rzy ukła da li siat ki zbro je nio we.
Na stęp nie, usta wia no drew nia ne sza lun -
ki ścian bocz nych oraz ich zbro je nia.
W cza sie be to no wa nia ścian wy ko rzy -
sty wa no drew nia ne po mo sty, któ re umo -
żli wia ły wjazd tacz ka mi z be to nem
na szczyt schro nu. Aby do kład nie wy -
peł nić sza lun ki, be ton ubi ja no ręcz nie
że la zny mi ubi ja ka mi. Be to no wa nie stro -
pu od by wa ło się w ta ki sam spo sób. Na -
stęp nie zdej mo wa no sza lun ki ze wnę trze
i we wnętrz ne. Dal szym eta pem ro bót
wy koń cze nio wych by ło za sy py wa nie
fun da men tów oraz do kład ne ma sko wa -
nie schro nu.

***
Tra dy tor zo stał ob sa dzo ny dru ży ną

ckm -u, a wo kół ca łe go wzgó rza wy ko -
na no sieć for ty fi ka cji ziem no -drew nia -
nych, zaś na jej przed po lu usta wio no
dwu rzę do wy płot z dru tu kol cza ste go.
Za obro nę za chod nie go skrzy dła Ar mii

„Kar pa ty”, czy li po dod cin ka „No wy
Sącz” od po wia da ła 2. Bry ga da Gór ska
pod do wódz twem puł kow ni ka Alek san -
dra Sta wa rza. W jej skład wcho dzi ły: 1.
Pułk Strzel ców Pod ha lań skich; ba ta lion
Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza „Ży tyń”;
ba ta lion Obro ny Na ro do wej „Li ma no -
wa”; ba ta lion Obro ny Na ro do wej „No -
wy Sącz”; ba ta lion Obro ny Na ro do wej
„Gor li ce”; 153. ba te ria gór ska kal. 65
mm; 51. i 52. plu to ny ar ty le rii po zy cyj -
nej; kom pa nia sa pe rów.

*** 
1 wrze śnia 1939 r. nad po zy cją prze -

le ciał nie miec ki sa mo lot roz po znaw czy,
bez sku tecz nie ostrze li wa ny przez pol -
skie ckm -y, wkrót ce da ło się sły szeć
echo da le kiej eks plo zji – wy sa dzo ny zo -
stał tu nel ko le jo wy pod Że gie sto wem.
Trud no jest dziś jed no znacz nie okre ślić,
kto ob sa dzał schron w Ry trze. Brak jest
ma te ria łów źró dło wych, do ku men ta cji,
nie mniej jed nak z bar dzo du żą do zą
praw do po do bień stwa mo żna stwier dzić,
że by ła to straż gra nicz na al bo żoł nie -
rze 1. kom pa ni ba ta lio nu Obro ny Na ro -
do wej „Li ma no wa”. Przez pierw sze pięć
dni woj ny w re jo nie po zy cji „Ry tro” pa -
no wał względ ny spo kój. Co praw da 1
wrze śnia od dzia ły sło wac kie prze kro -

czy ły gra ni cę w re jo nie Piw nicz nej, lecz
zo sta ły z ła two ścią po wstrzy ma ne przez
pod od dzia ły pol skie. Po nad to żoł nie rze
plu to nu 1. ba ta lio nu KOP „Ży tyń” do -
ko na li w no cy z 1 na 2 wrze śnia uda ne -
go wy pa du na stro nę sło wac ką,
zaj mu jąc Mni sek nad Po pra dem. Przez
ko lej nych kil ka dni na od cin ku tym pa -
no wał zu peł ny spo kój. Du żo go rzej wy -
glą da ła jed nak sy tu acja kil ka
ki lo me trów da lej na wschód, Sło wa cy

Jak dotąd nieznane
pozostaje nazwisko
projektanta pozycji
umocnionej Rytro oraz
kierownika robót, ale wiele
wskazuje na to, że mógł
nim być oficer sztabu
głównego, mjr saper 
Karol Kleczke.
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za ję li Czorsz tyn i szy ko wa li się do ru -
chu na osi Ochot ni ca – Tym bark, a pod -
od dzia ły 2. nie miec kiej dy wi zji gór skiej
po za cię tej wal ce za ję ły Kro ścien ko i ru -
szy ły ku pol skie mu punk tu opo ru
„Kłod ne”, gdzie w wy ni ku pol skie go

ostrza łu po nio sły cię żkie stra ty. W ce lu
wzmoc nie nia obro ny do li ny Du naj ca
wy co fa na zo sta ła z Ry tra 1. kom pa nia
ba ta lio nu Obro ny Na ro do wej „Li ma no -
wa”. Za ję ła ona po zy cje wo kół Ja zow -
ska nad Du naj cem. Nie przy ja ciel
wcho dzą cy od za cho du do li ną Du naj ca
za gro ził oskrzy dle niem po zy cji „Ry -
tro”. 2. Bry ga da Gór ska puł kow ni ka
Sta wa rza mu sia ła wo bec te go za giąć
swo je skrzy dło ku pół no cy, by bro nić li -
nii na Po pra dzie, aż do Sta re go Są cza.
Od wo do wy ba ta lion Obro ny Na ro do wej
„Sam bor” ob sa dził w tym cza sie re jon
No we go Są cza, w re jo nie Piw nicz nej
wzmo gły ak tyw ność nie miec kie pa tro -
le 1. dy wi zji gór skiej, rów nież oko li ce

Kry ni cy by ły za gro żo ne, Straż Gra nicz -
na i 1. PSP zo sta ły zmu szo ne do wy co -
fa nia się w kie run ku na Gry bów. 5
wrze śnia nie miec ka 1. dy wi zja gór ska
za ata ko wa ła pol skie pla ców ki gra nicz -
ne w Le lu cho wie, a na stęp nie w Mu szy -
nie. Wo bec te go, rów nież Puł kow nik
Sta warz 5 wrze śnia, o godz. 16 wy dał
pod le głym so bie od dzia łom roz kaz od -
wro tu w kie run ku Gry bów – Gor li ce.
Mo żna więc stwier dzić, że sta cjo nu ją cy
w Ry trze nie wzię li udzia łu w wal kach
i pra wie bez jed ne go wy strza łu kom pa -
nia opu ści ła swe po zy cje wyj ścio we
i po cząt ko wo ko le ją, a na stęp nie sa mo -
cho da mi zo sta ła prze rzu co na do Ja zow -
ska, gdzie ba ta lion Kor pu su Ochro ny
Po gra ni cza „Ży tyń” to czył już nie rów ny
bój z czo ło wy mi jed nost ki nie miec ki -
mi XXII Kor pu su Pan cer ne go. Jesz cze
te go sa me go dnia opusz czo ny punkt
opo ru „Ry tro”, jak rów nież sa mo Ry tro
zo sta ło za ję te przez jed nost ki nie miec -
kiej 2. Dy wi zji Gór skiej. 

*** 
Jak do tąd nie zna ne po zo sta je na zwi -

sko pro jek tan ta po zy cji umoc nio nej Ry -
tro oraz kie row ni ka ro bót, ale wie le
wska zu je na to, że mógł nim być ofi cer
szta bu głów ne go, mjr sa per Ka rol
Klecz ke. Był on jed nym z czo ło wych
pol skich teo re ty ków for ty fi ka cji, au to -
rem pod ręcz ni ków sa per skich, jak rów -
nież licz nych ar ty ku łów w pra sie
po pu lar nej i spe cja li stycz nej. Nie wy klu -
czo ne, że współ pra co wał rów nież

przy two rze niu wy mie nio nej „In struk cji
Sa per skiej”, choć z oczy wi stych wzglę -
dów nie za miesz czo no w niej na zwisk
au to rów.

Ży wa lek cja hi sto rii…
Na in sce ni za cję wy da rzeń, ja kie ro -

ze gra ły się we wrze śniu 1939 r. za pra -
sza Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz ne
Od dział w No wym Są czu wraz z wój -
tem gmi ny Ry tro w ostat nią nie dzie lę
sierp nia. Pik nik hi sto rycz no -edu ka cyj ny
ma trwać ca ły dzień. 

PA WEŁ TE REB KA

Któ rę dy do schro nu?

Punkt opo ru „Ry tro”, schron bo jo wy, tra dy tor
jed no stron ny, po pu lar nie na zy wa ny też
„urba nem” znaj du je się na pół noc ny za chód
od cen trum Ry tra na gó rze Po łom w po bli żu
Li ma sów, część przy siół ka Po łom Wy żna.
Od stro ny po łu dnio wej i za chod niej zbu do -
wa no też umoc nie nia po lo we, nie mniej jed -
nak oka za ły się one nie przy dat ne, gdyż
Niem cy za ata ko wa li od stro ny pół noc nej,
z kie run ku Łąc ka i Sta re go Są cza. Punk opo ru
„Ry tro” wraz ze schro nem bo jo wym sta no wi
je den z naj le piej za cho wa nych do dziś kom -
plek sów pol skich for ty fi ka cji obron nych
z wrze śnia 1939 r. w po łu dnio wej Ma ło pol -
sce. Pla no wa ne jest więc utwo rze nie ście żki
edu ka cyj nej wraz z tra są doj ścia do obiek tu
oraz po sta wie nie ta bli cy in for ma cyj nej.

Punk oporu „Rytro” wraz ze
schronem bojowym
stanowi jeden z najlepiej
zachowanych do dziś
kompleksów polskich
fortyfikacji obronnych
z września 1939 r.
w południowej Małopolsce.
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W okre sie mię dzy pierw szą
a dru gą woj ną świa to wą
kształ to wał się są dec ki re -
gio na lizm. Wa żną ro lę

w je go pro pa go wa niu od gry wa ły im pre -
zy kul tu ral no -ar ty stycz ne or ga ni zo wa ne
na Są dec czyź nie, jak i w in nych czę -
ściach kra ju. Są de cza nie zdo by li uzna -
nie za swe wy stę py na od by wa ją cych się
od po ło wy lat 30. XX w. „Świę tach
Gór”. Im pre za ta or ga ni zo wa na by ła
pod pa tro na tem Związ ku Ziem Gór -
skich i mia ła za za da nie po ka zać spo łe -
czeń stwu m.in. bo gac two folk lo ru
lu do we go po szcze gól nych grup re gio -
nal nych. Wśród nie któ rych świa tłych
jed no stek za ko rze ni ło się prze ko na nie,
że w kul tu rze lu do wej tkwią na tu ral ne
pier wiast ki kul tu ry na ro do wej. Znaw cy
za gad nień et no gra ficz nych kie ro wa li
swe za in te re so wa nie w stro nę wsi, co -
dzien ne go ży cia jej miesz kań ców. Ro -
man Re in fuss pi sał w 1938 r.: „Dziś
wieś prze cho dzi okres głę bo kie go fer -
men tu we wnętrz ne go, mi nę ły już cza sy,
kie dy chłop wsty dził się swe go wiej skie -
go po cho dze nia, obec nie co raz czę ściej
sły szy się o po wsta wa niu no wej wsi, no -
wej kul tu ry lu do wej wy ra sta ją cej ze
zdro we go pnia, ja kim jest pol ski lud”.

***
W 1935 r. Są de cza nie wzię li udział

w ob cho dach „Świę ta Gór” w Za ko pa -
nem. Na stęp ne „Świę ta Gór” mia ły
miej sce w Sa no ku (1936), w Wi śle
(1937) oraz w No wym Są czu (12–15

sierp nia 1938 r.). Zjazd Gór ski w No -
wym Są czu był ko lej nym eta pem
na dro dze do po pu la ry za cji kul tu ry lu -
do wej po łu dnio wej Pol ski. No wo są dec -
kie „Świę to Gór” po prze dzi ły
cza so chłon ne przy go to wa nia. Wcze sną
wio sną 1938 r. od by ło się w ra tu szu ze -
bra nie miej sco we go ko mi te tu or ga ni za -
cyj ne go (je go skład two rzy li
przed sta wi cie le mia sta i wsi). Ko mi tet
po dzie lo no na kil ka sek cji, któ re mia ły
za za da nie pod jąć in ten syw ne pra ce wo -
kół or ga ni za cji sierp nio wej im pre zy kul -
tu ral no -ar ty stycz nej. Ze bra ny ko mi tet

wy brał pre zy dium, w skład któ re go we -
szli: sta ro sta Ma ciej Łach ja ko prze wod -
ni czą cy, zaś człon ka mi pre zy dium
zo sta li: Fran ci szek Ćwi kow ski, ad wo kat
Orest Hna ty szak, agro nom po wia to wy
Jan Klim czak, puł kow nik Al fred Kra -
jew ski, ks. pra łat Ro man Ma zur, pre zy -
dent mia sta No we go Są cza Sta ni sław
No wa kow ski, inż. Le on No wo tar ski
– dy rek tor Za rzą du Zdro jo we go w Kry -
ni cy, Nar cyz Po to czek, Ro mu ald
Re gu ła, Jó zef Rę biasz wójt gmi ny No -
wy Sącz – wieś, Adam Ste fa niak, Mie -
czy sław Szur miak i Jó zef Szka ra dek.
Pre zy dium usta li ło, iż pod czas Zjaz du
Gór skie go na le ży kłaść na cisk na po ka -
za nie przy jezd nym war to ści et no gra ficz -
nych po szcze gól nych grup re gio nal nych,
or ga ni zo wa nie wy cie czek kra jo znaw -
czych do Ro żno wa, Sta re go Są cza,
Szczaw ni cy, Kro ścien ka i Kry ni cy, a ta -
kże or ga ni zo wa nie za wo dów spor to -
wych, jak np. spły wy ka ja ko we
na Du naj cu.

***
W okre sie po prze dza ją cym no wo są -

dec kie „Świę to Gór” uka za ło się w re -
gio nal nej pra sie wie le ar ty ku łów
trak tu ją cych o zbli ża ją cej się uro czy sto -
ści. Jed nym z au to rów był re gio na li sta
Mie czy sław Czci bor Cho le wa, któ ry
roz wa żał na ła mach „Gło su Pod ha la”,
ja kie war to ści z za kre su kul tu ry lu do wej

Zjazd Gór ski
w No wym Są czu
Dziś wieś prze cho dzi okres głę bo kie go fer men tu we wnętrz ne -
go, mi nę ły już cza sy, kie dy chłop wsty dził się swe go wiej -
skie go po cho dze nia, obec nie co raz czę ściej sły szy się
o po wsta wa niu no wej wsi, no wej kul tu ry lu do wej wy ra sta ją -
cej ze zdro we go pnia, ja kim jest pol ski lud.
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mo że za pre zen to wać zie mia są dec ka
pod czas Zjaz du Gór skie go: A jest w tej
Zie mi Są dec kiej wiel ka moc ró żno rod -
nych war to ści. Naj pięk niej sze uzdro wi -
ska w do li nie Po pra du, prze pięk ne
wy ciecz ki w Be skid, wzo ro we go spo dar -
stwa sa dow ni cze, ma low ni cze kra jo bra -
zy, bu du ją ca się za po ra
wod na w Ro żno wie, za byt ki w po sta ci
ko ściół ków, ob ra zów, hi sto rycz nych po -
mni ków i gma chów (…). Naj bar dziej
jed nak war to ścio wą jest kul tu ra lu du są -
dec kie go, jej prze bo ga ta ró żno rod ność
i ory gi nal ność. Od prze bo ga te j, lo kal nej
od mia ny stro ju, za czy na jąc – po przez
ma low ni cze skrzy nie, ła wy, ko ły ski
i w ogó le sprzęt do mo wy – po przez pro -
ste i prze pięk ne śpiew ki, mu zy kę i gad ki
na zwy cza ju i ob rzę dach skoń czyw szy,
ja ko owo cu ze bra nia wszyst kich tych
pierw szych. Cho le wa twier dził, iż do po -
ka za nia tych war to ści nie zbęd ne jest
utwo rze nie kil ku grup re gio nal nych zie -
mi są dec kiej, któ re przy bę dą na Zjazd

Gór ski w od mien nych stro jach, po ka żą
ob rzę do wość po szcze gól nych są dec kich
oko lic. 

***
Za go rza łym pro pa ga to rem są dec kich

„Dni Gór” był Ro man Sta wicz. Na kar -
tach „Gło su Pod ha la” pod kre ślał, że ta
im pre za sta no wi do sko na łą oka zję do re -
kla my Są dec czy zny: „Dni Gór” w N.
Są czu mu szą za im po no wać, mu szą ścią -
gnąć ty sią ce, mu szą zrze szyć go rą cym
ser cem nie tyl ko nas gó ra li – ale i tych
przy jezd nych wi dzów, któ rzy czy to
z miast cen tral nych, czy ze zdro jo wisk
zja dą do nas, aby uczest ni czyć w na szym
Świę cie i sy cić oczy bar wą na sze go folk -
lo ru, na szych re gio na li zmów, na szych
po ka zów!. Sta wicz ape lo wał do miesz -

kań ców Są dec czy zny o pod ję cie dzia łań
ma ją cych na ce lu sku tecz ną re kla mę
„Świę ta Gór”. Zwró cił się do miesz kań -
ców No we go Są cza o od re mon to wa nie
do mów, upo rząd ko wa nie ogro dów, lo -
ka li re pre zen ta cyj nych. 

***
Wraz z upły wem cza su ro sło za in te -

re so wa nie no wo są dec ki mi uro czy sto -
ścia mi. Pra sa po da wa ła wie le
szcze gó łów na te mat pro gra mu Zjaz du.
Do wzię cia udzia łu w im pre zie za chę ca -
no przy po mo cy afi szy, a ta kże utwo rów
po etyc kich. Czy nił tak za słu żo ny na -
uczy ciel – Mie czy sław Szur miak
w wier szu Na Zjazd Gó ra le!, któ re go
stro fy na wo ły wa ły do przy jaz du do No -
we go Są cza:

„Hej, cy sły sy cie trom bi ty gra nie,
ja ko się nie sie po skroś gór skich gniazd?
Hej, cy sły sy cie, idzie wo ła nie:
NaZjazd gó ra le! Hej, na–„Gór ski Zjazd”!
Juz su mią la sy, skol ne drżom gro nie,
ty sion ce wa ter kie ty sion ce gwiazd –
na syć kich ho lach wo ła niem pło nie:
NaZjazd gó ra le! Hej, na–„Gór ski Zjazd”!
Od Ol zy, Wi sły hań po Ce re mos
i od ta trzań skich gra ni to wych gniazd,
z wi chra mi le ci je dyn kwar dy głos:
NaZjazd gó ra le! Hej, na–„Gór ski Zjazd”!

Przy by łych do No we go Są cza
na Zjazd Gór ski uro czy ście przy wi ta ła
miej sco wa pra sa. Fran ci szek Ćwi kow -
ski, re dak tor na czel ny „Gło su Pod ha la”,
zwró cił się do przy jezd nych w na stę pu -
ją cych sło wach: Wiel ka i praw dzi wa jest
w nas ucie cha, że mo że my dziś wi tać
wiel ki zjazd gó ral skiej bra ci, któ ra ce -
niąc war tość wspól ne go po ro zu mie nia
śpie szy w na sze stro ny. Zjazd bo wiem
Gór ski to nie tyl ko „po gwar ka” czy ta -
ki lub in ny po kaz lu do wy! Zjazd Gór ski
to chwi la wiel ka, chwi la wspól ne go zro -
zu mie nia, za po zna nia się i oce nie nia na -
szych wspól nych wy sił ków. Zjazd Gór ski
to jed na wspól na mo wa, wspól ne wy czu -
cie, wspól ne bi cie ser ca – któ re jed na ko
ser decz nie bi je pod cu chą Pod ha la ni na,
sur du tem Po gó rza na czy ko szu lą i kraj -
ką hu cul ską. Ser ca bo wiem na sze są
szcze re i wier ne przy jaź nią!. Rów nież
Ma ciej Łach, ja ko go spo darz po wia tu,
w dniu otwar cia Zjaz du Gór skie go wi -

tał przy by łych go ści: Wi ta my ser decz nie
na szych gó ra li od Ża bie go po Wi słę, wi -
ta my też go ści przy by łych do nas z in -
nych oko lic Pol ski. No wy Sącz jest
dum ny z te go, że zo stał wy bra ny
na miej sce te go rocz ne go Zjaz du Gór -
skie go i do kła da wszel kich sta rań, aby
go ście je go czu li się w nim do brze i mie -
li wszel kie wy go dy. Zda je so bie bo wiem
mia sto spra wę ze zna cze nia Zjaz du
Gór skie go, wie rząc głę bo ko, że tyl ko
zjed no czo ne si ły jak naj szer szych
warstw lud no ści, jak miej skiej, tak
i wiej skiej, po tra fią pod nieść go spo dar -
czo ubo gie zie mie gór skie. Wie rzy mia -
sto i po wiat no wo są dec ki, że przez
wza jem ne ze tknię cie się lu dzi po cho dzą -
cych z ró żnych stron kra ju, na stę pu je
po zna nie się dzie ci jed nej mat ki Oj czy -
zny i usta le nie jed no li te go po stę po wa -
nia dla pod nie sie nia kul tu ral ne go
i ma te rial ne go na szej Zie mi.

***
Zjazd Gór ski trwał 4 dni i wy padł

oka za le. Na je go roz po czę cie przy był
pre zes Związ ku Ziem Gór skich ge ne rał
Ta de usz Ka sprzyc ki (mi ni ster spraw
woj sko wych), któ ry do ko nał otwar cia
Mu zeum Zie mi Są dec kiej na zam ku
kró lew skim. Zor ga ni zo wa no po ka zy go -
spo dar cze i wy sta wy prze my słu lu do we -
go. Po szcze gól ne eks po na ty i pło dy
pre zen to wa no w dzia łach: zie mio pło dy,
prze twór stwo mlecz ne, pszcze lar stwo,
lniar stwo, ko ron kar stwo, wy ro by weł -
nia ne, grzy bow nic two, owo car stwo,
mły nar stwo, bro war nic two, wy ro by lu -
do we z drze wa, prze mysł let ni sko wo -
-uzdro wi sko wy, sztu ka ma lar ska.

Za in te re so wa niem cie szy ły się po ka -
zy ko ni, by dła i owiec. W „Rocz ni ku
Ziem Gór skich” na pi sa no: Pre mio wa nie
ko ni z te re nu po wia tu no wo są dec kie go
ob ję ło 21 ze spo łów ho dow la nych
oraz 76 wy staw ców, któ rym udzie lo no
pre mii na łącz ną kwo tę zł 1.500 – oraz
na gród rze czo wych w po sta ci lejc, ba -
tów, po przę gów, wę dzi deł i ko cy (…) Po -
ka zy by dła ob ję ły 131 go spo da rzy,
któ rym udzie lo no na gród w kwo cie
zł 1.200. W prze glą dzie zaś owiec i try -
ków wzię ło udział 51 za gród z 358 sztu -
ka mi po gło wia. Na gród udzie lo no
w wy so ko ści zł 300. Z tak licz ne go
udzia łu go spo da rzy w po ka zach wno sić

Zjazd Górski to jedna
wspólna mowa, wspólne
wyczucie, wspólne bicie
serca – które jednako
serdecznie bije pod cuchą
Podhalanina, surdutem
Pogórzana czy koszulą
i krajką huculską.

HISTORIA
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mo żna, że za po cząt ko wa na ak cja po ka -
zów w cza sie Zjaz dów Gór skich ma po -
wa żne zna cze nie go spo dar cze oraz
do da je bodź ca do wy tę żo nej pra cy
w dzie dzi nie ho dow li, któ ra w gó rach
po win na być pod sta wą go spo dar stwa
rol ne go. Zor ga ni zo wa no rów nież wy -
ciecz ki do wzo ro wych go spo darstw rol -
nych na Są dec czyź nie.

***
15 sierp nia 1938 r., w ostat ni dzień

Zjaz du Gór skie go na zam ku kró lew -
skim od pra wio no mszę świę tą, po któ -
rej na stą pił po chód przez uli ce mia sta.
W de fi la dzie wzię ły udział gru py re gio -
nal ne i ko ro wód do żyn ko wy. Mi mo
ulew ne go desz czu, na są dec kim ryn ku
i oko licz nych uli cach zgro ma dził się
wie lo ty sięcz ny tłum. Na zbu do wa nej
try bu nie za siadł gen. Ka sprzyc ki, a ta -
kże in ne, zna ne ów cze śnie po sta cie. Ro -
man Sta wicz – świa dek tych wy da rzeń,
wspo mi nał: Na raz na try bu nie uka zu je
się P. Min. gen. Ka sprzyc ki. Gło śny mi
okrzy ka mi „niech ży je” wi ta Go roz en -
tu zja zmo wa ny tłum! To wa rzy szą P. Mi -

ni stro wi S. Wojsk.: dow. O K. Łu czyń ski,
wi ce wo je wo da dr Ma łu szyń ski, dr Łach,
płk. Gra bow ski, po sło wie Hy la, Bo dzio -
ny, Ło bo dziń ski, A. hr. Stad nic ki (…) oto
już bli skie dźwię ki or kie stry – de fi la da
nad cho dzi. Po prze dza na or kie strą woj -
sko wą de fi lu je cho rą gwia na kom pa nia
no wo są dec kie go woj ska, ba ta lion ju na -

ków i huf ców ju nac kich, kom pa nia K. P.
W. (…) Idą pierw si re pre zen tan ci chłop -
scy Po la ków zza Ol zy, ubra ni w czer wo -
ne ka ba ty. Po czym Spiż w zie lo nych
ka mi zel kach, Szczy rzy cza nie, a da lej
Gor li cza nie w moc no cha rak te ry stycz -
nych stro jach Po gó rzan. De fi lo wa ła
prze ślicz nie ubra na re pre zen ta cja
miesz czan ży wiec kich, bę dą ca bo da jże
naj pięk niej szą, mi mo desz czu gru pą.
Ser decz ne hu cu ły, gó ra le ślą scy i isteb -
niań scy, łem ki, boj ki itp. – prze szli, wy -
wo łu jąc okrzy ki ku czci za rów no p.
Mi ni stra, jak i or ga ni za cji na szej gó ral -
skiej. Po przej ściu ogól nych grup re gio -
nal nych, prze szedł przez No wy Sącz
po kaz do żyn ko wy po wia tu no wo są dec -
kie go, gdzie sze reg wsi i soł tystw zło żył
ory gi nal ne wień ce, ku czci P. Mi ni stra
Spraw Woj sko wych (…) Wie czo rem, mi -
mo ulew ne go desz czu od był się ostat ni
po kaz na Zam ku Są dec kim, przy czym
ognie sztucz ne pusz cza no z mo stu
nad Du naj cem.

Zjazd Gór ski w No wym Są czu
w sierp niu 1938 r. wlał w ser ca są de czan
wie le ra do ści i wia ry w lep szą przy -
szłość. Ma rze nia o lep szym ju trze zo sta -
ły jed nak w bru tal ny spo sób prze rwa ne
przez wy buch dru giej woj ny świa to wej.

JAN WNĘK 

Zjazd Górski trwał 4 dni
i wypadł okazale. Na jego
rozpoczęcie przybył prezes
Związku Ziem Górskich
generał Tadeusz Kasprzycki
(minister spraw
wojskowych), który
dokonał otwarcia Muzeum
Ziemi Sądeckiej na zamku
królewskim.
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W tam tą so bo tę po nad ty siąc
osób zna la zło ochło dę
w ba se nach. Zgod nie
z nie pi sa ną tra dy cją,

w pierw szym dniu nie po bie ra no opłat.
W wo dzie plu ska li się nie tyl ko miesz -
kań cy Mu szy ny i oko licz nych miej sco -
wo ści, ale ta kże kry ni cza nie, są de cza nie,

licz nie przy by li są sie dzi zza mie dzy
– Sło wa cy. Na dru gi dzień go ści nie by -
ło mniej.

Ba se ny czyn ne bę dą w okre sie let nim
co dzien nie od godz. 10 do 20. Bi le ty:
do ro śli (ca ły dzień) – 15 zł, ulgo we,
dzie ci do 6 lat – 5 zł, do 12 lat – 10 zł,
gru py po wy żej 15 osób – 10 zł;

po godz. 16: do ro śli – 10 zł, dzie ci 3
i 7 zł. Za wy po ży cze nie le ża ka – trze ba
za pła cić 10 zł.

– Przez ca ły czas czu wać bę dzie u nas
czte rech ra tow ni ków – in for mu je „Są de -
cza ni na” dy rek tor Jo an na Ko ro na. – Ba -
se ny czyn ne bę dą bez wzglę du
na po go dę. Ba te rie sło necz ne na grze wa -
ją wo dę do tem pe ra tu ry ok. 28 stop ni C.
Li czy my, że przy do brej po go dzie se zon
po trwa do paź dzier ni ka.

Du ży ba sen dla do ro słych zaj mu je
po wierzch nię 850 m kw., wo da się -
ga 135 cm, jest więc bez piecz na. Dla ką -

W trze cią so bo tę lip ca otwar ty zo stał kom pleks od kry tych ba se -
nów na Za po pra dziu w Mu szy nie. Przez trzy la ta tą pla ców ką
za rzą dzać bę dzie wła ści ciel ka sa na to rium i ho te lu Ko ro na -Te re -
sa Ko ro na, któ ra wy gra ła prze targ zor ga ni zo wa ny przez gmi nę.

Aqu apark na zwa no imie niem tra gicz nie zmar łe go 
bur mi strza Wal de ma ra Ser wiń skie go 

Muszyńskie cieplice

SPORT I REKREACJA
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Mu szy na za ję ła zna ko mi -
te 14. miej sce w ran kin gu
sa mo rzą dów za 2009 r.
dzien ni ka „Rzecz po spo li -

ta” w staw ce kil ku set gmin miej skich
i miej sko -wiej skich. To awans o 56
„oczek” w sto sun ku do 2008 r. Tak wy -
so ko nie upla so wa ła się żad na in -
na gmi na są dec ka. 

Ka pi tu ła ran kin gu wzię ła pod lu pę
fi nan se sa mo rzą dów, do cho dy i wy dat -
ki, in we sty cje, za dłu że nie, po zy ski wa -
nie środ ków unij nych – wszyst ko
w prze li cze niu na gło wę miesz kań ca
– ale ta kże ja kość ży cia miesz kań ców:
łącz ność, ko mu ni ka cja, ochro na śro do -
wi ska, ak tyw ność or ga ni za cji po za rzą -
do wych oraz m.in. wy ni ki te stu
szó sto kla si stów i gim na zja li stów. 

Od je sie ni 2008 r., po tra gicz nej
śmier ci bur mi strza Wal de ma ra Ser wiń -
skie go, mia stem i gmi ną uzdro wi sko -
wą rzą dzi do świad czo ny
sa mo rzą do wiec Jan Gol ba, by ły wi ce -
bur mistrz Szczaw ni cy, a wcze śniej go -
spo darz Kry ni cy -Zdro ju, zresz tą
miesz ka niec Po wroź ni ka. 

– Na ta ką po zy cję w ran kin gu
Rzecz po spo li tej wpły nę ła ku mu la cja
efek tów dzia łań za po cząt ko wa nych
przez mo je go po przed ni ka, a kon ty nu -
owa nych już prze ze mnie – ko men tu je
bur mistrz Gol ba. – W ro ku 2009 na stą -
pi ło apo geum re ali za cji wie lu za dań,
głów nie z za kre su in fra struk tu ry ko mu -
nal nej i uzdro wi sko wej. Po zy ska li śmy
też wte dy wie le środ ków ze wnętrz nych,
w tym unij nych. Na bie żą co też przy go -
to wy wa li śmy no we pro jek ty, któ re są
re ali zo wa ne w tym ro ku. Naj wa żniej -
sze, że na sza gmi na do strze gła swo ją

szan sę w tu ry sty ce uzdro wi sko wej,
o czym świad czą du że na kła dy na ten
cel. A tak na praw dę to wy klu cie się te -
go wszyst kie go na stą pi ło w tym ro ku
i bę dzie na stę po wa ło przez ko lej ne dwa
la ta. I nie za le żnie od po zy cji w ran kin -
gu – po pra wi się ja kość ży cia miesz -
kań ców i ofer ta dla na szych
wcza so wi czów i ku ra cju szy, a co za tym
idzie – wi ze ru nek ze wnętrz ny mia sta.
Mu szy na to już zu peł nie in na miej sco -
wość, ka żdy to chy ba wi dzi.

W tym ro ku in we sty cje w Mu szy nie
po chło ną aż 48 mln zł, po zy ska nych
z ró żnych źró deł, w ub. r. by ło – 16
mln. Hi tem jest otwar ty 17 lip ca ze spół
otwar tych ba se nów, ale z pod grze wa ną
wo dą i z roz ma ity mi atrak cja mi na za -
po pra dziu, na zwa ny imie niem Wal de -
ma ra Ser wiń skie go (czy taj też:
Mu szyń skie cie pli ce).

(HSZ)

Muszyna, 
to już zupełnie
inna miejscowość!

pią cych się przy go to wa no sze reg atrak -
cji, m.in. dwu to ro wą zje żdżal nię, grzyb -
ki wod ne, bi cze szkoc kie, ar mat ki,
czte ry ja cuz zi. Jest też ogrom na pił ka,
któ ra two rzy sztucz ną fa lę (wa ve po ol).
Ba se nik (ok. 110 m kw) dla dzie ci (ta -
kże ze zje żdżal nią) ma głę bo kość od 10
do 35 cm. Mo gą, więc z nie go ko rzy stać
ma lusz ki już od 2 lat.

Wo kół po sia no tra wę, ale jej wzrost
przy ha mo wa ła po wódź. Wkrót ce jed nak
ca ły te ren bę dzie zie lo ny. Obok jest też
par king. W bu dyn ku znaj du ją się prze -
bie ral nie, są też dwa lo ka le ga stro no -
micz ne z je dze niem, na po ja mi (w tym
ta kże z pi wem). Nie dłu go zo sta ną za -
mon to wa ne elek tro nicz ne bram ki. Wej -
ście do środ ka za pew nią spe cjal ne
chi po we bran so let ki. Zo sta nie też urzą -
dzo ne jed no po miesz cze nie dla od po -
czyn ku, gdy by ktoś się chciał scho wać
przed słoń cem.

W je sie ni dzie rżaw cy otwo rzą w tym
miej scu sau ny, so la ria i uru cho mią za ję -
cia fit ness. War to do dać, że dla go ści ho -
te lu „Ko ro na” wstęp na ba se ny jest
za dar mo. Trze ba do po wie dzieć, że to
pierw szy te go ro dza ju obiekt na Są dec -
czyź nie, a wszę dzie są wa run ki do zbu -
do wa nia ta kich ba se nów. Sa mo rzą dow cy
Mu szy ny wy ty czy li szlak i trze ba przy -
znać, że wy so ko za wie si li po przecz kę… 

(PG, BK)

Warto wiedzieć

Ba se ny na Za po pra dziu wy bu do wa ła gmi -
na uzdro wi sko wa Mu szy na, któ ra na ten cel
z fun du szy Unii Eu ro pej skiej (z Ma ło pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go) otrzy -
ma ła do fi nan so wa nie w wy so ko ści ok. 5 mln
zł. Prze szło 7 mln zł sa mo rząd wy ło żył z wła -
sne go bu dże tu. W dal szych pla nach jest bu do -
wa kry tej pły wal ni z krę giel nią oraz kor tów
te ni so wych i do squ asha. Zre ali zo wa nie tej in -
we sty cji to wiel ka za słu ga śp. bur mi strza Wal -
de ma ra Ser wiń skie go, je go za stęp cy
Wło dzi mie rza To kar czy ka i obec ne go go spo -
da rza Mu szy ny Ja na Gol by. Do daj my, że Cen -
trum Re kre acyj no -Spor to we Za po pra dzie no si
imię Wal de ma ra Ser wiń skie go, któ ry zgi nął
w wy pad ku sa mo cho do wym rok te mu.

Jan Gol ba FOT. PG

FO
T.

 B
K
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Se zon pił kar ski 2010/2011
bę dzie na Są dec czyź nie
szcze gól ny. Po raz pierw szy
na tak wy so kim szcze blu wy -
stą pią dwie nasze dru ży ny:
MKS Sandecja oraz KS
Kolejarz. 

O ba ze spo ły ry wa li zo wa ły
mię dzy so bą, ale w ni ższych
li gach. Te raz bę dą wal czyć
o punk ty w bez po śred nim

za ple czu eks tra kla sy. Pierw sze w hi sto -
rii der by I -li go we Są dec czy zny już 28
sierp nia.

Ape ty ty, zwłasz cza w obo zie ob cho -
dzą cej ju bi le usz 100-le cia dzia łal no ści
San de cji, są bar dzo du że, roz bu dzo ne
świet ną po sta wą pił ka rzy i trze cim miej -
scem w mi nio nych roz gryw kach. Scep -
ty cy jed nak za uwa ża ją, że ta ki se zon
zda rza się raz na sto lat i o po wtó rze niu
zwy cię skiej pas sy (tyl ko jed na po ra żka

na wła snym bo isku) nie bę dzie mo wy,
zwłasz cza wo bec odej ścia kil ku czo ło -
wych za wod ni ków, któ rych nie za stą pio -
no rów no rzęd ny mi na stęp ca mi.

Nie słab ną ce z pew no ścią bę dzie za -
in te re so wa nie ki bi ców, a na sta dio nie
przy ul. Ki liń skie go w No wym Są czu
po ja wią się no win ki: sztucz ne oświe tle -
nie (je sie nią), no we na gło śnie nie.

Za gad ką po zo sta je po sta wa Ko le ja -
rza, któ ry w spa rin gach wy pa dał znacz -
nie le piej od San de cji. Tak czy owak
wszyst ko roz strzy gnie się na bo isku
w star ciach z ry wa la mi, wśród któ rych
w przy pad ku San de cji obok sta rych zna -
jo mych – Po go ni Szcze cin, GKS Ka to -
wi ce, Łódz kie go Klub Spor to we go,
Flo ty Świ no uj ście, a ta kże spad ko wi cza
z eks tra kla sy Od ry Wo dzi sław i gli wic -
kie go Pia sta – zo ba czy my po raz pierw -
szy be nia min ków z Nie cie czy,
Ra dzion ko wa, Po lko wic i… Stróż.

Okres przy go to waw czy był bar dzo
krót ki, bo trwał za le d wie mie siąc. Oba
ze spo ły nie tyl ko tre no wa ły, ale rów nież

gra ły wie le me czów to wa rzy skich.
Udział w nich wzię ło wie lu pił ka rzy, któ -
rzy chcie li grać w San de cji lub Ko le ja -
rzu. Jed nak tyl ko kil ku bę dzie mia ło
szan se ubrać ko stium któ re goś ze spo łu.
Ja ko że wciąż jesz cze dzia ła cze szu ka ją
wzmoc nień, dla te go nie je ste śmy w sta -
nie po dać osta tecz nych skła dów ze spo -
łów. Są to tyl ko praw do po dob ne, choć
wiel kich zmian już nie powinno być.

Ter mi narz – run da je sien na
nie dzie la, 1 sierp nia: godz. 17.00 Ko le jarz
– Pod be ski dzie Biel sko -Bia ła; 
śro da, 4 sierp nia: godz. 17.00 GKP Go rzów
Wiel ko pol ski – San de cja; 
so bo ta, 7 sierp nia: San de cja – Flo ta Świ no uj -
ście, MKS Klucz bork – Ko le jarz; 
so bo ta, 14 sierp nia: Ko le jarz – GKP Go rzów
Wiel ko pol ski, Ruch Ra dzion ków – San de cja; 
so bo ta, 21 sierp nia: Ruch Ra dzion ków – Ko -
le jarz, San de cja – Po goń Szcze cin; 
so bo ta, 28 sierp nia: Ko le jarz – San de cja; 
so bo ta, 4 wrze śnia: San de cja – Do lcan Ząb ki,
Ko le jarz – Gór nik Po lko wi ce; 

Dwie są dec kie dru ży ny

Pierw sze der by w I li dze
Sandecja Nowy Sącz FOT. JEC

SPORT I REKREACJA

SADECZANIN sierpien 2010_SADECZANIN  03-08-2010  07:48  Strona 92



SIERPIEŃ 2010 Sądeczanin 93

v www.sadeczanin.info

so bo ta, 11 wrze śnia: Ter ma li ca LKS Nie cie cza
– Ko le jarz, San de cja pau zu je; 
so bo ta, 18 wrze śnia: Ko le jarz – Od ra Wo dzi -
sław, San de cja – Piast Gli wi ce; 
so bo ta, 25 wrze śnia: Ter ma li ca Nie cie cza
– San de cja, GKS Ka to wi ce – Ko le jarz; 
so bo ta, 2 paź dzier ni ka: San de cja – War ta
Po znań, Ko le jarz pau zu je; 
so bo ta, 9 paź dzier ni ka: Od ra Wo dzi sław – San -
de cja, KSZO Ostro wiec Świę to krzy ski – Ko le jarz; 
so bo ta, 16 paź dzier ni ka: San de cja – Gór nik
Łęcz na; Ko le jarz – Flo ta Świ no uj ście; 
nie dzie la, 24 paź dzier ni ka: GKS Ka to wi ce
– San de cja, Po goń Szcze cin – Ko le jarz; 
so bo ta, 30 paź dzier ni ka: San de cja – Pod be -
ski dzie Biel sko -Bia ła, Ko le jarz – Do lcan Ząb ki; 
so bo ta, 6 li sto pa da: ŁKS Łódź – San de cja,
Piast Gli wi ce – Ko le jarz; 
so bo ta, 13 li sto pa da: San de cja – MKS Klucz -
bork, Ko le jarz – War ta Po znań; 
so bo ta, 20 li sto pa da: KSZO Ostro wiec – San -
de cja, Gór nik Łęcz na – Ko le jarz.

Set ne uro dzi ny San de cji!
Ofi cjal na pre zen ta cja za wod ni ków

Sandecji przed se zo nem 2010/2011
i mi ni tur niej pił kar ski na są dec kim ryn -
ku, po ka zo wy mecz pił ka rek Slo va -
na Bra ty sła wa (mi strza Sło wa cji) i Unii
Ra ci bórz (mi strza Pol ski), mecz se nio -
rów z Ru chem Cho rzów i wy stę py ar ty -
stycz ne – to tyl ko nie któ re atrak cje

przy go to wa ne z oka zji ju bi le uszu stu le -
cia MKS San de cja w so bo tę, 31 lip ca.
Z krzep ką stu lat ką -ju bi lat ką ba wi ło się
ca łe mia sto…

Du ka ty z San de cją
Z oka zji 100–le cia Miej skie go Klu -

bu Spor to we go San de cja Men ni ca
Pol ska SA wy emi to wa ła no wo są dec -
ki du kat – sącz o no mi na łach 3 i 7
(z mo sią dza i bi me ta lu, 35 tys. sztuk,
śred ni ca 22 i 27 mm) oraz 100 (ze sre -
bra, 500 sztuk). Na awer sie umiesz -
czo no wi ze ru nek pił ka rza, herb klu bu
na ma lo wa ny w tech ni ce tam pon dru -
ku, na re wer sie: Basz tę Ko wal ską
i herb mia sta. Pro jek tan ci: R. i A. No -
wa kow scy.

Oświe tle nia sta dio nu
W przeded niu ju bi le uszu ogło szo no

prze targ na wy ko na nie oświe tle nia sta -
dio nu im. oj ca Wł. Au gu styn ka przy ul.
Ki liń skie go w No wym Są czu, na któ -
rym gra ją pił ka rze San de cji. Ca łe oświe -
tle nie bę dzie wy ko na ne we dług norm
FI FA. Si ła świa tła to 1600 luk sów. Jed -
nym sło wem, na sta dio nie bę dą mo gły
się od by wać me cze mię dzy na ro do we.
Je że li nie bę dzie żad nych prze szkód,
czy li od wo łań po prze tar gu, to we wrze -
śniu po win ny się roz po cząć pra ce. Sam

mon taż po trwa we dług in ży nie rów 30–
50 dni. 

Rozbudowa stadionu
Przed roz gryw ka mi pił ka rzom San -

de cji roz bu do wa no szat nie, przy go to -
wu jąc 25 bok sów, pięć na try sków,
ga bi net od no wy, po miesz cze nia dla
ma sa ży stów obu dru żyn. Wszyst ko
zgod nie z nor ma mi PZPN do ty czą cy -
mi eks tra kla sy. Koszt in we sty cji: 100
tys. zł.

(JEC), (LEŚ)

MKS San de cja: 

San de cja: Ró żal ski, Ko zioł, Zwo liń ski, Ma -
kuch, Fröhlich, Kul pa ka, Fech ner, Mi dzier ski,
Nia ne, Urban, Tin tor, Ku kol, Hlo usek, Se ra fin,
Ber liń ski, Ba gnic ki, Cza pecz ka, Szcze pań ski,
Ga węc ki, Eismann, Alek san der.

Ko le jarz:

Za rych ta, Gry boś, Ba sta, Szy mi czek, Ci chy,
Księ życ, Wa lę ciak, Ra dwań ski, Gryź lak, So cha,
Za wi ślan, Li pec ki, Mrocz ka, Ste fa nik, Drąg,
Broź, Łę to cha, Mę żyk, Le śniak, Ma dej ski.

Kolejarz Stróże FOT. JEC
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Za wzo rzec z Se vres
do oce ny przy byt ków
zbio ro we go ży wie nia
na Są dec czyź nie, jak

wia do mo, słu ży ła nam do tąd re stau ra cja
Ku piec ka, któ rej po kil ku wi zy ta cjach
w prze szło ści przy zna li śmy mak sy mal -
ną no tę 10. Ale kie dy Ku piec ka zmie ni -
ła ad res z Ryn ku na gmach So ko ła
przy ul. Dłu go sza, zdję ła nas oba wa, czy
lo kal trzy ma po ziom… 

Ja kiś czas trwa ło, za nim zwe ry fi ko -
wa li śmy tę oba wę. Po pierw sze – dla te -
go, iż wie my, jak bo le sne by wa w ży ciu
roz sta wa nie się z ide ała mi… Po dru gie
– z te go po wo du, że i tak za du żo szwen -
dam się już po knaj pach, co co raz mniej

po do ba się mo im bli skim… Tym bar -
dziej, że do wia do mo ści pu blicz nej za -
wsze po da ję, co ja dłam, ale ni gdy – ile
wy pi łam… Za spra wą tych wszyst kich
przy czyn, od wle ka łam to ry zy ko, ale
– jak po wia da mu ło wa ty Roch Ko wal -
ski w Po to pie: mus – to mus!

Ku piec ka zmie ni ła ad res, ali ści na dal
mie ści się w pod zie miu. Przy Ryn ku by -
ło ono su ro we, ce gla ne, a w So ko le jest
przy tul ne, otyn ko wa ne. Na ścia nach wi -
szą da ge ro ty py z epo ki, do da jąc wnę -
trzom pa ty ny. By ła so bo ta, aku rat
szy ko wa no więk szy stół na ja kieś przy -
ję cie, pew nie we sel ne, niech rę ka bo ska
bro ni… Przy cup nę łam z bocz ku.

Naj pierw ogar nął mnie ape tyt
na omlet z ziem nia ka mi (pew nie ja kaś
od mia na hisz pań skiej tor til li de pa ta tas),
ale po na my śle uzna łam, że mo ich ar te -
rii nie stać na ta ką bom bę cho le ste ro lo -
wą. Na przy staw kę wzię łam więc pie róg
pie czo ny z szyn ką (8 zł). Do sta łam opie -
ka ny, chru pią cy pół księ życ śred niej
wiel ko ści, w któ re go lek ko tro ci no wa -
tym far szu wy czu łam nu tę zio ło wą. Spa -
ła szo wa łam ze sma kiem.

Na stęp nie wrzu ci łam na ruszt pla ster
scha bu z gril la (20 zł) ra zem z na praw -
dę du żą por cją sa łat ki pa ster skiej z fe tą
(15 zł). Schab był zgril lo wa ny z wy czu -
ciem, w sam raz, choć pew nie zwo len -
ni cy krwi sto ści, po roz kro je niu
po de rwa li by się jak opa rze ni z gwał tow -
ną re kla ma cją… Ja wsza kże do nich nie
na le żę, bo nie lu bię wi do ku krwi! Mo że
to kwe stia płci?

Sa łat ka pa ster ska, w Buł ga rii na zy -
wa ją ją szop ską, też do sko na ła. Nie mu -
szę do da wać, że przy rzą dzo na ze
skład ni ków ema nu ją cych świe żo ścią, bo
prze cież w przy pad ku sa ła tek jest to naj -
bar dziej fun da men tal ny wy móg, wręcz
mit za ło ży ciel ski… Je no ta fe ta! Nie, że -
by by ła nie do bra, wprost prze ciw nie.
Ale bał kań ski ser w No wym Są czu?
Czy nie mo żna by ło by po pie rać ro dzi -

mej drob nej przed się bior czo ści, ho dow li
owiec, gó ral skie go pa ster stwa oraz ba -
ców i ju ha sów, któ rym ostat nio nada no
sta tus osob ne go za wo du – i po sta wić
na oj czy stą, też sło na wą prze cież bryn -
dzę? Mo im zda niem, na sza bryn dza
w ni czym fe cie nie ustę pu je, a na wet
pod wie lo ma wzglę da mi ją prze wy ższa!

Na de ser za dys po no wa łam na le śni ka
z owo ca mi (15 zł). I też wy pły nę ły z nie -
go ka wał ki ana na sa, brzo skwi ni itp. ty -
po wo pol skich pło dów, oczy wi ście
z pusz ki. A aku rat trwał se zon na tru -

skaw ki (to praw da, że ra czej pod łe
w tym ro ku z po wo du ma łej ilo ści słoń -
ca w trak cie ich we ge ta cji, co zmniej -
szy ło za war tość w nich cu kru zwa ne go
chy ba fruk to zą), roz po czął się na bo -
rów ki, mo żna ku pić jesz cze ra bar bar…
O cze re śniach nie wspo mi nam, bo dra -
ma tycz nie dro gie, a w do dat ku jak to tak
– szpi ko wać na le śnik pest ka mi i lar wa -
mi? Pol skim ak cen tem na le śni ka z owo -
ca mi by ły sym pa tycz ne kist ki (ma łe
ki ście) za mro żo nych bla dych po rze czek
roz sy pa ne na kra wę dzi ta le rza.

Z pi sa niem tej re cen zji od cze ka łam
kwa ran tan nę, bo – jak wia do mo – skut -
ki zje dzo nych po traw po tra fią dać o so -
bie znać jesz cze po pa ru dniach… Bo
nie wiem, czy wie cie, ale wy da ny
w 1927 r. Słow nik ety mo lo gicz ny ję zy ka
pol skie go Alek san dra Brűckne ra, któ re -
go re print od kil ku mie się cy stu diu ję
w tym ustron nym miej scu, w któ rym da -
ją o so bie znać skut ki zje dzo nych po -
traw, po da je, iż sło wo ja dło wy wo dzi się
od pnia jad?

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA 
W skali od 1 do 10 tym razem Kupieckiej przyznaję

notę 9,5. Półpunktową grzywną karzę za awersję
do rodzimych płodów, które snadnie kupić można

choćby nawet na pobliskim Rynku Maślanym...

Ły żka stra wy (15)

Bla de po rzecz ki

Schab był zgrillowany
z wyczuciem, w sam raz,
choć pewnie zwolennicy
krwistości, po rozkrojeniu
poderwaliby się jak
oparzeni z gwałtowną
reklamacją...

Re stau ra cja Ku piec ka w no wej lo -
ka li za cji w gma chu So ko ła FOT. ŁYŻY

ROZMAITOŚCI
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A by ło tak. Od kil ku lat na -
ma wia łem pre zy den ta Pol -
skie go Związ ku
Pszcze lar skie go na roz wi nię -
cie ak cji pro mo cji pol skie go
mio du i pro duk tów pszcze -
lich. I od zew na mo je ba ja nia
i ma rze nia nie zmien nie był
ra czej mi no ro wy i ża ło sny. 

O sta tecz nie na roz licz nych
spo tka niach, kon fe ren cjach
i fe sty nach pszcze lar skich
– jak Pol ska dłu ga i sze ro ka

– my pszcze la rze sa mi sie bie, jak by tro -
chę bez sen su, prze ko ny wa li śmy o nie -
spo ty ka nych i nie do za stą pie nia
wa lo rach pro duk tów pszcze lich, ta kich
jak miód, pierz ga, pro po lis, mlecz ko
pszcze le, itp., itd. i etc. Kto wie, mo że
pre zy dent Pol skie go Związ ku Pszcze lar -
skie go ma ra cję, że nie ze chciał „wdro -
żyć” w ży cie pro gra mu pro mo cji
pol skie go pszcze lar stwa, co na ka zu je
mu sta tut tej or ga ni za cji. Bo mo że le piej
mieć wła dzę i sła by zwią zek pszcze lar -
ski niż dzia łać w sil nym i „ko li bać” się
gdzieś na pe ry fe riach tej struk tu ry bez
na dziei na ja kie kol wiek pro fi ty fi nan so -
we. Mo że? No, ale to jest te mat na zu -
peł nie in ne roz wa ża nia.

Po ja kimś cza sie po rzu ci łem na dzie -
je, że ja ko pszcze larz, a ta kże czło nek
Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy
w No wym Są czu, i na ko niec wy daw ca
i re dak tor na czel ny cza so pism pszcze -
lar skich o za się gu ogól no pol skim „Ka -
len darz Pszcze la rza” i „Prze gląd

Pszcze lar ski”, bę dę w sta nie sku tecz nie
lob bo wać na rzecz pro mo cji pol skie go
pszcze lar stwa w sa mym je go cen trum,
tj. w tzw. Za rzą dzie Głów nym PZP
w War sza wie w sza cow nym biu rze
przy uli cy Świę to krzy skiej 20.

I tak wła śnie zro dził się po mysł
na wy da wa nie bez płat ne go, pro mo cyj -
ne go cza so pi sma pt. „Zdro wie i Api te -
ra pia”. Pew ne go dnia po my śla łem so bie,
że pszcze larz sprze da ją cy miód lub in -
ne pro duk ty pszcze le we wła snej pa sie -
ce po wi nien wrę czać swo je mu
klien to wi, a kon su men to wi, bro szu rę
edu ka cyj ną i pro mo cyj ną na te mat zba -
wien nych wła ści wo ści mio du, pył ku,
pro po li su czy ja du pszcze le go. Bo prze -
cież „sta ty stycz ny” na byw ca mio du, co
jest prze cież zro zu mia łe, nie mu si wie -
dzieć, że (i dla cze go) pro duk ty pszcze le
sta no wią ka pi tal ne uzu peł nie nie ka żdej
die ty. I choć nie ma my pra wa trak to wać

ich, ja ko le ku, to prze cież w wie lu miej -
scach na świe cie zo sta ły uzna ne za in te -
gral ną część ró żno rod nych pro gra mów
te ra pii me dycz nych. 

Ter min „api te ra pia” po cho dzi od ła -
ciń skie go sło wa „apis” – pszczo ła
– i grec kie go „the ra pia” – le cze nie. I nie
ma naj mniej szej wąt pli wo ści, że wśród
współ cze snych na tu ral nych me tod le cze -
nia api te ra pia, wy ko rzy stu ją ca lecz ni cze
dzia ła nia pro duk tów pszcze lich, cie szy
się co raz więk szym uzna niem.

I tak oto kil ka ty go dni te mu mo je
wy daw nic two WILC ZY SKA z Wil -
czysk wy da ło pierw szy ze szyt „Zdro -
wia i Api te ra pii”. Na kład 50 ty się cy
eg zem pla rzy mo że na pierw szy rzut
oka ro bić wra że nie, ale cóż to jest wo -
bec kil ku na sto mi lio no wej rze szy po -
ten cjal nych na byw ców mio du
w Pol sce. Ale prze cież od cze goś mu -
sia łem za cząć. „Zdro wię i Api te ra pię”
roz da ją pszcze la rze w ca łym kra ju, bo
ga ze ta do tar ła do nich po przez te re no -
we or ga ni za cje pszcze lar skie, któ re po -
par ły tę ak cję pro mo cji pol skich
pro duk tów pszcze lich. Ta kże mój ma -
cie rzy sty Kar pac ki Zwią zek Pszcze la -
rzy w No wym Są czu kol por tu je ten

Może prezydent Polskiego
Związku Pszczelarskiego
ma rację, że nie zechciał
„wdrożyć” w życie
programu promocji
polskiego pszczelarstwa.
Bo może lepiej mieć władzę
i słaby związek pszczelarski
niż działać w silnym.

Pszczoły i ludzie (16)

Zdrowie
i apiterapia

Bez płat ny Kwar tal nik Eko lo gicz ny
„Zdro wie i Api te ra pia” – okład ka
pierw szej pol skiej ga ze ty o api te ra pii
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bez płat ny pe rio dyk. Ga ze tę zdo bią uro -
kli we zdję cia To ma sza Kasz te le wi cza
uka zu ją ce m.in. jed ną z naj więk szych
atrak cji Są dec czy zny Skan sen Pszcze -
lar stwa w Stró żach An ny i Ja nu sza
Kasz te le wi czów. 

My ślę, że wszy scy są dec cy na byw cy
pro duk tów pszcze lich, kie ru ją cy swo je
kro ki wprost do zna jo mych i nie zna jo -
mych pszcze la rzy, po win ni mieć szan sę
za po znać się ze „Zdro wiem i Api te ra -
pią”. Wła śnie w tej ga ze cie zna la zła się
po tę żna garść fun da men tal nych in for ma -
cji na te mat mio dów, pył ku, pro po li su
i dla cze go nie war to po mi jać tych pro -
duk tów w swo jej die cie. Py taj cie pszcze -
la rzy o „Zdro wie i Api te ra pię”!
Dzwoń cie do Kar pac kie go Związ ku
Pszcze la rzy w No wym Są czu, do po mi -
naj cie się o ostat nie eg zem pla rze tej ga -
ze ty w re dak cji „Są de cza ni na”,
a w osta tecz no ści po mo że Wam au tor ni -
niej sze go fe lie to nu na stro nie
www.pszcze lar ska ofi cy na.pl. A przy oka -
zji za pra szam fir my są dec kie na pro mo -
cyj ne stro ny „Zdro wia i Api te ra pii”, bo

ko niecz nie trze ba wes przeć pol skie
pszcze lar stwo i pol skich pszcze la rzy we
wła snym do brze po ję tym in te re sie.

Pa mię taj my, że Są dec czy zna, to
pszcze lar ska stud nia bez dna. I to wła -
śnie stąd pro mie niu je na ca ły kraj wie -
le pszcze lar skich ini cja tyw i ak cji. Tak
by ło w przy pad ku „100 ty się cy sło ików
mio du” dla mło dzie ży w Led ni cy – pi -
sa łem o tej ini cja ty wie na ła mach „Są -
de cza ni na”. I tak bę dzie – mam
na dzie ję – ze „Zdro wiem i Api te ra pią”.
Kto wie, mo że już nie dłu go osią gnie -
my po ziom spo ży cia mio du ta ki jak
w Niem czech. Nie tyl ko war to, ale trze -
ba do te go dą żyć. Dla zdro wia i ku li -
nar nej sa tys fak cji.

MA CIEJ RY SIE WICZ

D o kład nej licz by nie mo że my
zdra dzić, ale jest to na praw dę
im po nu ją ca ilość. 

– „Są de cza nin” scho dzi u mnie
do ostat nie go eg zem pla rza, lu dzie py ta -
ją, kie dy bę dzie na stęp ny nu mer, choć
du żo za le ży od okład ki – twier dzi pa ni
Wio let ta. Kio skar ka wie co mó wi, po -
nie waż, pro wa dzi swój biz nes od 6 lat.
Opo wia da, że do „wy bor czej” okład ki
w lip co wym nu me rze „Są de cza ni na”
mie li pre ten sje za rów no zwo len ni cy
PO, jak i PiS. Pierw si za ty tuł: „Są de -
cza nie mu rem za Ka czyń skim”, dru dzy
za zdję cie roz ra do wa ne go po sła An -
drze ja Czer wiń skie go (PO) ze świ tą.
Na okład kę, ze zro zu mia łych wzglę dów
krę ci li no sem zwo len ni cy Grze go rza
Na pie ral skie go, o sym pa ty kach par tii
z zie lo ną ko ni czyn ką nie wspo mi na jąc.
– Czy tel ni cy ce nią „Są de cza ni na”
za ar ty ku ły o te ma ty ce hi sto rycz nej
i kul tu ral nej, za to że jest du żo tek stów
z prze szło ści mia sta i re gio nu, ale też nie
bra ku je ak tu al nych te ma tów, choć nie -
po trzeb nie sta ra cie się ści gać z pra są
co dzien ną. Uni kaj cie sen sa cji, bo to nie
pa su je do cha rak te ru pi sma, sta tecz ne -
go, po wa żne go – mó wi pa ni Wio let ta.
By naj mniej nie pu ści li śmy mi mo uszu
uwag do świad czo nej kio skar ki, spró bu -
je my się do nich za sto so wać. 

Sprze daw cy „Są de cza ni na” to na tu -
ral ni sprzy mie rzeń cy wy daw cy i re -

dak cji pi sma. Ogła sza my dla Was kon -
kurs. Za naj wy ższą sprze daż i naj lep -
sze wy eks po no wa nie na sze go pi sma
bę dzie my wrę czać na gro dy -nie spo -
dzian ki. Ry nek spe ne tru ją na si spe cja -
li ści od mar ke tin gu i kol por ta żu. 

RE DAK CJA

Sądecczyzna, 
to pszczelarska studnia 
bez dna. I to właśnie stąd
promieniuje na cały kraj
wiele pszczelarskich
inicjatyw i akcji.

Ogła sza my kon kurs 
dla sprze daw ców naszego miesięcznika

„Są de cza nin”
na Ja giel loń skiej
W tym kio sku, po ło żo nym w sa mym ser cu No we go Są cza,
przy dep ta ku na Ja giel loń skiej, a pro wa dzo nym przez Wio -
let tę Pierz cha łę (cór ce po ma ga w pra cy Ma ma -Wan da)
sprze da je się naj wię cej „Są de cza ni nów”.

FOT. JEC

ROZMAITOŚCI
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Ślubu udzielał 
nam ks. infułat
Władysław Lesiak

Sza now na Re dak cjo,
W „Są de cza ni nie” nr 11/23 z li sto pa -

da 2009 r. uka zał się ob szer ny ar ty kuł
o księ dzu in fu ła cie Wła dy sła wie Le sia -
ku. Au tor pi sał o je go sze ro kich i ser -
decz nych kon tak tach z lud no ścią
wiel kiej w owych cza sach pa ra fii św.
Mał go rza ty w No wym Są czu. O two rze -
niu przez ks. in fu ła ta Le sia ka no wych
pa ra fii, de ka na tów, a ta kże od pra wia niu
przez nie go mszy świę tych w ka pli cach
wiej skich, a wszyst ko w ce lu przy bli że -
niu Bo ga do lu dzi, umo żli wie nia im
uczest nic twa w na bo żeń stwach li tur -
gicz nych, tam gdzie to by ło po trzeb ne
i mo żli we. A cza sy by ły nie ła twe. 

Jed ną z ta kich ka plic ks. in fu łat Wła -
dy sław Le siak zna lazł w tzw. Ol chów ce
obok do mu Ste fa nii i Bo le sła wa Świę -
to ni, Piąt ko wa, na po gra ni czu Bo gu szo -
wej, Li bran to wej i Ko niu szo wej, skąd
do „Mał go rza ty” jest ok. 8 ki lo me trów;
pół to rej go dzi ny mar szu w do brym tem -
pie, by zdą żyć na mszę świę tą do Są cza.

Tam, przez ok. dwa la ta, a mo że i dłu -
żej w ka żdą pierw szą nie dzie lę mie sią ca
od pra wia na by ła msza świę ta. Aż do cza -
su bu do wy ka pli cy w Bo gu szo wej, a na -
wet po tym cza sie też, na wa żniej sze świę ta
mój teść śp. Bo le sław Świę toń fur ką z wa -
są żkiem przy wo ził księ ży od Fa ry na msze
świę te. By wa ło, że ks. in fu łat Le siak oso -
bi ście od pra wiał te na bo żeń stwa. Ja pa mię -
tam co naj mniej kil ka z nich, a wte dy
by wał za wsze w to wa rzy stwie jed ne go ze
swo ich wi ka rych, np. ks. Kieł ba sy.

Po słu gę li tur gicz ną przy oł ta rzu (tak,
jest praw dzi wy oł ta rzyk w tej ka plicz -

ce) peł nił za wsze mój ku zyn Ta de usz
Po rę ba z Łę gu. Swą po słu gę spra wo wał
na Ol chów ce - Bo gu szo wej i w Piąt ko -
wej aż do śmier ci, a zmarł w cza sach
nam współ cze snych. Dla te go po zwa -
lam so bie za łą czyć je go zdję cie.

Po zwa lam so bie za łą czyć rów nież
szer szy opis jed ne go z ta kich na bo -

żeństw, kie dy ks. in fu łat Wła dy sław
Le siak, w asy ście jed ne go z wi ka -
rych 22 kwiet nia 1957 r. da wał mnie
i Elżbie cie z do mu Świę toń ślub i to
nie zwy kły ślub, lecz tzw. rzym ski.
Wiel ka licz ba lu dzi z czte rech wsi
uczest ni czy ła jak zwy kle w tym na bo -
żeń stwie.

Po zwa lam so bie do łą czyć po nad to
zdję cia te ściów: Bo le sła wa i Ste fa nii
Świę toń, Ta de usza Po rę by.. 

** * 
Był dru gi dzień Świąt Wiel ka noc -

nych AD 1957 

Przed dom pa ni mło dej or kie stra
przy pro wa dzi ła pa na mło de go, anon su -
jąc to gło śnym śpie wem. Wi ta no dom,
miesz kań ców i go ści, któ rzy już od wie -
czo ra przy by wa li. Był bo wiem zwy czaj,
że przed ślu bem, uro czy sto ści do mo we
roz po czy na ły się jesz cze przed wscho -
dem słoń ca. Przed dom za je cha ły też
miej skie do ro żki; przy wio zły go ści
z mia sta. Or kie stra od gry wa, po wi tal ne
przy śpiew ki dru żby we sel ne go, któ ry
pil nu je, by nikt nie zo stał po mi nię ty.
We sel ni cy da ją drob ne dat ki mu zy kan -
tom, co znów jest po wo dem do ko lej -
nych przy śpie wek i od gry wek. 

W do mu od by wa się bło go sła wień -
stwo ro dzi ców udzie la ne mło dym
w obec no ści licz nie ze bra nych go ści.
Przed do mem cze ka ją dwie do ro żki.
Po ja dą ni mi do ko ścio ła tyl ko mło dzi
z druh ną, Zo sią z Mo gil na, któ ra jest
ku zyn ką Eli. Dru gą do ro żką je dzie oj -
ciec pa ni mło dej. Za bie rze ona ks. in -
fu ła ta dra Wła dy sła wa Le sia ka oraz
wi ka re go z ko ścio ła far ne go w No wym
Są czu, któ rzy ma ją od pra wić uro czy -
stą mszę św. w ry cie rzym skim w miej -
sco wej ka pli cy oraz po pro wa dzić
dal sze ce re mo nie ślub ne. Resz ta go ści
po zo sta nie w do mu we sel nym w ocze -
ki wa niu na na bo żeń stwo, któ re roz -
pocz nie się o godz. 13. Trwa ją też
przy go to wa nia do po czę stun ku ka pła -

*

Młodzi spóźnili się nieco do kościoła św. Małgorzaty,
weszli do zakrystii, gdzie oczekiwał ich ksiądz proboszcz.
Msza święta już się rozpoczęła. Ksiądz infułat Lesiak
przeprosił przewodniczącego eucharystii kapłana,
zaprosił młodych do ołtarza, osobiście udzielił im
zaślubin i pozwolił na krótką modlitwę podczas
wznowionego nabożeństwa.

DO I OD REDAKCJI
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nów po uro czy sto ści, a ta kże ca łej gro -
ma dy go ści. 

Fur man ki ru szy ły w te pę dy w kie run -
ku mia sta. Cze ka ich pra wie dwu go dzin -
na jaz da, by zdą żyć na su mę do Fa ry,
gdzie udzie lo ny zo sta nie ślub i tyl ko
ślub, a mło dzi wró cą wraz z ka pła na mi
na dal sze ce re mo nie do Ol chów ki. Ce re -
mo nia ślub na ma być nie zwy kła, gdyż
ksiądz pro boszcz jest bar dzo za przy jaź -
nio ny z ro dzi ną pa ni mło dej, bo tu, co
mie siąc są od pra wia ne msze świę te dla
miej sco wych, by nie mu sie li iść da le ko
do ko ścio ła. Zaw sze też to Bo le sław
Świę toń przy wo zi i od wo zi ka pła nów
z ko ścio ła far ne go. Dla obu stron jest to
wiel kie wy ró żnie nie, a ta kże po świę ce -
nie, czte ry go dzi ny dro gi w obie stro ny,
po za obo wiąz ka mi ce le bra cji na bo żeń -
stwa, skrom ne go po czę stun ku. Ta ka sy -
tu acja trwa już kil ka lat. (…)

Mło dzi spóź ni li się nie co do ko ścio ła
św. Mał go rza ty, we szli do za kry stii, gdzie
ocze ki wał ich ksiądz pro boszcz. Msza
świę ta już się roz po czę ła. Ksiądz in fu łat
Le siak prze pro sił prze wod ni czą ce go eu -
cha ry stii ka pła na, za pro sił mło dych do oł -
ta rza, oso bi ście udzie lił im za ślu bin
i po zwo lił na krót ką mo dli twę pod czas
wzno wio ne go na bo żeń stwa. Mło dzi wy -
szli z ko ścio ła far ne go głów ną na wą,
wśród roz stę pu ją ce go się lu du Bo że go,

zdzi wio ne go za ist nia łą sy tu acją. I ru szo -
no w dro gę po wrot ną do Piąt ko wej, na -
stęp nie Łę ga mi, wśród la sów
mie sza nych, wiej skim, błot ni stym trak -
tem, wol no, pod gór ki szły do ro żkar skie
szka py. Wy sia da no z po wo zów, by im
ulżyć. 

Po oko ło pół to rej go dzi ny,
przed godz. 13 po wró ci li mło dzi, przy -
wo żąc księ ży, ma ją cych peł nić ce le brę
w miej sco wej ka pli cy. Ka pła ni we szli
z mi ni stran ta mi do miesz ka nia, gdzie się
prze bra li w sza ty li tur gicz ne przy po mo -
cy Ta dzia Po rę by, ja ko mi ni stran ta.
Tym cza sem zgro ma dze ni przy na szej
ka plicz ce lu dzie śpie wa li na bo żne pie -
śni. Wresz cie ka pła ni prze szli po śród
zgro ma dzo ne go lu du, a nie ma ło lu dzi
się ze bra ło, bo oprócz we sel ni ków by ło

wie lu miej sco wych, któ rzy tra dy cyj nie
uczest ni czy li w tych co mie sięcz nych na -
bo żeń stwach. 

Msza św. od pra wia na by ła po ła ci nie.
Lu dzie śpie wa li pie śni in to no wa ne przez
miej sco we go śpie wa ka, któ ry pro wa dził
piel grzym ki do sank tu ariów ma ryj nych
i obe zna ny był w tym rze mio śle. Był to
pan So wa z Wi syn, imie nia nie pa mię -
tam. Mło dzi wie lo krot nie pod cho dzi li
na we zwa nie ks. in fu ła ta Le sia ka do oł -
ta rza i od po wia da li na za da wa ne py ta -
nia. Po skoń czo nym na bo żeń stwie
księ ża i go ście uda li się na po si łek. 

Ka pła ni krót ko prze by wa li przy sto le
w do mu we sel nym. In te re so wa li się, co
mło dzi za mie rza ją ro bić po ślu bie. Oka -
za ło się, że pan mło dy wra ca do jed nost -
ki woj sko wej na ćwi cze nia.
Po ćwi cze niach ma wró cić do Ol chów -
ki po ma łżon kę i wspól nie wy ja dą
na Dol ny Śląsk. Mło dy ma tam za ła -
twio ną pra cę w Pań stwo wym Do mu
Dziec ka, jest wy cho waw cą. Mło dzi po -
ja dą do Je dli ny Zdrój, pięk nie po ło żo nej
wśród gór wał brzy skich. Tam o pra cę ra -
czej ła twiej, tak że na pew no pa ni mło -
da w krót kim cza sie znaj dzie za ję cie. 

Po że gna no do stoj nych i czci god nych
go ści. Do ro żkarz za ciął bat i ta kie są
mo je oso bi ste wspo mnie nia o wie leb -
nym księ dzu in fu ła cie Wła dy sła wie Le -
sia ku, wie lo let nim pro bosz czu pa ra fii
św. Mał go rza ty. Nie za po mi nam o tym
wiel kim pa ste rzu lu du są dec kie go
w swo jej mo dli twie…

LE OPOLD STROJ NY 

Przed dom pani młodej
orkiestra przyprowadziła
pana młodego, anonsując
to głośnym śpiewem.
Witano dom, mieszkańców
i gości, którzy już
od wieczora przybywali.
Był bowiem zwyczaj, że
przed ślubem, uroczystości
domowe rozpoczynały się
jeszcze przed wschodem
słońca.

DO I OD REDAKCJI
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ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl 

Sekretariat – tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

Organizujemy szkolenia i kursy dla:
l kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,
l kwalifikacja wstępna, uzupełniająca/
l kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
l kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
l kierowców wykonujących transport drogowy taksówką, 
l kierowców przewożących towary niebezpieczne /ADR/,
l kursy na burty samozaładowcze i dźwigi typu HDS,
l szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracownia psychologiczna zaprasza na badania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

MAŁOPOLSKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
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