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Pergaminowy Tutanchamon?
Po nad 14 lat prze szu ku je naj więk sze ar chi wa pol skie i za gra nicz ne, pań -
stwo we i ko ściel ne. Dwa la ta te mu przy wró cił Piw nicz nej -Zdro ju ory gi nal -
ny akt lo ka cyj ny. Te raz do ko nał ko lej ne go cen ne go dla Są dec czy zny
od kry cia. Z dr. Prze my sła wem Stan ko roz ma wia Iga Mi cha lec.

Przyjaciel wziął za dużo
Nie ro zu miem, o co ta ca ła afe ra, prze cież z do pa la cza mi jest jak z al ko -
ho lem. Ilu lu dzi wy nisz czył? A prze cież nikt nie do ma ga się pro hi bi cji
– mó wi Ja nek. Ma 30 lat i od ro ku pro wa dzi skle py z do pa la cza mi. Pi sze
Ka ta rzy na Gaj dosz.
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Zyg munt Ber dy chow ski w dru -
gim dniu ju bi le uszo we go,
i nie tyl ko z te go wzglę du bar -
dzo uda ne go XX Fo rum Eko -

no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju
skoń czył 50 lat i to w miej scu, gdzie
przy szedł na świat. Mo żna za tem po -
wie dzieć, że Ju bi lat sam so bie spra wił
pre zent, że lep szy trud no wy my śleć. 

Skąd „per ła pol skich uzdro wisk”
w me try ce na sze go bo ha te ra, sko ro
cheł pi się pod są dec ką Ni sko wą, gdzie
stoi je go dom ro dzin ny i gdzie na łą ce,
na któ rej pa sał oj cow skie kro wy, po sta -
wił wła sną sa dy bę. Otóż, 50 lat te mu je -
go daw no nie ży ją ca Mat ka, Ho no ra ta
Ber dy chow ska z d. Ku mor, pra co wa ła
w Kry ni cy. By ła świet ną, dy plo mo wa -
ną pie lę gniar ką, z epi zo dem wo jen nym
ku rier ki przez zie lo ną gra ni cę i sa ni ta -
riusz ki wśród pol skich uchodź ców
na Wę grzech. Po kry nic kiej po ro dów ce
by ła już Ni sko wa, pod sta wów ka
w Chełm cu, da lej Li ceum Dłu go szow -
skie w No wym Są czu i pra wo na UJ.
Stu dia pa nu Zyg mun to wi tro chę się
prze cią gnę ły, rów nież z te go po wo du,
że dwu krot nie prze rwa ła je od siad ka
w kry mi na le za „S”, choć nie wszyst ko
mo żna zwa lać na ko mu nę… 

W 1992 r. Zyg munt Ber dy chow ski
już ja ko po seł zor ga ni zo wał pierw sze
Fo rum Pol ska-Wschód w Pa ła cu Stad -
nic kich w Na wo jo wej. Pierw sza edy cja
kon fe ren cji by ła sier mię żna, lu dzie pu -
ka li się w gło wę, że chłop skie go po sła
zże ra nie zdro wa am bi cja i po ry wa się

z mo ty ką na słoń ce. W dwa la ta póź -
niej fo rum prze nio sło się do Kry ni cy
i zmie ni ło na zwę na obec ną. Co ro ku
szczyt się roz ra stał, przy by wa ło go ści
i te ma tów. Dzi siaj „pol skie go Da vos”
nie trze ba ni ko mu przed sta wiać. I tak
by ło ze wszyst ki mi sza lo ny mi pro jek -
ta mi, jak to się dzi siaj na zy wa, Ber dy -
chow skie go, do któ rych się rów nież
„Są de cza nin” za li cza. Nie by ło nic, mi -
ja rok, dwa i jest dzie ło. 

Mę żczy znom ob cho dzą cym pięć -
dzie siąt kę ży czy się dru giej pięć dzie -
siąt ki, ale Ber dy chow ski jest to tal nym
abs ty nen tem: nie pi je i nie pa li, za to
bie ga i cho dzi po co raz wy ższych gó -
rach. Dwa dni po 50. uro dzi nach nasz
bo ha ter wy star to wał w Ko ral Ma ra to -
nie, któ ry sam wy my ślił. Żal by ło pa -
trzeć na pa na Zyg mun ta, gdy mi nął
li nię me ty na kry nic kim Dep ta ku
po prze bie gnię ciu 42 km i 195 m. Sła -
niał się na no gach, pot lał się z nie go
stru mie nia mi, to był czło wiek w sta nie
skraj ne go wy czer pa nia. Tym cza sem
od ra zu oto czy li go żur na li ści, pod ty -
ka jąc pod nos mi kro fo ny, bo nikt nie
wie rzył, że Ber dy chow skie mu uda się
zor ga ni zo wać Fe sti wal Bie go wy
pod Gó rą Par ko wą, sko ro ty le jest po -
dob nych im prez w Pol sce. 

Ka żdy, kto śle dzi po czy na nia pa -
na Zyg mun ta, mu si przy znać, że je go
ży cie to je den wiel ki ma ra ton, sta wia nie
so bie nie re al nych ce lów i… do bie ga nie
do me ty w sta nie skraj ne go wy czer pa -
nia. Ta cy ma ra toń czy cy zmie nia ją świat.

KOSYM SPOJRZENIEM

SADECZANIN październik 2010_SADECZANIN  28-09-2010  01:40  Strona 4



PAŹDZIERNIK 2010 Sądeczanin 5

v www.sadeczanin.info

Ru szył ze gar wy bor czy
Mi mo ogło sze nia da ty (21 li sto pa da) wy -

bo rów sa mo rzą do wych, do chwi li za mknię -
cia bie żą ce go wy da nia „Są de cza ni na” nie
zna li śmy zbyt wie lu ofi cjal nych kan dy da tów
na wój tów i bur mi strzów Są dec czy zny oraz
na pre zy den ta No we go Są cza. W wy po wie -
dziach pra so wych chęć ubie ga nia się o po -
now ny wy bór zgła sza nie mal ka żdy
urzę du ją cy obec nie li der sa mo rzą do wy, nie -
mniej jed nak w nie któ rych mia stach i gmi -
nach za gad ką po zo sta je już for mu ła
za ple cza wy bor cze go. Na dal nie wia do mo,
czy np. Ry szard No wak wy star tu je z re ko -
men da cji PiS czy też pod szyl dem wła sne -
go szta bu wy bor cze go. Je że li nie
na No wa ka, to na ko go po sta wi PiS, czy li
po seł Ar ka diusz Mu lar czyk? Czy de cy zję
w tej spra wie po dej mie oso bi ście pre zes Ja -
ro sław Ka czyń ski? Mi mo po ja wia ją cych się
tu i ów dzie „zdań od ręb nych” No wa ka i Mu -
lar czy ka, obaj pa no wie po zo sta ją w do brej
ko mi ty wie, o czym świad czy pu bli ko wa ne
obok zdję cie. Py tań jed nak jest wię cej: nie
są bo wiem pod su mo wa ne wy ni ki pra wy bo -
rów w no wo są dec kiej Plat for mie Oby wa tel -
skiej, choć wie lu ob ser wa to rów są dec kiej
sce ny sa mo rzą do wej od po cząt ku twier dzi -
ło, że ma ją one fa sa do wy cha rak ter, a kan -
dy da tem PO bez wzglę du na pra wy bor cze
gło so wa nie i tak bę dzie Piotr La cho wicz.

We dług ka len da rza wy bor cze go kan dy -
da tów na rad nych na le ży zgło sić do 22
paź dzier ni ka, a na wój tów, bur mi strzów
i pre zy den tów miast – do 27 paź dzier ni ka.

Dwa la ta spo ko ju
Do bra wia do mość: w cią gu naj bli ższych

dwóch lat nie bę dzie li kwi da cji Kar pac kie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej – stwier dził mi -
ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji

Je rzy Mil ler, prze ci na jąc osta tecz nie spe ku -
la cje pra so we do ty czą ce ne ga tyw nych dla
No we go Są cza zmian w struk tu rze Stra ży
Gra nicz nej. Na ten te mat w ostat nich mie -
sią cach pi sa li śmy wie lo krot nie. W tej spra -
wie in ter we nio wa li m.in. są dec cy
par la men ta rzy ści, ta kże Ra da Mia sta i pre -
zy dent No we go Są cza, pro te sto wa li związ -
kow cy z KO SG. Re la cjo no wa li śmy też
po byt w na szym mie ście ko men dan ta
głów ne go SG Lesz ka Ela sa, któ ry, upie ra -
jąc się, aby na po łu dnio wej gra ni cy mia ły
dzia łać tyl ko dwa od dzia ły SG – w Ra ci bo -
rzu i Kłodz ku, nie po tra fił rze czo wo te go
uza sad nić. Dys ku sja by ła bar dzo go rą ca.
Miej my na dzie ję, że rze czy wi ście nie ma
„odło żo ne go w cza sie” za mia ru li kwi da cji
Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej
i w związ ku z tym funk cjo na riu sze i cy wil ni
pra cow ni cy tej in sty tu cji mo gą w mia rę spo -
koj nie peł nić swo ją słu żbę. Za nie cha nie li -
kwi da cji od dzia łu, jak za zna czył
wi ce mi ni ster gen. Adam Ra pac ki, nie ozna -
cza jed nak ko niecz no ści „od chu dze nia” jed -
nost ki z uwa gi na to, że po wej ściu Pol ski
do UE i stre fy Schen gen nie ma po trze by
utrzy my wa nia tak du żej stra ży na we -
wnętrz nych gra ni cach UE.

Ku rów: pro ce du ry 
wa żniej sze od dro gi

Tyl ko przez kil ka dzie siąt go dzin mo żna
by ło prze je chać sa mo cho dem oso bo wym
i nie wiel ką cię ża rów ką (do 5 ton) dro gą wo -
je wódz ką nr 975 z No we go Są cza do Gród -
ka nad Du naj cem. Prze jazd przez po wsta łe
pod czas czerw co wej po wo dzi gi gan tycz ne
osu wi sko w Ku ro wie, w po ro zu mie niu
z mar szał kiem Mar kiem Na wa rą, udro żnił
wójt Chełm ca Ber nard Sta wiar ski przy uży -
ciu swo ich lu dzi i sprzę tu. Pra ca po le ga ła

na pod cię ciu ko par ka mi zbo cza gó ry i prze -
su nię ciu dro gi w stro nę la su. 

– Na wieź li śmy oko ło dwóch ty się cy ton
zie mi i tłucz nia z ka mie nio ło mu w Klę cza -
nach – mó wi Ja kub Za wi ślan, kie row nik Za -
kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej w Chełm cu.
– Dzie sięć cię ża ró wek 25–to no wych wy ko -
na ło w su mie 80 kur sów.

Nie ste ty, Za rząd Dróg Wo je wódz kich za -
mknął udro żnio ny szlak, za rzu ca jąc wój to -
wi nie le gal ne dzia ła nie i zła ma nie
pro ce dur. Opo zy cja gmin na wy tknę ła na ru -
sze nie dys cy pli ny bu dże to wej po przez wy -
dat ko wa nie 100 tys. zł na ro bo ty na dro dze
nie bę dą cej wła sno ścią gmi ny. Spra wą za -
in te re so wa no na wet pro ku ra tu rę, spe ku lu -
jąc – w ra zie po now ne go uru cho mie nia
osu wi ska – o spro wa dze nia cię żkie go za -
gro że nia dla zdro wia i ży cia ludz kie go w ru -
chu dro go wym. 

Od po cząt ku fa chow cy z Wo je wódz kie go
Za rzą du Dróg twier dzi li, że ta dro ga jest nie
do ura to wa nia i trze ba ją bu do wać w in nym
miej scu, co po trwa mie sią ce, je śli nie la ta.
In ne go zda nia są tu tej si miesz kań cy:
– Dzię ki Sta wiar skie mu przy naj mniej coś
się ru szy ło w tej spra wie, na gle po ja wi li się
geo lo go wie na osu wi sku, a mie li wy dać
swo ją opi nię do pie ro za pół ro ku, i oka za ło
się, że tę dro gę mo żna jed nak od bu do wać.

Dy mi sja w PKS
19 mie się cy (od lu te go 2009) kie ro wał no -

wo są dec kim PKS SA Ma rek Su ro wiak, b.
dy rek tor szpi ta la w Kry ni cy. 16 wrze śnia zo -
stał od wo ła ny w try bie na tych mia sto wym
przez ra dę nad zor czą, a je go obo wiąz ki po -
wie rzo no Sta ni sła wo wi Do bo szo wi, w prze -
szło ści pre ze so wi PKS. Ra da nad zor cza nie
po da ła przy czyn dy mi sji, a od wo ła ny pre -
zes uznał się za „ofia rę” związ ków za wo do -
wych i tej czę ści za ło gi, któ rej nie po do ba ły
się pod ję te przez nie go dzia ła nia re struk tu -
ry za cyj ne m.in. re duk cje ka dro we (zwol nie -
nie 115 osób), ogra ni cze nia so cjal ne i par cie
ku szyb kiej pry wa ty za cji. Obec nie no wo są -
dec ki prze woź nik za trud nia 285 pra cow ni -
ków, zda niem Su ro wia ka o 60 za du żo.

Są de cza nie pa mię ta li 
o Na rwi ku

Part ner znad fior dów – wspól ne bra ter -
stwo – wy sta wa fo to gra ficz na au tor stwa
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zna ne go są dec kie go ar ty sty -fo to gra fi ka Pio -
tra Droź dzi ka na są dec kim ryn ku, uro czy -
stość przed Mau zo leum Zie mi Są dec kiej,
gdzie na co ko le Pie ty Są dec kiej od sło nię -
to ta bli cę upa mięt nia ją cą udział Po la ków
w kam pa nii nor we skiej w 1940 r., a szcze -
gól nie w bi twie o Na rwik, oraz pre mie ra
mul ti me dial ne go ora to rium pt.: „Na rwik
– pierw sze zwy cię stwo”, spek ta klu spe cjal -
nie dla No we go Są cza przy go to wa ne go
przez Ro ma na Ko ła kow skie go (twór cę wie -
lu wi do wisk, w tym zwią za ne go z nie daw -
ny mi ob cho da mi 600. rocz ni cy bi twy
pod Grun wal dem) – zło ży ły się na cykl im -
prez kul tu ral no -edu ka cyj nych zor ga ni zo wa -
nych w No wym Są czu w 70. rocz ni cę
pierw sze go zwy cię stwa alian tów w II woj -
nie świa to wej.

Po za słu żo nych okla skach pu blicz no ści,
dzię ku jąc na sce nie wy ko naw com i wła -
dzom mia sta za przy go to wa nie mu zycz ne -
go mi ste rium, płk Wło dzi mierz
Ciesz kow ski, pre zes Kra jo we go Związ ku
By łych Żoł nie rzy Pol skich Sił Zbroj nych
na Za cho dzie, by ły pod ko mend ny ge ne ra -
ła Zyg mun ta Szysz ko -Bo hu sza, nie krył
wzru sze nia: – Je stem w No wym Są czu dru -
gi raz w ży ciu: pierw szy raz w 1935, ja ko
har cerz, w związ ku z uro czy sto ścia mi ża -
łob ny mi po śmier ci ge ne ra ła Bro ni sła wa
Pie rac kie go i dziś – po 75 la tach, ja ko sę -
dzi wy kom ba tant. Dzię ku ję No we mu Są -
czo wi i ar ty stom za tak pięk ne uczcze nie
pol skie go czy nu zbroj ne go w kam pa nii nor -
we skiej. Dzię ku ję za na dal ak tu al ne wo ła -
nie o po kój na zie mi.

Sta ro są dec ki „So kół” 
wzbił się do lo tu...

Or dy na riusz die ce zji tar now skiej ks. bp
Wik tor Skworc po świę cił po mo der ni za cji
i prze bu do wie bu dy nek sta ro są dec kie go

„So ko ła”, wznie sio ny po nad sto lat te mu wg
pro jek tu Ze no na Re mie go, obec ną sie dzi -
bę Cen trum im. Ady Sa ri. Świad ka mi tej ce -
re mo nii by ły wa żne per so ny z ca łej
Ma ło pol ski. Uro czy stość uświet nił wy stęp
ar ty stów kra kow skiej Piw ni cy pod Ba ra na -
mi, na cze le z po cho dzą cą z mia sta św.
Kin gi Olą Mau rer.

– Vi ta in cul ta et de ser ta ab ami cis, non po -
test es se iu cun da – ma wiał Cy ce ron. – Ży -
cie bez kul tu ry i bez przy ja ciół nie mo że być
przy jem ne – tą mak sy mą przy wi tał go ści
bur mistrz Ma rian Cy coń. – Szczę śli wie się
skła da, że Sta ry Sącz dzi siaj mo że się cie -
szyć i z kul tu ry, i z przy ja ciół, któ ry mi są za -
cni i tak licz nie przy by li go ście. To wiel ki
dzień dla Sta re go Są cza – otwie ra my po -
dwo je bu dyn ku, w któ rym od po nad stu lat
kon cen tru je się ży cie kul tu ral ne na sze go
mia sta i gmi ny. 

In we sty cja kosz to wa ła 9 mln zł (z fun du -
szy UE). Ro bo ty trwa ły po nad dwa la ta.
Wy mie nio no po szy cie da chu i za mon to wa -
no no wą drew nia ną sto lar kę (fir ma Cze sła -
wa Szar ka), od no wio no i prze bu do wa no
wnę trza i ele wa cję, za in sta lo wa no wen ty la -
cję i kli ma ty za cję, urzą dzo no par king
(przed się bior stwo „Bu de ko” Ja nu sza Lu py
z No we go Są cza).

Pod czas uro czy sto ści Zło tym Krzy żem
Za słu gi ude ko ro wa no ks. pra ła ta Al fre da
Kur ka, eme ry to wa ne go pro bosz cza pa ra fii
św. Elżbie ty, któ ry kil ka dzie siąt lat swo je go
ży cia po świę cił pra cy dusz pa ster skiej
w tym mie ście. Od zna cze nie przy znał ka -
pła no wi pre zy dent Lech Ka czyń ski, a pod -
pis pod spe cjal nym do ku men tem zło żył 6
kwiet nia br.

Po wsta je „wio ska olim pij ska”
Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia w No wym

Są czu, na te re nie by łych obiek tów klu bu Start
przy ul. Ko ściusz ki, si ła mi fir my EIF FA GE Bu -
dow nic two Mi tex SA z War sza wy roz po czę -
ła się bu do wa In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu. To tu taj (oraz na bo isku Du -
naj ca) w cią gu dwóch lat po wsta ną no wo cze -
sne obiek ty, w tym kry ta pły wal nia z niec ką
ba se no wą o dł. 25 m, ha la spor to wa (o po -
wierzch ni po nad 2400 m≤), sta dion, bo iska,
la bo ra to ria i bu dyn ki dy dak tycz ne. Pro jekt
przy go to wa ny przez Przed się bior stwo Pro -
jek to wo -Bu dow la ne EKO BUD prze wi du je

łącz ny koszt 46,4 mln zł, w tym z fun du szów
UE – 27,6 mln zł, bu dże tu pań stwa – 18 mln
zł, resz ta – wła sny wkład PWSZ.

Wyż po wra ca do szkół
W No wym Są czu na ukę roz po czę ło bli -

sko 17899 uczniów, w tym 931 pierw szo -
kla si stów, o kil ku dzie się ciu wię cej niż
w 2009 r., co świad czy o po wro cie wy żu de -
mo gra ficz ne go do szkół. W pla ców kach
pro wa dzo nych przez po wiat no wo są dec ki
edu ka cję za in au gu ro wa ło ok. 5,3 tys. mło -
dych. Naj więk sza nie spo dzian ka cze ka ła
po po wro cie z wa ka cji uczniów Gim na zjum
nr 11 i I LO im. Ja na Dłu go sza w No wym
Są czu, gdzie prze pro wa dzo no grun tow ne
mo der ni za cje i re mon ty w ra mach fi nan so -
wa ne go z fun du szy UE pro gra mu re wi ta li -
za cji mia sta. Po nad to na Mię dzysz kol nym
Sta dio nie Spor to wym im. Ro ma na Stram ki
po wsta ły też dwa ze spo ły bo isk wie lo funk -
cyj nych o sztucz nej na wierzch ni. War tość
tych za dań wy nio sła 13,2 mln zł. Wra że nie
ro bi szcze gól nie od no wio na ele wa cja i de -
ta le ar chi tek to nicz ne by łe go „Mic kie wi cza”
od stro ny ul. Dłu go sza i Ko nar skie go. Zaj -
mo wał się tym kon ser wa tor Adam Jan czyk
i fir ma AR Stec Jó ze fa Ste ca. Pod ka żdym
po pier siem, umiesz czo nym na bu dyn ku po -
nad sto lat te mu przez rzeź bia rza Jó ze fa
Wój ci ka, umo co wa no na zwi ska osób.
W oko li cach No we go Są cza przy by ła no wa
sa la gim na stycz na: w Ze spo le Szkół
w Trze trze wi nie. Sa la ma wy mia ry 24x12 m.
Przy oka zji wy re mon to wa no szko łę, ca łość
kosz to wa ła po nad 3 mln zł. 

Bu do wa ko men dy za ra sta tra wą
Z po wo du bra ku pie nię dzy wstrzy ma no

pra ce bu dow la ne przy bu do wie no wej sie dzi -
by Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej przy ul. Wi to sa w No wym Są czu.
Od po cząt ku ro ku z bu dże tu pań stwa na tę
in we sty cję nie wpły nę ła ani zło tów ka. Zgod -
nie z har mo no gra mem obiekt miał być od -
da ny do użyt ku 30 wrze śnia 2011 r.
Tym cza sem in we sty cja jest za awan so wa -
na na ok. 40 proc. Nie do koń czo ny gmach
za ra sta tra wą.

– Ca łe przed się wzię cie ma kosz to wać 24
mln zł. Do tej po ry wy da li śmy 10 mln zł. Po -
trze ba więc jesz cze 14 mln, w tym 12
– z kie sy wo je wo dy ma ło pol skie go, 2
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– z bu dże tów No we go Są cza i po wia tu no -
wo są dec kie go. Przy ubie ga niu się o pie nią -
dze moc nym na szym ar gu men tem jest fakt,
że sa mo rzą dy re ali zu ją swo je zo bo wią za -
nia, w tym ro ku prze ka żą zno wu 900 tys.
zł, 400 – po wiat, 500 – mia sto. Wła dze lo -
kal ne ro zu mie ją bo wiem, że pra cu je my
w skraj nie trud nych wa run kach. Sie dzi ba
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 1
przy ul. Gry bow skiej jest zbyt cia sna, sprzę -
tu ma my co raz wię cej, sa mo cho dy się nie
miesz czą, do te go do cho dzi fa tal ny wy jazd
obok Ma śla ne go Ryn ku – mó wi za stęp ca
ko men dan ta miej skie go PSP w No wym Są -
czu mł. bryg. Pa weł Mo ty ka.

Świę to sa mo rząd nej Ko rzen nej
Pod czas ob cho dów dwóch de kad od ro -

dzo ne go sa mo rzą du w gmi nie Ko rzen na był
czas na pod su mo wa nia, wspo mnie nia i roz -
mo wy o tym, jak w cią gu 20 lat zmie ni ła się
gmi na. Ty tu łem „Za słu żo ny dla Gmi ny Ko -
rzen na” uho no ro wa no Mi cha ła Tur ka – dłu -
go let nie go (35 lat!) soł ty sa Lip ni cy Wiel kiej,
Alek san dra Mo krzyc kie go – ini cja to ra elek -
try fi ka cji i bu do wy no wych dróg w gmi nie,
Eu ge niu sza Su ło wi cza – kom ba tan ta i dzia -
ła cza spół dziel cze go oraz po śmiert nie Ja -
na Gry gla z Woj na ro wej i ks. pra ła ta
Mi cha ła No wa ka (1908–1988) – pro bosz -
cza i dzie ka na w pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej
Szka plerz nej w Ko rzen nej. Upo min ki otrzy -
ma li rów nież rad ni wszyst kich ka den cji.

Bez płat ny in ter net 
w paź dzier ni ku

Pod ko niec paź dzier ni ka miesz kań cy No -
we go Są cza bę dą mo gli ko rzy stać z dar mo -
we go in ter ne tu. In we sty cja w ca ło ści
re ali zo wa na jest ze środ ków wła snych
Urzę du Mia sta i kosz tu je 1,7 mln zł. Do sta -
wę i uru cho mie nie oraz za rzą dza nie sys te -
mem sze ro ko pa smo wej bez prze wo do wej
sie ci trans mi sji da nych i do stę pu do in ter -
ne tu za pew ni war szaw ska fir ma MAW Te -
le com Intl SA. Mon taż urzą dzeń ma
po trwać do koń ca wrze śnia, a uru cha mia -
nie sie ci do koń ca paź dzier ni ka. Miesz kań -
cy otrzy ma ją sy gnał o pręd ko ści 256 kb/s.

– Sieć bez prze wo do we go in ter ne tu obej -
mie za się giem 70 pro cent miesz kań ców
– in for mu je Ma riusz Bu zun z fir my MAW
Te le com Intl. – Użyt kow ni cy nie bę dą pła -

cić za in ter net, ale do je go funk cjo no wa nia
bę dą po trze bo wa li bez prze wo do wej kar ty
sie cio wej Wi-Fi i ewen tu al nie an te ny kie run -
ko wej w za le żno ści od usy tu owa nia miej -
sca od bio ru sy gna łu w sto sun ku
do punk tów nadaw czych. Nie są to jed nak
du że kosz ty.

W ra mach pro jek tu pla no wa ne jest uru -
cho mie nie trzech głów nych wę złów dys try -
bu cyj nych oraz 23 punk tów – hot spo tów. 

– Od po cząt ku re ali za cji po my słu na po ty -
ka li śmy na ró żne prze szko dy. Oka za ło się,
że przy tak de li kat nej ma te rii, szcze gó ły są
bar dzo istot ne. Brak do świad cze nia z na -
szej stro ny po wo do wał, że in we sty cja prze -
su wa ła się w cza sie, ale szczę śli wie
brnie my do koń ca – mó wi pre zy dent Ry -
szard No wak, dla któ re go bez płat ny in ter -
net był sztan da ro wą obiet ni cą wy bor czą
w kam pa nii pre zy denc kiej czte ry la ta te mu. 

Piel grzym ka sa mo rzą dow ców
Opo dal klasz to ru kla ry sek w mie ście św.

Kin gi sa mo rzą dow cy z ca łej Ma ło pol ski
dzię ko wa li Opatrz no ści za otrzy ma ne ła ski
i mo dli li się o dal szą opie kę pod czas III piel -
grzym ki zor ga ni zo wa nej przez Fun da cję Są -
dec ką oraz Sto wa rzy sze nie Ka sa
Wza jem nej Po mo cy. Od trzech lat na sta ro -
są dec kie bło nia przed oł tarz pa pie ski,
przy któ rym 16 czerw ca 1999 r. Jan Pa -
weł II ka no ni zo wał bł. Kin gę i od pra wił
mszę dla ok. 700 tys. wier nych, przy by wa ją
sa mo rzą dow cy, pra cow ni cy Fun da cji Są dec -
kiej wraz z ro dzi na mi, człon ko wie sto wa rzy -
szeń: Ka sa Wza jem nej Po mo cy, Soł ty sów
i św. Flo ria na oraz rze sze są de czan. 

No wa sie dzi ba Po go to wia
Opie kuń cze go

Pla ców ka In ter wen cyj na Ze spo łu Pla có -
wek Opie kuń czo -Wy cho waw czych w No -
wym Są czu, okre śla na po pu lar nie
Po go to wiem Opie kuń czym, prze pro wa dzi -
ła się z po nad stu let nie go bu dyn ku przy ul.
Lwow skiej do no wej sie dzi by przy ul. Łącz -
nik 20. No wo cze sny obiekt o po wierzch ni
po nad 1,4 tys. m2 (osob ne skrzy dła dla
chłop ców i dziew cząt, świe tli ca, bi blio te ka
i 2 sa le lek cyj ne dla dzie ci, któ re ma ją in dy -
wi du al ny tok na ucza nia, ga bi ne ty dla ka dry
pe da go gicz no -wy cho waw czej, sa le te ra -
peu tycz ne, po ko je od wie dzin i go ścin ne,

bo isko i za ple cze re kre acyj ne) sfi nan so wa -
no z kil ku źró deł: Urząd Mia sta wy asy gno -
wał 1,3 mln zł, Urząd Mar szał kow ski
– po nad 2 mln zł, a Kan ce la ria Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów – 0,5 mln zł. W Pla ców ce In -
ter wen cyj nej w dwu oso bo wych po ko jach
mo że prze by wać okre so wo (3 lub 6 mie się -
cy) 32 pod opiecz nych w wie ku 12-18 lat,
któ rzy z ró żnych po wo dów nie mo gą być
w swo ich ro dzi nach. 

Sta ro sta – ka wa le rem!
24 wrze śnia pre zy dent RP Bro ni sław Ko -

mo row ski od zna czył sta ro stę no wo są dec -
kie go Ja na Go lon kę Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia. Uro czy stość z oka zji
ob cho dów 20-le cia od ro dze nia sa mo rzą du
te ry to rial ne go w Pol sce od by ła się w Pa ła -
cu Pre zy denc kim w sto li cy.

Pa tron Wal de mar Ser wiń ski
Wzru sza ją ce by ło otwar cie Cen trum Re -

kre acyj no -Spor to we go im. Wal de ma ra Ser -
wiń skie go w Mu szy nie. Bar dzo licz nie
przy by li miesz kań cy gro du go rą co okla ski -
wa li tych, dzię ki któ rym zy ska li tak pięk ny
kom pleks. Obe lisk z ta bli cą pa miąt ko wą od -
sło ni ła wdo wa po bur mi strzu – Jo lan ta.

– Za po pra dzie sta je się pięk ne i bę dzie
jesz cze pięk niej sze – mó wił bur mistrz Mu -
szy ny Jan Gol ba. – Jest to dzie ło mo je go
po przed ni ka, tra gicz nie zmar łe go bur mi -
strza Wal de ma ra Ser wiń skie go. Je stem
prze ko na ny, że te raz Wal dek pa trzy na nas
z gó ry i uśmie cha się, wi dząc, jak je go dzie -
ło na bie ra ru mień ców. Ma my już tu taj kom -
pleks ba se nów, jest tra sa dla rol ka rzy, jest
am fi te atr, a bę dzie jesz cze wię cej. 
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In we sty cja kosz to wa ła ok. 20 mln zł,
z cze go 10 mln to do fi nan so wa nie w ra -
mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go. 

Ser ca dla ser ca
Prof. Edward Ma lec ura to wał ko lej ne ma -

łe ser ce są dec kie mu dziec ku. – Ope ra cja
uda ła się. Ma ry sia po wo li do cho dzi do sie -

bie i mam na dzie ję pod ko niec wrze śnia bę -
dzie już w do mu – po in for mo wał nas z Mo -
na chium jej oj ciec, Ma ciej Pie trz kie wicz. 

Czte ro let nia są de czan ka, któ ra uro dzi ła
się z wro dzo ną wa dą ser ca, mu sia ła
przejść ko lej ną, trze cią w swo im ży ciu ope -
ra cję. Wszyst kich do ko nał prof. Edward
Ma lec. Zna ny kar dio chi rurg pra co wał
w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Dzie cię cym
w Kra ko wie Pro ko ci miu. Te raz w Mo na -

chium kie ru je Kli ni ką Kar dio chi rur gii Dzie -
cię cej Uni wer sy te tu Lu dwi ka Ma xi mil lia na.
Tam tra fi ła rów nież Ma ry sia. Przy po mnij my,
że to dzię ki do bro ci m.in. na szych Czy tel ni -
ków, ope ra cja mo gła dojść do skut ku. Ro -
dzi ce Ma ry si zwró ci li się z ape lem o po moc
w uzbie ra niu kwo ty po trzeb nej na za bieg.
By ura to wać ser ce dziec ka po trze ba by ło
po nad 20 tys. eu ro. Na apel od po wie dzia ło
wie lu są de czan.
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28 sierp nia, w wie -
ku 61 lat zmarł ks.
Le szek Ko zioł,
od 1988 r. pro boszcz
pa ra fii pw. św. Mar ci -
na z To urs w Mo gil nie
ko ło Ko rzen nej, ini -
cja tor bu do wy no wej
świą ty ni (pw. Pod wy -

ższe nia Krzy ża Świę te go) w tej wsi, wcze -
śniej ka te che ta i wi ka riusz pra co wał
w Szcze pa no wie, Gry bo wie, Łącz kach Ku -
char skich, w No wym Są czu u św. Ka zi mie -
rza, Łąc ku i Mo gil nie.

***
31 sierp nia w wie ku 62 lat zmar ła Ma ria

Gu tow ska -Li sow ska, na uczy ciel ka I LO
im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu, prze -
wod nik PTTK, b. dy rek tor Em pi ku w No wym
Są czu.

***
31 sierp nia w wie -

ku 91 lat ode szła Wła -
dy sła wa Lu ba sio wa,
za słu żo na dla mia sta
i re gio nu ne stor ka są -
dec kiej po ezji, naj star -
sza – wie kiem i sta żem
twór czym – człon ki ni
(ho no ro wa) Klu bu Li te -

rac kie go „Są dec czy zna”. Po że gna nie po et ki:
str. 81-82.

***
11 wrze śnia w wie ku 80 lat zmarł Jan

Kosz kul, od 1979 r. pre zes To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Sta re go Są cza, nie stru dzo ny
stra żnik za byt ków i znaw ca dzie jów te go
mia sta, po pu la ry za tor kul tu ry. Ab sol went
UJ, w prze szło ści na uczy ciel i… ko le jarz,
dzia łacz spo łecz ny, peł nił funk cję m.in.
prze wod ni czą ce go Miej skiej Ra dy Na ro do -

wej w Sta rym Są czu,
a w No wym Są czu
– za stęp cy na czel ni -
ka mia sta
i I se kre ta rza KM
PZPR. Ta ostat nia
funk cja nie prze szka -
dza ła mu (a mo że
na wet po ma ga ła?)

w or ga ni za cji Sta ro są dec kich Fe sti wa li Mu -
zy ki Daw nej w klasz tor nym ko ście le św.
Trój cy i fa rze pw. św. Elżbie ty. Przez pe wien
okres był pre ze sem Są dec kie go To wa rzy -
stwa Mu zycz ne go i kie ro wał biu rem Wo je -
wódz kiej Ra dy Na ro do wej w No wym
Są czu. 

Z uza sad nie nia przy zna nej mu w 2005 r.
Ho no ro wej Od zna ki „Za słu żo ny dla Zie mi
Są dec kiej”:

Pod kie row nic twem Ja na Kosz ku la To wa -
rzy stwo Mi ło śni ków Sta re go Są cza pod ję -
ło wie le dzia łań na rzecz ochro ny
za byt ków, gro ma dze nia i za bez pie cza nia
pa mią tek mi nio nych lat oraz po pu la ry zo wa -
nia hi sto rii mia sta. Za słu gą To wa rzy stwa
jest two rze nie i pro wa dze nie Mu zeum Re -
gio nal ne go na zy wa nym po pu lar nie Do mem
Na Doł kach, któ re mu Jan Kosz kul po świę -
ca szcze gól ną uwa gę. Z je go ini cja ty wy roz -
bu do wa no i wy mie nio no po kry cie da cho we
w Mu zeum Re gio nal nym. Pod prze wod nic -
twem Ja na Kosz ku la zmie nio no ta kże
układ eks po zy cji, po zy ska no sze reg no -
wych eks po na tów, a wie le do tych cza so -
wych zo sta ło pod da nych kon ser wa cji.
Dzię ki Je go ini cja ty wie otwar to sa lę wy sta -
wo wą po świę co ną Ks. Jó ze fo wi Ti sch ne ro -
wi. Jan Kosz kul do pro wa dził ta kże
do wy da nia II to mu „Hi sto rii Sta re go Są cza”,
„Prze wod ni ka po Sta rym Są czu” i pocz tó -
wek przed sta wia ją cych Sta ry Sącz.

***
17 wrze śnia zmarł w wie ku 73 lat Wła -

dy sław Igna cy Szlęk, ani ma tor kul tu ry
i przy ja ciel Kry ni cy -Zdro ju, m.in. twór ca
i kie row nik ar ty stycz ny roz sła wia ją ce go
uzdro wi sko Ze spo łu Tań ca Ar ty stycz ne go
„Mi nia tu ry”, ar ty sta scen ba le to wych i ope -
ro wych, pe da gog i cho re ograf. Zo stał po -
cho wa ny w ro dzin nej Lu bo rzy cy
pod Kra ko wem.

***
18 wrze śnia w Li -

ma no wej w wie ku 81
lat zmarł Lu dwik
Mor dar ski (ur. 1929)
mgr wy cho wa nia mu -
zycz ne go, ro dem
z No we go Są cza, wy -
wo dzą cy się z nie -
zwy kle mu zy kal nej

ro dzi ny, któ rej gniaz do znaj do wa ło się
na są dec kim Pie kle. Je go przod ko wie gry -
wa li w or kie strach na dwo rze ce sar skim
w Wied niu, a oj ciec był pierw szym ka pel -
mi strzem or kie stry sław ne go 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich. Lu dwik Mor dar -
ski po ło żył wiel kie za słu gi na po lu krze wie -
nia kul tu ry mu zycz nej w re gio nie. Był
pod po rą i za ło ży cie lem ze spo łu Li ma no -
wia nie (1969) i or kie stry Echo Pod ha la,
zna ko mi tym folk lo ry stą i do ku men ta li stą ży -
cia kul tu ral ne go, au to rem utwo ru „To na sze
mia sto” (hym nu Li ma no wej) oraz wie lu
opra co wań do ty czą cych in stru men tów lu -
do wych m.in. „Mu zy ka Zie mi Li ma now -
skiej”. Opra co wał na uko wo trzy na ście
tań ców La chów Li ma now skich do wiel kie -
go słow ni ka „Ta niec w pol skiej tra dy cji”
(2007), bę dą ce go kon ty nu acją fun da men -
tal nej pra cy Oska ra Kol ber ga.

PG, HSZ, GA JA, LEŚ, BW, MI GA, JEC
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Na Kre sach nie je ste śmy in tru za mi
Prof. Sta ni sław Ni cie ja, hi sto ryk i ba dacz pro ble ma ty ki kre so wej, au tor pio nier skich ksią żek zwią za -
nych ze Lwo wem, pod czas wrze śnio we go spo tka nia w MCK „So kół” w No wym Są czu z miej sco wy mi
lwo wia ka mi i kre so wia ka mi:

Na Kre sach nie je ste śmy in tru za mi. Je ste śmy go ść mi, ale u sie bie. Re la cje pol sko -ukra iń skie
ob la ne są mo rzem krwi, zwłasz cza pod czas dru giej woj ny świa to wej. Ukra ina wte dy w wal ce
o swo ją nie pod le głość po sta wi ła so bie cel: wy ciąć ką kol (czy li Po la ków) z psze ni cy. Ra ny są po -
tę żne. Dziś to się zmie nia. W mło dych Ukra iń cach nie ma psy cho zy, że Pol ska wró ci, tak jak miesz -
kań cy Wro cła wia czy Po zna nia nie my ślą o tym, że wró cą Niem cy. To mi ja. Czy ktoś w Pol sce
my śli o od zy ska niu Lwo wa i Wil na? Idzie my w kie run ku Eu ro py zjed no czo nej. Lwów sta je się
ta kim wschod nim Stras bur giem, gdzie fry zje rem jest Nie miec, a szew cem – Fran cuz. Mia sto jest
wie lo kul tu ro we, fran cu sko -nie miec kie, a na do da tek jest sto li cą zjed no czo nej Eu ro py. Cmen tarz
Or ląt, zro dzo ny w bó lach, jest sym bo lem po jed na nia. Tak jak cmen tarz nie miec ki od bu do wa ny

na wzgó rzu św. An ny. Znam do sko na le re la cje Opo la i Sta ni sła wo wa: współ pra cu ją ze so bą wła dze, uni wer sy te ty, or ga ni za cje,
szko ły. Nie wy ry wa my so bie za sług. Ukra iń cy na wet my ślą o zmia nie na zwy Iwa no fran kow ska, o po wro cie do daw ne go Sta ni sła -
wo wa. Za bie ga o to pi sarz Ju rij An dru cho wycz, kan dy dat do na gro dy No bla, ro dem ze Sta ni sła wo wa. (LEŚ)
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Ma rek Fryź le wicz, bur mistrz No we go Tar gu
– Wy da wa nie ga ze ty lo kal nej – sa mo rzą do wej nie ma naj -

mniej sze go sen su. 20 lat bur mi strzo wa nia w sto li cy Pod ha la
upo wa żnia mnie do prze ko na nia, że prze ka zy wa nie pu blicz -
nych pie nią żków na pi smo gmin ne nie ma sen su, bo wiem: je -
że li ono schle bia wła dzy, to źle jest od bie ra ne przez
miesz kań ców, a kie dy zbyt uwa żnie pa trzy te jże wła dzy na rącz -
ki, to ta się de ner wu je i za my ka do pływ zło tó wek. Dla te go ga -
ze ty – tak, ale pry wat ne, nie zwią za ne z sa mo rzą da mi, lo kal ne
i re gio nal ne. Je śli zaś bur mistrz czy wójt chcą in for mo wać
o tym, co się dzie je, to naj le piej po przez gmin ną stro nę in ter -
ne to wą, któ ra nie mu si uda wać, że jest nie za le żna, bo nie jest!

Edward Bo ga czyk, bur mistrz Piw nicz nej -Zdro ju:
– Cał ko wi cie się nie zga dzam z mo im ko le gą z No we go Tar -

gu. U nas uka zu ją się dwa pi sma lo kal ne „Znad Po pra du”
i „Głos Na do po pra dzia”, oby dwa speł nia ją swo ją ro lę i ma -
ją czy tel ni ków. Fi nan su je my „Znad Po pra du”, ale nie wy -
obra żam so bie sy tu acji, bym miał żą dać od re dak tor na czel nej
Bar ba ry Krę żo łek -Pa lu cho wej, któ ra tu taj sie dzi obok mnie,
że by mi da ny nu mer przed dru kiem po ka za ła. A wie lo krot nie
zda rza ło się, że nie po chleb ne tek sty o wła dzy gmin nej się tam

znaj do wa ły. W ta kiej sy tu acji w ko lej nym wy da niu za wsze mo -
żna opu bli ko wać po le mi kę.

Zdzi sław Sro ka, ne stor ma ło pol skich dzien ni ka rzy, pre zes Pol skie -
go Sto wa rzy sze nia Pra sy Lo kal nej z sie dzi bą w Kra ko wie:

– To są bzdu ry! Ja od po nad 20 lat w Gdo wie kie ru ję „Na -
szą Ga ze tą”, zwro tów mam po kil ka sztuk mie sięcz nie, nie
przy mi lam się wła dzy, ży ję pro ble ma mi miesz kań ców i oto ca -
ła re cep ta na do bre pi smo.

Red. Jó zef Fi gu ra, „Ty go dnik Pod ha lań ski”:
– Nie po win no się za mien nie uży wać ter mi nów pra sa lo -

kal na i sa mo rzą do wa, bo to jed nak nie to sa mo. Ta pierw sza
nie mo że być fi nan so wo uza le żnio na od władz gmin, po wia -
tów czy wo je wódz twa, bo wte dy szyb ko sta je się ich tu bą
i wów czas ta kie pi smo jest po pro stu biu le ty nem sa mo rzą du.

(opinie wyrażone podczas konferencji pt. „Rola prasy lokalnej w budowaniu
samorządności”, która została zorganizowana przez Urząd Miasta, Fundację

Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec i Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku 24 września w Rabce-Zdroju).

No to wał: (PG)

Ma rek Fryź le wicz Jó zef Fi gu raEdward Bo ga czyk Zdzi sław Sro ka

ZD
JĘ

CI
A

: P
G

OPINIE
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W se sji ple nar nej, in au gu ru ją -
cej ju bi le uszo we 20. Fo rum
Eko no micz ne uczest ni -
czył 8 wrze śnia pre zy dent

RP Bro ni sław Ko mo row ski. By ła to
pierw sza wi zy ta no wej gło wy pań stwa

na Są dec czyź nie. Nie do je chał do Kry ni cy
za po wia da ny pre zy dent Ukra iny Wik tor
Ja nu ko wycz, był za to prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Eu ro pej skiej Jo se Ma nu el Bar ro so
i ro dak – Je rzy Bu zek, szef Par la men tu Eu -
ro pej skie go, by wa lec kry nic kich szczy tów. 

Na gro dy Fo rum Eko no micz ne go
Na za koń cze nie in au gu ra cyj nej se sji

ple nar nej za ty tu ło wa nej „Eu ro pa po Li -
zbo nie – stra te gia dla przy szło ści” uro -
czy ście ogło szo no, że Czło wie kiem
Ro ku 2009 Fo rum Eko no micz ne go zo -
stał wspo mnia ny prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Eu ro pej skiej Jo se Ma nu el Bar ro so,
któ re mu wrę czo no spe cjal ną sta tu et kę.
Por tu gal czyk za zna czył, że ta na gro da to
dla nie go du ży za szczyt, tym bar dziej, że
otrzy mał ją ja ko pierw szy czło wiek spo -

XX Fo rum Eko no micz ne w Kry ni cy -Zdro ju 

Od Trak ta tu Li zboń skie go
po ry dze z pa tel ni
5 se sji ple nar nych, po nad 130 pa ne li dys ku syj nych, po nad
2300 go ści, nie mal 500 dzien ni ka rzy re pre zen tu ją cych oko ło
200 re dak cji – to bi lans wrze śnio we go zlo tu po li ty ków i me -
na dże rów pod Gó rą Par ko wą.

ECHO FORUM

Od lewej: Je rzy Bu zek – szef Par la men tu Eu ro pej skie go, Jo se Ma nu el Bar ro so – prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej -
skiej i pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski FOT. JEC
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za re jo nu Eu ro py Środ ko wo -Wschod -
niej. We dług Bar ro so jest to sym bol te -
go, że sta je my się jed ną Eu ro pą. 

Na gro dę Fir my Ro ku 2009 otrzy ma -
ła Gieł da Pa pie rów War to ścio wych, któ -

rą ode brał pre zes GPW Lu dwik So bo -
lew ski. Na gro da zo sta ła przy zna na w ro -
ku to czą cych się ne go cja cji do ty czą cych
pry wa ty za cji GPW. 

Na te go rocz nym Fo rum już po raz
trze ci zo sta ło przy zna ne wy ró żnie nie
No wa Kul tu ra, No wej Eu ro py. Lau re at -
ką zo sta ła Ta tia na Toł stoj, wy bit na pi -
sar ka ro syj ska, au tor ka po wie ści Kyś
– za baw nej sa ty ry na współ cze sną Ro -
sję. Na gro da Spe cjal na FE po wę dro wa -
ła do rąk mi ni stra skar bu Alek san dra
Gra da, tar no wia ni na, za „umie jęt ność
koń cze nia te go, co in ni za czę li, a nie
ukoń czy li”. Mi ło nam do nieść, że spe -
cjal ną na gro dę mi ni stra go spo dar ki
otrzy mał prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra -
mo wej Fo rum Eko no micz ne go Zyg munt
Ber dy chow ski, za „wkład w pro mo cję
pol skiej go spo dar ki”.

A po tem po to czył się ma ra ton pa ne li
dys ku syj nych, po dzie lo nych na 12 ście -
żek te ma tycz nych. Roz rzut te ma tów był
ogro my, od fi nan sów i ban ko wo ści,
przez eko lo gię po pro ble my etycz ne
współ cze sne go świa ta. Mnó stwo py tań
i jesz cze wię cej od po wie dzi – i na tym
po le ga war tość tej kon fe ren cji. Ku lu aro -
we, biz ne so we kon tak ty są wa żne, ale
naj wa żniej sza jest bu rza mó zgu. Ka żdy
mógł zna leźć coś dla sie bie. 

Na si na Fo rum 
Na kry nic kim Dep ta ku pod -

czas XX Fo rum Eko no micz ne go mo żna
by ło spo tkać zna jo me twa rze z krę gu są -
dec kiej po li ty ki i go spo dar ki. Nie któ rzy
przy je cha li do Kry ni cy, że by bły snąć
w krę gu fle szów, otrzeć się o mi ni strów,
ale więk szość chcia ła się cze goś do wie -
dzieć, za wrzeć cie ka we zna jo mo ści.
Dru gie go dnia kon fe ren cji po seł An -
drzej Czer wiń ski prze cha dzał się po pro -
me na dzie z mar szał kiem Ma ło pol ski
Mar kiem Na wa rą. – In te re su ją mnie
głów nie pa ne le ener ge tycz ne, na jed nym
już by łem, o in we sty cjach w ener ge ty ce
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, or ga ni -
zo wa nym przez Gold man Sachs, te raz
wy bie ram się na dru gi – mó wił po seł
Czer wiń ski. Na pa ne lu za ty tu ło wa nym
„Czy no we tech no lo gie sta ną się re wo -
lu cją w ener ge ty ce?” są dec ki par la men -
ta rzy sta nie tyl ko przy słu chi wał się
dys ku sji, ale i był jej ak tyw nym uczest -

ni kiem. Jak przy sta ło na prze wod ni czą -
ce go sej mo wej pod ko mi sji ds. ener ge ty -
ki An drzej Czer wiń ski sie dział
za sto łem pre zy dial nym, a obok nie go…
pre zy dent WSB -NLU dr Krzysz tof Paw -
łow ski.

Jak co ro ku se sjom ple nar nym przy słu -
chi wał się pre zes Fa kro Ry szard Flo rek.
Spa cer ni kiem prze cho dził uśmiech nię ty
od ucha do ucha se na tor Sta ni sław Ko gut.
– Wy bie ram się na se mi na rium po świę co -

ne in we sty cjom w prze my śle ra fi ne ryj -
nym, or ga ni zo wa nym przez Lo tos
– mó wił par la men ta rzy sta ze Stróż.

– A co Pan ma wspól ne go z ro pą naf -
to wą? 

– Jak to co mam wspól ne go?! – obu -
rzył się se na tor. – Je stem wi ce prze wod -
ni czą cym ko mi sji go spo dar ki w Se na cie,
a prze mysł naf to wy to nerw go spo dar ki. 

Z ko lei po seł Wie sław Jan czyk z Li -
ma no wej uda wał się na pa nel o pol skim
ryn ku ka pi ta ło wym, or ga ni zo wa nym
przez Gieł dę Pa pie rów War to ścio wych
w War sza wie, z Ja nu szem Le wan dow -
skim, Ja nem Krzysz to fem Bie lec kim,
Mi cha łem Bo nim oraz Lu dwi kiem So -
bo lew skim w ro li dys ku tan tów.

Pre zes Kon spo lu Ka zi mierz Pa zgan
z du mą mó wił, że nie opu ścił jesz cze
żad nej kry nic kiej kon fe ren cji. – Przy je -
żdżam tu od 20 lat, Zyg munt Ber dy chow -
ski miał kie dyś ge nial ny po mysł!
– chwa lił pan Ka zi mierz, roz glą da jąc się
wko ło. Zdra dził nam, że umó wił się
na Dep ta ku z jed nym z wi ce mi ni strów,
ale za żad ne skar by nie chciał po wie -
dzieć, o ko go cho dzi. 

Mi gnął nam na kry nic kim Dep ta ku
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta No we go
Są cza Ar tur Czer nec ki, był Ry szard
Kruk, wy daw ca „Al ma na chu Mu szyń -
skie go”, by li bra cia Wie sław i Jan Ba -
sto wie, któ rych gniaz do ro dzin ne jest

Rozrzut tematów był
ogromy, od finansów
i bankowości przez
ekologię po problemy
etyczne współczesnego
świata.

Aleksander Kwaśniewski FOT. JEC

Bp Ta de usz Pie ro nek, Ro man Po -
ręb ski – pre zes Są dec kie go Ho spi -
cjum, red. Da riusz Szym czy ch
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w Ta ba szo wej, i wie lu, wie lu in nych są -
de czan... 

Trze cie go dnia kon fe ren cji po Dep ta -
ku jeź dził na se gway’u rad ny No we go
Są cza Jó zef Kacz mar czyk. Te spryt ne,
dwu ko ło we hu laj no gi na pę dza ne elek -
trycz nie ro bi ły fu ro rę w Kry ni cy. Pol ski
di ler se gway’ów wy po ży czył or ga ni za -
to rom kon fe ren cji kil ka na ście po jaz dów
w ce lach pro mo cyj nych. Jeź dzi ły
na nich w kół ko ład ne dziew czy ny, a kto
chciał, mógł spró bo wać, stu dent ki słu -

ży ły za in struk to rów. – Su per ma szy na,
świet nie się tym jeź dzi, na praw dę nic
trud ne go! – za chwy cał się raj ca z Prze -
ta ków ki, zresz tą po wa żny czło wiek. To
cu deń ko, któ re pa rę lat te mu mia ło pod -
bić No wy Jor ki i me tro po lie świa to we,
ale nie pod bi ło, kosz tu je 25 tys. zł, za -
tem na Są dec czyź nie ewen tu al nie tyl ko
bra cia Ko ra lo wie, wiel bi cie le mo to ry za -
cji, mo gą so bie na ta ki po jazd i to na wet
po zła ca ny po zwo lić. 

Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk nie miał
gło wy do głupstw. W ostat nim dniu Fo -
rum wziął udział w pa ne lu za ty tu ło wa -
nym Wol ność me diów a ety ka
dzien ni kar ska; wy zwa nia XXI wie ku.
W dys ku sji są dec ki par la men ta rzy sta
po wie dział, że nie ma w Pol sce peł nej
wol no ści sło wa, czym bar dzo na ra ził się
Mag da le nie Ba jer, prze wod ni czą cej Ra -
dy Ety ki Me diów, sto ją cej na stra ży
owej wol no ści. Do szło do ostrej wy mia -
ny zdań, ale nie mo żna po wie dzieć, że
Mu lar czyk po legł w dys ku sji. Trze ba
po wie dzieć, że pan Ar ka diusz, któ ry
czę sto wy stę pu je w te le wi zji, jest dzi siaj
naj bar dziej roz po zna wal nym są dec kim
po li ty kiem. Gdy tyl ko li der są dec kie go
PiS po ja wiał się na Dep ta ku, na tych -
miast ob stę po wa li go ku ra cju sze. Jed ni
z pre ten sja mi „za Smo leńsk i ca ło -

kształt”, dru dzy ze sło wa mi sym pa tii,
uzna nia i z proś bą o au to graf. 

W Kry ni cy nie mo gło oczy wi ście za -
brak nąć mec. Zbi gnie wa Te kie li, któ ry
przed la ty, ja ko prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Uzdro wi sko wej Kry ni cy wi tał
go ści w Pi jal ni Głów nej i ma mnó stwo
zna jo mych wśród by wal ców im pre zy.

Praw dzi wy na jazd są de czan na Kry -
ni cę na stą pił 10 wrze śnia, gdy to
pod Gó rą Par ko wą od był się I Świa to wy
Zjazd Są de czan, jak tro chę na wy rost
na zwa no spo tka nie człon ków i sym pa -
ty ków Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec -
kiej, o czym pi sze my w in nym miej scu. 

Ry dze z pa tel ni hi tem 
By wal com Fo rum Eko no micz ne go

w Kry ni cy -Zdro ju kon fe ren cja ko ja rzy
się z… ry dza mi sma żo ny mi. Po li ty cy
z pra wa i z le wa, ta kże biz nes me ni
wszel kich bra nży, twier dzą, że ta kich ry -
dzów, jak w Kry ni cy, nie ma ni gdzie
na świe cie.

Naj słyn niej sze są ry dze z re stau ra cji
„Pod Zie lo ną Gór ką” przy Dep ta ku,
ob le ga nej w dniach fo rum od ra -
na do wie czo ra. W ze szłym ro ku jed -
na z war szaw skich ga zet zru ga ła
or ga ni za to rów, że na ry dze cze ka ło się
tam go dzi nę, jak by to by ła wi na Zyg -
mun ta Ber dy chow skie go i spół ki.
Spraw dzi li śmy, jak by ło w tym ro ku
„Pod Zie lo ną Gór ką”.

– Są ry dze, ale trze ba po cze kać
– usły sze li śmy od kel ner ki.

– Jak dłu go?
– Pół go dzi ny…
Czy li i pod tym wzglę dem po pra wi -

ło się. Por cja „ry dzów z pa tel ni o wy jąt -
ko wym sma ku” (150 gr) kosz to wa ła
„Pod Zie lo ną Gór ką” 38 zł i kel ner ki nie
na dą ża ły ze zbie ra niem za mó wień.

Sto li ki w środ ku i na ta ra sie re stau ra -
cji oku py wa li pra wie sa mi go ście kon -
fe ren cji z cha rak te ry stycz ny mi
pla kiet ka mi na szyi. Wszy scy za ma wia li
ry dze i cier pli wie cze ka li na swo ją por -
cję. Du żo mniej szym po wo dze niem cie -
szy ła się „szyn ka z dzi ka
na bo ro wi kach” w ta kiej sa mej ce nie
oraz „pstrąg tę czo wy z plac ka mi ry żo -
wy mi”, któ ry kosz to wał 27 zł. To jest
od po wiedź na py ta nie, czy kry ni cza nie
za ra bia ją na Fo rum? 

ECHO FORUM
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***
Ale nie tyl ko kry nicz anie do zna li

obec no ści Fo rum. W Mu szy nie od by ło
się Fo rum Re gio nów, w No wym Są czu
– Fo rum Mło dych Li de rów i Fo rum
Trze cie go Wie ku, w Tar no wie – Fo rum
In we sty cyj ne, a w Rze szo wie – Fo rum
In no wa cyj ne. Sło wem – im pre za pącz -
ku je z po żyt kiem dla Ma ło pol ski. Trze -
ba tu do dać, że wo je wódz two
ma ło pol skie po raz pierw szy sta ło się
w tym ro ku ofi cjal nym part ne rem kon fe -
ren cji, co zna la zło na wet wy raz w zmie -
nio nym lo go Fo rum Eko no micz ne go. 

(HSZ)

M i ni ster pra cy na wią zy wa ła
do An ny Ka la ty, któ ra
prze szła ogrom ną prze mia -
nę i jest uczest ni kiem „Tań -

ca z gwiaz da mi” TVN. A przy ję cie
zna nej eko no mist ki w re stau ra cji u stóp
Ja wo rzy ny by ło atrak cyj nym wstę pem
do ba li umi la ją cych czas VIP -om pod -
czas XX Fo rum Eko no micz ne go.

Za czę ło się od te go, że więk szość
go ści – za pro szo na do re stau ra cji Ire -
ny Eris – po wę dro wa ła da le ko
pod drzwi ho te lu SPA słyn nej pro du -
cent ki ko sme ty ków. Tam do wia dy wa li
się, że wła ści wa re stau ra cja znaj du je
się pa rę ki lo me trów wcze śniej, do słow -
nie vis a vis wej ścia do bu dyn ku ko lej -
ki gon do lo wej na Ja wo rzy nę. A że
sa mo cho dy zdą ży li już od pra wić, za -
czę ły się spa ce ry pań w szpil kach
po zry tej dro dze pod Ja wo rzy ną.

Zma cha ne VIP -y do tar ły w koń cu
na przy ję cie, gdzie Hen ry ka Boch niarz
usi ło wa ła roz sa dzić ich w jak naj lep -
szym to wa rzy stwie. – Po jed nym mi ni -
strze do jed ne go sto li ka – żar to wa ła.

Ale rzą dzą cy nie chcie li słu chać.
Obok sie bie usie dli m.in. mi ni ster spra -
wie dli wo ści Krzysz tof Kwiat kow ski
i wspo mnia na Fe dak, a ta kże mi ni ster
ko or dy na tor re form w rzą dzie Je rze go
Buz ka – Te re sa Ka miń ska. – Bar dzo
pro szę, by po zna jo mo ści za ła twił mi pan
do brą, VIP -owską ce lę – dy szał zzia ja -
ny Krzysz tof Ko czu row ski, szef so poc -

kiej pra cow ni ba dań spo łecz nych PBS
– DGA, zwra ca jąc się żar tem, ale za to
z ka mien ną twa rzą, do Kwiat kow skie go.
W ten spo sób Ko czu row ski na wią zał
do pro ce su, któ ry wy to czył mu Ja nusz
Kor win -Mik ke, oska rża jąc PBS i „Ga -

Fa jer wer ki
nad Bie lec kim
– Po przed nia mi ni ster pra cy schu dła nie wiem ile i tań czy
w te le wi zji, więc mam wy so ką po przecz kę do prze sko cze nia.
Mu szę się wpra wiać – śmia ła się Jo lan ta Fe dak, spę dza jąc
wie czór na przy ję ciu zor ga ni zo wa nym w Kry ni cy -Zdro ju
przez Hen ry kę Boch niarz, sze fo wą Pol skiej Kon fe de ra cji
Pra co daw ców Pry wat nych „Le wia tan”.

Jó zef Kacz mar czyk FOT. HSZ

Minister Ewa Kopacz FOT. JEC

Zyg munt Ber dy chow ski, prze wod -
ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej Fo rum
Eko no micz ne go z pre zy dentem RP
Bro ni sławem Ko mo row skim FOT. JEC
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ze tę Wy bor czą”, że „dzia ła ły w zmo wie,
by sfał szo wać wy nik wy bo rów pre zy -
denc kich” i pu bli ku jąc da ne o ni skim po -
par ciu dla zna ne go li be ra ła spo wo do wa ły
je go prze gra ną. Część wy bor ców mia ła
so bie ów 1 proc. wziąć do ser ca i nie gło -
so wać na Kor wi na. – No i tak bę dę sie -
dział na ła wie oska rżo nych obok Ada ma
Mich ni ka – opo wia dał szef BPS le d wo co
dziu biąc pysz ne po tra wy na ta le rzu, bo jak
zbyt du żo zje, to… chud nie.

– No do mi ni stra za wsze ktoś wno si
ocze ki wa nia wo bec są dów – od po wia dał
też żar tem Kwiat kow ski. On, po li tyk naj -
po pu lar niej szej w Pol sce par tii – Plat for -
my Oby wa tel skiej, za pew nił, że jest

z son da ży za do wo lo ny, choć rzecz ja sna
za wsze mo że być le piej. – Ja też je stem
za do wo lo na, PSL po par cie wzro sło sze -
ścio krot nie – do po wie dzia ła dow cip nie
Fe dak. Sze ścio krot nie, bo wcze śniej lu do -
wcom da wa no nie wie le po nad 1 pro cent
w son da żach, a na gle no to wa nia par tii
pod sko czy ły do po nad 6 proc. i wię cej.

Mi ni ster pra cy oka za ła się du szą to -
wa rzy stwa. Sy pa ła dow ci pa mi: – Ja za -
wsze opo wia dam dow ci py o so bie.
Na przy kład ten o my szy i cho mi ku. Py -
ta mysz cho mi ka: „Jak to jest sta ry, że
ty je steś ta ki do mnie po dob ny, a wszy -
scy cię uwiel bia ją, głasz czą, dba ją, za -
baw ki da ją. A na mnie pu łap ki
za sta wia ją”. Cho mik od po wie dział:
„PR my sza, masz zły PR”. No to tak jak
ja, mam zły PR i wszy scy na mi ni strze
pra cy nie zo sta wia ją su chej nit ki.

Fe dak ubo le wa ła, że zaj mu ją ją spra -
wy do ro słych i osób star szych, a tak bar -
dzo chcia ła by się za an ga żo wać w spra wy
lu dzi młod szych. – No to za po wie dzia ła
pa ni usta wę o żłob kach – żar to wa li go -
ście przy sto le. – No i mam jesz cze jed -
ne go „czar ne go ko nia”, ale o tym kie dy
in dziej – do da wa ła mi ni ster. Na wet nie
po dej rze wa jąc, że na stęp ne go dnia,
po jed nym z pa ne li Fo rum Eko no micz -
ne go, uczest nicz ki Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku za ata ku ją ją pre ten sja mi
o brak po my słów na oso by star sze.

– Bo ja to je stem jak w tym dow ci pie
przy cho dzi ba ba do le ka rza. I mó wi, że -
by jej coś dał, bo ma strasz nie stre su ją cą
pra cę. Le karz py ta, a co pa ni ro bi. A ona,
że ziem nia ki sor tu je. Le karz: „No nie, pa -
ni ma stre su ją cą pra cę?! Ja to mam stre -
su ją cą, po li cjant to się stre su je,
dzien ni karz, a pa ni?!”. A ko bie ta: „A co
pan my ślał, co pod nio sę ziem niak – to de -
cy zja. Co ziem niak, to de cy zja. To jest do -
pie ro stres, że złą po dej mę”. I ja też tak
mam, cią gle ktoś dzwo ni i awa ria, a ja
wte dy py tam żar tem, ile jesz cze tych ziem -
nia ków za dzwo ni – opo wia da ła Fe dak.

Ko czu row ski za cho dził w gło wę, jak to
jest, że ko bie ty czę sto, gdy wy stę pu ję w te -
le wi zji przy wią zu ją wa gę bar dziej do te -
go, jak wy glą da ją, niż co mó wią. – Bo
ta ką uwa gę na nas lu dzie zwra ca ją – od -
po wie dzia ła Fe dak, wspo mi na jąc cza sy,
gdy by ła dzia ła czem PSL w Zie lo nej Gó -
rze, a po tem wi ce mar szał kiem i póź niej
wi ce wo je wo dą lu bu skim: – Bie gnąc
do pra cy, za wsze mi ja łam jed ną z są sia -
dek, któ ra sie dzia ła w oknie, pa ląc pa pie -
ro sa. „Wi dzia łam pa nią wczo raj
w te le wi zji” – stwier dza ła. Ja za tem py -
tam, co mó wi łam, bo ty le by ło tych na grań,
py tań dzien ni ka rzy, że nie wie dzia łam,
o któ re cho dzi. A są siad ka na to: „Nie
wiem, ale ład na ta żół ta blu zecz ka”.

Przy sto li kach to czy ły się też cał kiem
po wa żne roz mo wy biz ne so we czy po li -

ECHO FORUM

– Ja zawsze opowiadam
dowcipy o sobie.
Na przykład ten o myszy
i chomiku. Pyta mysz
chomika: „Jak to jest stary,
że ty jesteś taki do mnie
podobny, a wszyscy cię
uwielbiają, głaszczą, dbają,
zabawki dają. A na mnie
pułapki zastawiają”.

JOLANTA FEDAK

FO
T.

 J
EC
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tycz ne. Ka miń ska z Kwiat kow skim
na przy kład dys ku to wa li na te mat za gro -
żeń, ja kie nio są nar ko ty ki. By ła mi ni ster
opo wia da ła, jak zde ner wo wał ją wy wiad
ze sprze daw cą do pa la czy, któ ry z bu tą
twier dził, że pań stwo nie jest mu w sta -
nie nic za ka zać. Że jest przy go to wa ny
na ka żdą oka zję i na dal bę dzie sprze da -
wał do pa la cze. Mi ni ster spra wie dli wo -
ści zaś z de ter mi na cją od po wia dał, że
ma spo re pla ny coś zdzia łać w tej spra -
wie, bo są to sub stan cje bar dzo nie bez -
piecz ne dla zdro wia. Wie le osób
po do pa la czach tra fia do szpi ta li, nie któ -
rzy ni gdy z nich nie wy cho dzą. – Nie
chcę być orę dow ni kiem jed nej spra wy,
ale w tej się za wzią łem – mó wił Kwiat -
kow ski, któ ry – jak wia do mo – jest orę -
dow ni kiem wie lu spraw i mi mo
mło de go wie ku oka zał się na der po my -
sło wym i sku tecz nym zwierzch ni kiem
wy mia ru spra wie dli wo ści. I skrom nym
– je go ro dzi na na dal miesz ka w Ło dzi,
a on jeź dzi do do mu nie rzą do wą li mu -
zy ną, lecz po cią giem oso bo wym. Bez
ochro ny.

VIP -owski po czą tek wie czo ru koń czył
by ły pre mier Jan Krzysz tof Bie lec ki,
wzno sząc dow cip ny to ast: – Po wtó rzę
za He min gway em: „Chce cie się da lej do -
brze ba wić, czy mam po wie dzieć to ast?”.

Ale go ście do brze ba wi li się na dal.
Z ko la cji ru szy li wa go ni ka mi na Ja wo -
rzy nę, bo nie któ rzy z go ści pa ni Boch -
niarz za chwi lę sta wa li się go spo da rza mi
ta necz nej za ba wy na szczy cie gó ry,

na któ rą za pra sza li m.in. sze fo wie Or le -
nu, PGNiG, PGE i PZU. W jed nej
z knajp już roz grze wa ła się atrak cja wie -
czo ru, czy li ze spół La dy Pank. W wa go -
ni ku su ną cym na Ja wo rzy nę Bie lec ki
snuł swój żar to bli wie smut ny na strój
– że za pew ne cze ka nas dru gie tąp nię -
cie kry zy su i że dziś na le ży
pry wa ty zo wać przed się bior stwa du żo
roz wa żniej i mą drzej, niż na po cząt ku
lat 90. XX wie ku, kie dy do pie ro uczy li -
śmy się wol nej eko no mii i rzą dze nia de -
mo kra tycz nym pań stwem.

Ale na gó rze tro ski na chwi lę znik nę -
ły. Po li ty cy tań czy li obok dzien ni ka rzy.

Sze fo wie urzę dów to czy li za baw ne dys -
pu ty z daw ny mi ko le ga mi z po li ty ki
i przed się bior ca mi. Roz mo wom to wa -
rzy szył blask fa jer wer ków, któ re prze ci -

na ły nie bo pod czas po ka zu sztucz nych
ogni na szczy cie Ja wo rzy ny.

A nie by ło to je dy ne wie czor ne spo -
tka nie te go dnia, jak i ka żde go in ne go.
VIP -y od by wa ły po kil ka ko la cji, przyj -
mo wa ły też wła snych go ści – jak mi ni -
ster Kwiat kow ski, któ ry te go sa me go
wie czo ru po dej mo wał jesz cze ko la cją
sze fów re sor tów spra wie dli wo ści Wę -
gier, Sło wa cji i Czech. Sam za pro sił ich
do Kry ni cy -Zdro ju.

Rów no le gle z za ba wą na Ja wo rzy nie
to czył się bal fir my Oran ge w eks klu -
zyw nym ho te lu Pre zy dent. Wy po sa że ni
na Ja wo rzy nie w wiel kie pa ra sol ki go -
ście prze je żdża li więc bu si ka mi Fo rum
Eko no micz ne go do cen trum Kry ni cy.
Oglą da li to wa rzy ski po kaz uczest ni ków
wspo mnia ne go już „Tań ca z gwiaz da -
mi” Ka ro li ny Bier nat i Ste fa no, po czym
przy mniej lub bar dziej po wa żnych dys -
ku sjach cze ka li do go dzi ny 1 w no cy,
a na wet dłu żej, na gwiaz dę tej no cy – Ju -
sty nę Stecz kow ską. Dro gi do Kry ni cy są
trud ne, do dat ko wo znisz czo ne po wo -
dzią, to fakt. Ale ja kim cu dem w no cy,
w środ ku ty go dnia, Stecz kow ska nie
mo gła do trzeć do „pol skie go Da vos”
na czas, tyl ko spóź nia ła się go dzi na mi,
te go nikt nie wie dział. Ba sia Trze trze -
lew ska dzień wcze śniej bez pro ble mu
da ła kon cert na ga li w Sa li Ba lo wej Sta -
re go Do mu Zdro jo we go. A w za tło czo -
ny pierw szy dzień Fo rum aż z Bruk se li
do tarł na wet Jo se Ma nu el Bar ro so.
BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ, (HSZ)

Politycy tańczyli obok
dziennikarzy. Szefowie
urzędów toczyli zabawne
dysputy z dawnymi
kolegami z polityki
i przedsiębiorcami.
Rozmowom towarzyszył
blask fajerwerków, które
przecinały niebo podczas
pokazu sztucznych ogni
na szczycie Jaworzyny.
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Po nad dwu stu uczest ni ków
wzię ło udział w spo tka niu
Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są -
dec kiej, któ re od by ło się
w ostat nim dniu Fo rum Eko -
no micz ne go w Kry ni cy,
w Sta rym Do mu Zdro jo wym. 

Z god nie z pew ną już tra dy cją,
spo tka nie roz po czę to od wrę -
cze nia sty pen diów ufun do wa -
nych przez Klub dla

naj lep szych te go rocz nych ma tu rzy stów
z Są dec czy zny, któ rzy w paź dzier ni ku
roz po czy na ją stu dia na wy ższych uczel -
niach (syl wet ki sty pen dy stów – obok).

W Sa li Ba lo wej nie bra kło zna ko mi -
tych go ści z kra ju i za gra ni cy, obec nych
i by łych par la men ta rzy stów z są dec kim
ro do wo dem, sa mo rzą dow ców ró żnych
szcze bli i opcji, pro fe so rów wy ższych
uczel ni (na cze le z b. mi ni strem oświa -
ty i rek to rem Wy ższej Szko ły Pe da go -
gicz nej w Kra ko wie Bo le sła wem

Fa ro nem i Mar tą Mi zian ty, bo ta ni kiem,
pra wnucz ką bur mi strza Wła dy sła wa
Bar bac kie go), lu mi na rzy kul tu ry, sze -
fów wa żnych in sty tu cji i li de rów biz ne -
su. W jed nej ła wie zgod nie za sie dli
po sło wie i se na to ro wie PiS i Plat for my

Oby wa tel skiej, lu dzie le wi cy i le gen dy
„So li dar no ści”.

No wym „na byt kiem” Klu bu jest prof.
An drzej Mi czyń ski, rocz nik 1944, ze
zna nej pa trio tycz nej ro dzi ny są dec kiej,
ab sol went I LO im. Ja na Dłu go sza, pro -
fe sor Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra -
ko wie, spe cja li zu ją cy się w ochro nie
po wie trza at mos fe rycz ne go, au tor po -

nad stu prac na uko wych i opra co wań
stu dial nych dla go spo dar ki na ro do wej. 

Pro sto z po lar nej wy pra wy z An tark -
ty ki przy by ła prof. Ma ria Olech, a z Chi -
ca go za ło ży ciel od dzia łu Klu bu
w Ame ry ce, Jan Olek sy.

Kan wą klu bo wej de ba ty by ły przed -
sta wio ne przez pre ze sa Jó ze fa Olek se go
eu ro pej skie (i świa to we) ka rie ry lu dzi
z są dec kim ro do wo dem. Na wią zu jąc
do im po nu ją cej li sty na ukow ców, du -
chow nych, biz nes me nów, dy plo ma tów,
któ rzy zna ko mi cie ra dzą so bie w za gra -
nicz nych uczel niach, in sty tu cjach,

Przy ja cie le Są cza

Prosto z polarnej wyprawy
z Antarktyki przybyła prof.
Maria Olech, a z Chicago
założyciel oddziału Klubu
w Ameryce, Jan Oleksy.

ECHO FORUM

Bogumiła Oleksy, Tadeusz Orlicz,
prof. Maria Olech FOT. LEŚ
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ośrod kach ba daw czych i kor po ra cjach,
pre zy dent Ry szard No wak zgło sił ini cja -
ty wę or ga ni za cji w No wym Są czu Świa -
to we go Zlo tu Są de czan z oka zji 720.
rocz ni cy lo ka cji mia sta, w 2012 r.

Po nad to pod czas spo tka nia Krzysz tof
Wnęk przy bli żył słu cha czom szcze gó ły
roz po czę te go w sierp niu br. wiel kie go
przed się wzię cia tech no lo gicz ne go: Mia -

stecz ka Mul ti me dial ne go. Bur mistrz
Sta re go Są cza Ma rian Cy coń za ry so wał
co raz bar dziej re al ne per spek ty wy bu -
do wy lot ni ska pod Sta rym Są czem, któ -
re zo sta ło wpi sa ne do stra te gii
Ma ło pol ski i za si la nia wspól no to we go
na la ta 2010-2020.

Kry nic kie spo tka nie są de czan
uświet nił re ci tal pio se nek są dec kich
(usły sze li śmy m.in. Wróć do Są cza
– nie for mal ny hymn są dec ki – oraz bal -
la dę Be ski dzie, Be ski dzie zie lo ny)
w wy ko na niu Ma rio li Szczyp ty i To ma -
sza Wo la ka.

Wszy scy chwa li li bie sia dę re gio nal -
ną (sma ko ły ki przy go to wa ła fir ma Kon -
spol i są dec kie go spo dy nie pod wo dzą
Ka ta rzy ny Suł kow skiej, soł ty ski Wy -
skit nej w gmi nie Gry bów). 

Są dec ka ro dzi na w Pol sce i na świe -
cie trzy ma się krzep ko i ro śnie w si łę.

***
Mi nu tą ci szy są de cza nie uczci li pa -

mięć swe go kra ja na, dłu go let nie go
i wier ne go człon ka Klu bu, ofia ry tra ge -
dii smo leń skiej gen. Fran cisz ka Gą go ra,
któ ry był nie tyl ko wi zy tów ką pol skiej
ar mii w naj lep szym te go sło wa zna cze -
niu, ale też wi zy tów ką Są dec czy zny –
pod kre śla ł na ka żdym kro ku przy wią za -
nie do swych ro dzin nych stron.

(LEŚ)

Podczas spotkania
Krzysztof Wnęk przybliżył
słuchaczom szczegóły
rozpoczętego w sierpniu br.
wielkiego przedsięwzięcia
technologicznego:
Miasteczka
Multimedialnego.

L i sta, za pre zen to wa nych pod -
czas spo tka nia w Sa li Ba lo wej
Sta re go Do mu Zdro jo we go,
na zwisk zro bi ła wra że nie.

Mów ca po dzie lił ją na kil ka ka te go rii:
lu dzi na uki, biz ne su, dy plo ma cji. Się -
gnął też do sfer ko ściel nych.

Gwiaz dą pierw szej wiel ko ści w po -
czcie zna nych na świe cie są de czan jest
(obec na w Kry ni cy) prof. Ma ria Olech
– są de czan ka, zwią za na z Uni wer sy te -
tem Ja giel loń skim, świa to wej sła wy
bo ta nik–li che no log i po lar nik, od kryw -
czy ni nie zna nych do tej po ry ga tun ków

ro ślin. Po lar ne wy pra wy dzie li na An -
tark ty dę (bie gun po łu dnio wy) i Ark ty -
kę (bie gun pół noc ny). W la tach 90.
kie ro wa ła Sta cją im. Hen ry ka Arc tow -
skie go, naj da lej na po łu dnie Zie mi wy -
su nię tą pol ską pla ców ką na uko wą
– King Geo r ge Is land (gdzie ma swo ją
„oso bi stą” gó rę – Olech Hill) i prze wo -
dzi ła XVI Pol skiej Wy pra wie An tark -
tycz nej Pol skiej Aka de mii Na uko wej.
Jest pierw szą ko bie tą na świe cie kie ru -
ją cą wy pra wa mi po lar ny mi.

Pra cę za wo do wą po mię dzy Ge ne wą
a Kra ko wem dzie li prof. Ma rek Je ża -

Z no te su Jó ze fa Olek se go

Świa to we 
ka rie ry są de czan
Kry nic ki zlot Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej zmo bi li zo -
wał prze wod ni czą ce go Jó ze fa Olek se go do spo rzą dze nia
swo je go ro dza ju re je stru świa to wych ka rier są de czan i wy -
ło wie nia lu dzi, któ rzy, wy wo dząc się z na sze go re gio nu,
z po wo dze niem ro bią ka rie ry za wo do we za gra ni cą.

Marian Cycoń, Leszek Zegzda, prof. Tadeusz Aleksander, prof. Bolesław
Faron, Andrzej Czerwiński FOT. LEŚ
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bek z AGH, ab sol went I LO im. Ja -
na Dłu go sza, dy rek tor In sty tu tu Fi zy ki
Ją dro wej Pol skiej Aka de mii Na uk
w Kra ko wie, uczest ni czą cy w pro gra mie
ba daw czym przy Wiel kim Zder za czu
Ha dro nów, naj więk szym na świe cie ak -
ce le ra to rze czą stek w Eu ro pej skim
Ośrod ku Ba dań Na uko wych w Ge ne -
wie, jed nym z naj więk szych na uko wych
pro jek tów ludz ko ści, li czo ny na kil ka -
na ście mi liar dów (!) eu ro.

Nie obec ny w Kry ni cy, ale uspra wie -
dli wio ny udzia łem w kon gre sie me dy -
ków w Seu lu, był prof. Ta de usz Po pie la
– ro dem z No we go Są cza, z dziel ni cy
Bie lo wi ce, do nie daw na pre zes Eu ro pej -
skie go To wa rzy stwa Chi rur gicz ne go
(Eu ro pe an So cie ty of Sur ge ry – ESS),
a te raz pre zy dent Mię dzy na ro do we go
To wa rzy stwa Ra ka Żo łąd ka (In ter na tio -
nal Ga stric Can cer As so cia tion – IG -
CA), współ pra cu ją cy z naj bar dziej
re no mo wa ny mi pla ców ka mi me dycz ny -
mi na świe cie. W lu tym br. Klub uho no -
ro wał Pro fe so ra ty tu łem Am ba sa do ra
Są dec czy zny.

Prof. Jó zef My jak – ro dem z Czerń -
ca k. Łąc ka, na le ży do ści słej czo łów ki
świa to wych ma te ma ty ków, zwią za ny
z AGH, a ta kże od ćwierć wie cza z Uni -
ver si ty of L'Aqu ila we Wło szech, gdzie
był m.in. pro dzie ka nem Wy dzia łu In ży -
nie rii i dy rek to rem De par ta men tu Ma te -
ma ty ki (1993–2005). Prze żył tam

w 2009 tra gicz ne trzę sie nie zie mi.
Współ pra cu je po nad to z uni wer sy te ta mi
w Rzy mie, Wied niu, Hang zhou (Chi ny)
i Haj fie.

Prof. Adam No ga – ko lej ny są de cza -
nin (z No wej Ko lo nii, za ZNTK), młod -
szy brat Ma ria na (b. rek to ra
wro cław skiej Aka de mii Eko no micz nej
i człon ka Ra dy Po li ty ki Pie nię żnej, se na -
to ra RP), b. pro rek tor Szko ły Głów nej
Han dlo wej w War sza wie, obec nie dy rek -
tor In sty tu tu Fi nan sów w Wy ższej Szko -
le Ubez pie czeń i Ban ko wo ści im. Le ona
Koź miń skie go w War sza wie, jest wzię -
tym wy kła dow cą uni wer sy te tów ka na -
dyj skich, fran cu skich i bel gij skich.
Uzna wa ny jest za twór cę no wo cze snej
teo rii kon ku ren cji. 

Prof. Ja nusz Ra choń – też są de cza -
nin, bra ta nek słyn ne go dy ry gen ta, che -
mik, b. rek tor Po li tech ni ki Gdań skiej,
obec nie se na tor RP. Pra co wał m.in.
na Uni wer sy te cie w Ge tyn dze i Flo ri da
Sta te Uni ver si ty. Prof. Ma rek Sta nu szek
ze zna nej są dec kiej ro dzi ny sto ma to lo -
gów, dzie kan Wy dzia łu Fi zy ki, Ma te -
ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej
Po li tech ni ki Kra kow skiej, od wie lu lat
współ pra cu je z Uni wer sy te tem w Cal ga -
ry. Dłu go let ni rad ca han dlo wy Am ba sa -
dy RP w Ko lo nii w Niem czech
i na stęp nie am ba sa dor ty tu lar ny RP
w Ber li nie, prof. Jó zef Ol szyń ski, po po -
wro cie do kra ju pra cu je w In sty tu cie

Go spo dar ki Świa to wej sto łecz nej Szko -
ły Głów nej Han dlo wej.

Na kon cer tach i fe sti wa lach na ró -
żnych kon ty nen tach wy ko ny wa ne są
utwo ry mu zy ki or ga no wej skom po no -
wa ne przez prof. Sta ni sła wa Mo ry tę,
jed ne go z naj wy bit niej szych kom po zy -
to rów pol skich, obec ne go rek to ra Uni -
wer sy te tu Mu zycz ne go w War sza wie,
sy na zna ne go mu zy ka z Łąc ka – Ta de -
usza, or ga ni sty, za ło ży cie la dzia ła ją cej
do dziś or kie stry dę tej. 

Za Wiel ką Wo dą
Wła dy sław Li zoń jest pre ze sem Kon -

gre su Po lo nii Ka na dyj skiej. Uro dzo ny
w 1954 r. w No wym Są czu, stu dio wał
w AGH, pra co wał w ko pal niach,
a po wy emi gro wa niu za Wiel ką Wo dę
rzu cił się w wir dzia łal no ści pu blicz nej.
Te raz ko or dy nu je dzia łal ność ok. 300 (!)
po lo nij nych or ga ni za cji, pa ra fii, to wa -
rzystw re li gij nych, kom ba tanc kich i za -
wo do wych.

Jan Olek sy – ro do wi ty są de cza nin,
bar dzo po wa żny biz nes men w Il li no is,
czło wiek by wa ły na sa lo nach Chi ca go,
kil ka lat te mu ku pił i przy wró cił do daw -
nej świet no ści wspa nia ły pa łac w Pasz -
ków ce k. Kra ko wa.

We źmy ro dzi nę Na tan ków z uli cy
Lwow skiej w No wym Są czu, bra ci Ge -
rar da, Ta de usza i Wie sła wa. W Ka na dzie
dzia ła ją w bra nży bu dow la no–pro jek to -

ECHO FORUM

Krzysztof Głuc, Henryk Najduch, Leszek Zegzda, Janusz Adamek FOT. LEŚ Mariola Szczypta i Tomasz Wolak
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wej, a je den z nich pro wa dzi kli ni kę we -
te ry na ryj ną. Na tan ko wie za sły nę li kil ka
lat te mu prze pły nię ciem Przej ścia Pół -
noc no -Za chod nie go z Atlan ty ku na Pa -
cy fik, uzna wa ne go za naj trud niej szy
szlak mor ski na świe cie, a jacht „Nek -
ton” wy bu do wa li w oj cow skim ga ra żu
w No wym Są czu.

Na dal w cen tra li ONZ w No wym Jor -
ku pra cu je Eu ge niusz Wy zner, (ab sol -
went II Li ceum im. Kró la Bo le sła wa

Chro bre go w No wym Są czu), ja ko wi -
ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Mię dzy na -
ro do wej Słu żby Cy wil nej ONZ.
Ko mi sja ta two rzy za sa dy po li ty ki ka -
dro wej Na ro dów Zjed no czo nych. Eu ge -
niusz Wy zner w la tach 80. i 90. – ja ko
je dy ny do tej po ry Po lak – był za stęp cą
se kre ta rza ge ne ral ne go (Pe re za de Cu el -
le ra) ONZ, naj pierw do spe cjal nych po -
ru czeń i kon fe ren cji, a po tem ds.
in for ma cji pu blicz nej. 

Biz nes bez gra nic
Świa to wy mi ka rie ra mi są pro duk ty

są dec kich „ty gry sów”: okna da cho we
z Fa kro Ry szar da Flor ka (bli sko 20 proc.
ryn ku świa to we go, co 5. okno da cho we
na świe cie po wsta je w No wym Są czu!);
wę dli ny z Kon spo lu Ka zi mie rza Pa zga -
na sztur mu ją eg zo tycz ne ryn ki, od Bli -
skie go po Da le ki Wschód; drzwi
ga ra żo we i ogro dze nia z fir my An drze -
ja Wi śniow skie go też są obec ne
na wszyst kich kon ty nen tach, na wet
w eks tre mal nych wa run kach na Spits -
ber ge nie.

Roz po zna wal ną mar ką sta ła się Wy -
ższa Szko ła Biz ne su – Na tio nal Lo uis
Uni ver si ty. Jej ab sol wen ci zaj mu ją eks -
po no wa ne sta no wi ska w mię dzy na ro do -
wych kor po ra cjach. Wszech stron ne
wy kształ ce nie po par te ame ry kań skim
dy plo mem po zwo li ło wie lu ab sol wen -
tom na pod ję cie pra cy na ca łym świe cie:
od Au stra lii po przez Bra zy lię i wiel kie
me tro po lie Sta nów Zjed no czo nych i Eu -
ro py aż po Mo skwę i Szan ghaj. Nie któ -
rzy zaj mu ją eks po no wa ne sta no wi ska
w naj bar dziej pre sti żo wych in sty tu cjach
do rad czych, fi nan so wych, bra nży IT, fir -
mach glo bal nych: m.in. Pri ce Wa ter ho -
use Co opers i Mor gan Stan ley (No wy
Jork), Co march Glo bal (Mia mi), Sie -
mens (Au stra lia) czy Go ody ear (Bruk -
se la), a ta kże w Ernst and Young,
Mi cro soft, Hel wett -Pac kard, Or len, Ne -
stle, Bri tish Ame ri can To bac co, L’Ore -
al, Phi lip Mor ris. 

Z WSB z No we go Są cza do Stan ford
Uni ver si ty w Ka li for nii tra fił Krzysz tof
Bo cian. In ny wy cho wa nek rek to ra
Krzysz tofa Paw łow skie go – Prze my sław
Be rendt zna lazł za trud nie nie w kon cer -
nie Proc ter&Gam ble. Je go bez po śred ni
prze ło żo ny pra cu je w Cin cin na ti, a szef
dzia łu w To ron to. Na to miast Ja cek Po -
wał ka wraz ze swo im ko le gą ze stu diów
Ro ber tem Ko ło dziej czy kiem kie ro wał
ja ko trzy dzie sto la tek zna ną agen cją mar -
ke tin go wą Gre at Open Ho use, a ostat nio
od po wia da za stra te gię roz wo ju Te le ko -
mu ni ka cji Pol skiej.

Przez bli sko 20 lat dzia łal no ści WSB
do cho wa ła się 9,5 tys. ab sol wen tów. Set -
ki pra cu je w glo bal nych fir mach mię -
dzy na ro do wych, a 25 proc. po sia da
do użyt ku sa mo cho dy słu żbo we.

Ka rie ry ko ściel ne
Są dec czy zna od wie ków by ła za głę -

biem świet nie roz wi ja ją cych się po wo -
łań ka płań skich. Wier nym sym pa ty kiem
Klu bu jest ks. pra łat Jan Głów czyk – ro -
dem z Gry bo wa, dy rek tor wa ty kań skie -
go Ośrod ka Do ku men ta cji Pon ty fi ka tu
Ja na Paw ła II. Sze ro ko otwie ra przed są -
de cza na mi swe pa ry skie drzwi ks. in fu -
łat Sta ni sław Jeż – po cho dzą cy
z No we go Są cza, z dziel ni cy Wól ki,
od wie lu lat dy rek tor Pol skiej Mi sji Ka -
to lic kiej w Pa ry żu, stra żnik re du ty pol -

sko ści nad Se kwa ną za po cząt ko wa nej
przez Mic kie wi cza, Cho pi na i Nor wi da. 

Wy so kie urzę dy w Ko ście le po -
wszech nym spra wu ją są de cza nie – bi -
sku pi. Ks. bp Ja nusz Ka le ta (z Jan czo wej
w pa ra fii Sie dl ce w gmi nie Ko rzen na),
ad mi ni stra tor apo stol ski w Aty rau w Ka -
zach sta nie, w 2006 r. od bie ra jąc sa krę bi -
sku pią z rąk pa pie ża Be ne dyk ta XVI był
naj młod szym bi sku pem w Ko ście le
rzym sko ka to lic kim, ma jąc nie wie le po -
wy żej 40 lat. Te raz za rzą dza ad mi ni stra -
cją ko ściel ną na te re nie dwu krot nie
więk szym od Pol ski. Ko lej ny du chow ny,
ks. bp Jan Sła by, re demp to ry sta, ro dem
z Że leź ni ko wej od po nad ro ku jest or dy -
na riu szem w Kor dy lie rze Pa ta goń skiej
w Ar gen ty nie.

Na si w Eu ro par la men cie
Są dec czy zna ma też swo ich po słów

w Par la men cie Eu ro pej skim: kry ni cza -
ni na Zbi gnie wa Zio brę, są de cza ni -
na z osie dla Przy dwor co we go Mar ka
Gró bar czy ka, in ży nie ra -ma ry na rza, epi -
zo dycz ne go mi ni stra go spo dar ki mor -
skiej w rzą dzie Ja ro sła wa
Ka czyń skie go, oraz by łe go pił ka rza
„Ko le ja rza” Stró że To ma sza Po rę bę, hi -
sto ry ka -po li to lo ga, sy na zna ne go dzia -
ła cza pił kar skie go An to nie go Po rę by.
Wszy scy spod zna ku PiS.

Ale nie są oni człon ka mi Klu bu Przy -
ja ciół Zie mi Są dec kiej i ja koś o ich do -
ko na niach w Bruk se li i Stras bur gu nic
spe cjal ne go nie sły chać.

JE RZY LE ŚNIAK

W latach 90. Maria Olech
kierowała Stacją im.
Henryka Arctowskiego,
najdalej na południe Ziemi
wysuniętą polską placówką
naukową – King George
Island (gdzie ma swoją
„osobistą” górę – Olech
Hill) i przewodziła
XVI Polskiej Wyprawie
Antarktycznej Polskiej
Akademii Naukowej.
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P ierw si sty pen dy ści Klu bu
(z lat 2004 i 2005) po koń czy li
już stu dia, za czy na ją ro bić ka -
rie ry. Sty pen dy sta sprzed pię ciu

lat Bar tło miej Au gu sty nek z Ry tra, ab -

sol went I LO im. Ja na Dłu go sza, jest już
ab sol wen tem bio tech no lo gii na Uni wer -
sy te cie Ja giel loń skim. W paź dzier ni ku
roz po czy na stu dia dok to ranc kie na Uni -
wer sy te cie War szaw skim, któ re bę dą re -

ali zo wa ne w ra mach pro gra mu mię dzy -
na ro do we go i kon ty nu owa ne w Bonn. 

Je go ró wie śnicz ka Ewa Ko nior z No -
we go Są cza, ab sol went ka II LO im. Ma rii
Ko nop nic kiej, w czerw cu obro ni ła pra cę
ma gi ster ską na wy dzia le pra wa Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go. Obec nie przy go to -
wu je się do eg za mi nu apli ka cyj ne go.

Oto piąt ka te go rocz nych sty pen dy stów:

To masz Gar gas
Za miesz ka ły w Wie lo gło wach (gmi -

na Cheł miec), ab sol went I LO im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu.
Fi na li sta XXXIX Olim pia dy Li te ra tu ry
i Ję zy ka Pol skie go. Lau re at XII Ogól no -
pol skie go Prze glą du Dzie cię cej i Mło -
dzie żo wej Twór czo ści Li te rac kiej
Li pa 2007. Lau re at Fe sti wa lu Mło dych
Ta len tów I Gim na zjum i Li ceum im. J.
Dłu go sza w No wym Są czu. Re dak tor
ga zet ki szkol nej i kie row nik szkol ne go
ze spo łu mu zycz ne go, obec nie pod po ra
i kom po zy tor zna ne go na Są dec czyź nie
ze spo łu Me gro (gra na pia ni nie). 

1 paź dzier ni ka roz po czy na stu dia
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim na kie -
run ku fi lo lo gia pol ska o spe cjal no ści an -
tro po lo gicz no -kul tu ro wej.

Sty pen dia od Przy ja ciół

Piąt ka 
wspa nia łych
Pod czas spo tka nia Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej naj lep -
szym te go rocz nym ma tu rzy stom Są dec czy zny przy zna no sty -
pen dia na uko we, któ re bę dą otrzy my wać (w kwo cie 300 zł
mie sięcz nie) przez naj bli ższy rok aka de mic ki. Gra tu la cje
mło dym ta len tom skła dał, wraz z li de ra mi Klu bu gość spe -
cjal ny są dec kie go szczy tu, b. dłu go let ni ko mi sarz UE, Günter
Ver heu gen.

ECHO FORUM
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Jo an na Jo chy mek
Za miesz ka ła w Ry trze. Ab sol went ka

Aka de mic kie go Li ceum im. Kró la Bo -
le sła wa Chro bre go w No wym Są czu.
Po li glot ka, mia ła oka zje prze by wać
na rocz nym sty pen dium w USA, a przez
czte ry la ta by ła tłu ma czem w let niej

szko le ję zy ko wej w Sta rym Są czu. Osią -
gnę ła bar dzo do bre wy ni ki w Olim pia -
dzie Ję zy ka An giel skie go i Olim pia dzie
pn. Lo sy Żoł nie rza i Orę ża Pol skie go.
Uczest ni czy ła z po wo dze niem w kon -
kur sie re li gij nym „Śla da mi Świę te go
Pio tra”. Za in te re so wa nia: gra na pia ni -
nie, pod ró że, pły wa nie.

Po dej mu je stu dia na Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie – kie ru nek
me cha tro ni ka w ję zy ku an giel skim.

Ro za lia Kna pik
Za miesz ka ła w No wym Są czu

(na Wól kach). Ab sol went ka I LO im. Ja -

na Dłu go sza w No wym Są czu. Fi na list -
ka XL Olim pia dy Li te ra tu ry Ję zy ka Pol -
skie go. Nie przy pad ko wo ma rzy
o ka rie rze pi sar ki, bo za ję ła II miej sce
w IX Edy cji Ma ło pol skie go Kon kur su
Li te rac kie go dla Mło dzie ży „Pió ro Splo -
tu” w ka te go rii se nior – pro za (za opo -
wia da nie Pierw szy dzień ty go dnia). By ła
też fi na list ką Mię dzysz kol nych Za wo -
dów Ma te ma tycz nych.

Le gi ty mu je się naj wy ższą śred nią ocen
wśród te go rocz nych ma tu rzy stów I LO
(5,43). In te re su je się kul tu rą i mu zy ką,
udzie la się ja ko wo lon ta riusz ka w Ma ło -
pol skim Cen trum Kul tu ry „So kół”, uczest -
ni czy w warsz ta tach Aka de mii Sło wa.

1 paź dzier ni ka roz po czy na stu dia
na UJ – na po lo ni sty ce an tro po lo gicz no -
-kul tu ro wej.

Je rzy Mi cha lik
Za miesz ka ły w No wym Są czu. Ab sol -

went II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej w No -
wym Są czu. Fi na li sta w ogól no pol skim
kon kur sie „Pol ska w NA TO” i Olim pia -
dy Spo łecz no -Praw nej. Zdo byw ca I miej -
sca w kon kur sie wie dzy hi sto rycz nej
La bi rynt Hi sto rii pn. „Cze si w Ma ło pol -
sce. Do ba Prze my śli dów”. Nie tyl ko hu -
ma ni sta, ale i umysł ści sły, bo zdo by wał
wy ró żnie nia w ma te ma tycz nym kon kur -
sie „Kan gur” i „Biz nes Ju nior”.

Te raz stu dent me cha tro ni ki na Wy -
dzia le In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo -
ty ki na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie.

Bar tło miej Szcze pa nik
Za miesz ka ły w Kru żlo wej Wy żnej

– Sta rej Wsi (gmi na Gry bów), ab sol -
went II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu, pro fil ma te ma ty ka
– in for ma ty ka – an giel ski.

Dwu krot ny lau re at III stop nia olim -
pia dy „O dia men to wy In deks AGH”,
uczest nik II eta pu trzech Olim piad – In -
for ma tycz nej, Ma te ma tycz nej i Fi zycz -
nej w la tach 2008-2010. Zwy cięz ca
kon kur su in for ma tycz ne go PWSZ
w No wym Są czu w 2008 r. Bar dzo do -
bry wy nik osią gnął w ogól no pol skim
kon kur sie in for ma tycz nym „Po tycz ki
Al go ryt micz ne”. Lau re at na gród pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów i mi ni stra edu ka cji
na ro do wej.

Obec nie stu dent Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej im. Sta ni sła wa Sta szi ca
w Kra ko wie, Wy dział Elek tro tech ni ki,
Au to ma ty ki, In for ma ty ki i Elek tro ni ki,
kie ru nek – in for ma ty ka. (LEŚ)
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Pierwsi stypendyści Klubu
(z lat 2004 i 2005)
pokończyli już studia,
zaczynają robić kariery. 

Prof. Marian Noga z małżonką

FOT. SAW
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Go ściem ho no ro wym kry nic -
kie go zlo tu są de czan był b.
dłu go let ni ko mi sarz UE,
Günter Ver heu gen, któ re mu
po dzię ko wa no za du ży wkład
dla wpro wa dze nia Pol ski
do Wspól no ty Eu ro pej skiej.

G o spo da rze są dec kie go
szczy tu – prze wod ni czą cy
Klu bu Jó zef Olek sy, pre zy -
dent No we go Są cza Ry -

szard No wak, sta ro sta no wo są dec ki
Jan Go lon ka, szef Fo rum Zyg munt
Ber dy chow ski – pod kre śla li wy mier -
ne i du że ko rzy ści, ja kie pły ną z ty tu -
łu wdro żo nych już i wdra ża nych
in we sty cji fi nan so wa nych z fun du szy
eu ro pej skich w na szym re gio nie.
Dość po wie dzieć, że su ma przed się -
wzięć, re ali zo wa nych tyl ko przez mia -
sto No wy Sącz z wy ko rzy sta niem
pie nię dzy eu ro pej skich po dat ni ków,
li czo na jest już na po nad 341 mln zł
(włącz nie z roz po czę tą we wrze śniu

br. wiel ką ka na li za cją mia sta i kil ku
ościen nych gmin).

Günter Ver heu gen wy raź nie po ru -
szo ny owa cyj nym i go ścin nym przy ję -
ciem po wie dział do mi kro fo nu: 

–Iam Są de cza nin! Ich bin Są de cza nin!
Po chwi li nie co się po pra wił:

– Chciał bym kie dyś po wie dzieć, że je -
stem Są de cza ni nem. Po sta ram się
na ten za szczyt za słu żyć. Czu ję się

na wa szej zie mi zna ko mi cie. Nie mo gli -
ście wy brać lep sze go miej sca na swój
zjazd. Kry ni ca i Są dec czy zna są wy jąt -
ko wym za kąt kiem na zie mi, a od by wa -
ją ce się tu taj Fo rum po ka zu je, jak
dłu gą i fa scy nu ją cą dro gę prze szła Pol -
ska. Cie szę się, że je ste ście w Unii Eu -
ro pej skiej. Unia po trze bu je Pol ski.

(LEŚ)

– Chciałbym kiedyś
powiedzieć, że jestem
Sądeczaninem. Postaram
się na ten zaszczyt zasłużyć.

Günter Ver heu gen: 

I am Sądeczanin!

ECHO FORUM
Kiedy z Krynicy-Zdroju
wyjechały „gadające głowy”,
zapełniające XX Forum
Ekonomiczne, to pod Górą
Parkową pojawili się
biegacze, szczupłe panie
i panowie w różnym wieku,
także całe biegające rodziny. 

Z a mysł or ga ni za to ra Zyg mun ta
Ber dy chow skie go był ja sny
– do brze jest po dy sku to wać
w gro nie fa chow ców o wę zło -

wych pro ble mach świa ta, ale naj wa -
żniej szy jest czło wiek XXI wie ku, je go
zdro wie i si ła du cha, a to naj le piej wi -
dać na tra sie bie gu, kie dy trze ba po ko -
nać od le głość i wła sne sła bo ści. Dla te go
ta im pre za na pew no roz wi nie skrzy dła. 

Urzą dzo ny po raz pierw szy pod Gó -
rą Par ko wą Fe sti wal Bie go wy Fo rum
Eko no micz ne go trwał dwa dni i zło ży ło
się na nie go aż 10 kon ku ren cji. Fe sti wal
obu do wa ny był cie ka wy mi pa ne la mi
dys ku syj ny mi i wy kła da mi, a ta kże tar -
ga mi wy twór ców sprzę tu spor to we go.
Dość po wie dzieć, że wśród pre le gen tów
by ła m.in. le gen da pol skie go hi ma la -
izmu Krzysz tof Wie lic ki oraz re kor -
dzist ka Pol ski w ma ra to nie Mał go rza ta
So bań ska (pi sze my o tym w in nym
miej scu). Tłu mów na Fe sti wa lu nie by -
ło, ale to je go pierw sza edy cja. 

***
Fe sti wal roz po czął w so bo tę, 11

wrze śnia, o trze ciej w no cy ka to rżni czy
Ul tra ma ra ton – Sie dem Do lin. Bie ga cze
mie li do po ko na nia 100 ki lo me trów
po gó rach i do li nach Be ski du Są dec kie -
go w ciem no ściach i desz czu. Na „sza -
cun”, jak ma wia ją in ter nau ci, za słu gu je
skrom ny na uczy ciel wy cho wa nia fi -
zycz ne go z Piw nicz nej -Zdro ju, Adam
Dłu gosz, któ ry wpadł w ob ję cia ma -
łżon ki po 11 go dzi nach 17 mi nu tach i 55
se kun dach nie wi dze nia się. Trze ba by ło
wi dzieć ra dość oboj ga. 

W so bo tę ro ze gra no jesz cze trzy kon -
ku ren cje: bieg z Kry ni cy do Mu szy ny
na zwa ny „Ży cio wą Dy chą” pod pa tro -
na tem „Mu szy nian ki”, z czo ło wy mi
pol ski mi bie ga cza mi (2. miej sce za jął
mu szy nia nin Hen ryk Szost), mor der czy

Józef Oleksy i Günter Ver heu gen
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bieg na Ja wo rzy nę Kry nic ką (trze ci był
Kon rad Rem biasz z No we go Są cza)
oraz szta fe tę ma ra toń ska z Bar de jo wa,
któ ra uczy ni ła z fe sti wa lu im pre zę mię -
dzy na ro do wą. Mi ło nam do nieść, że jed -
na z dru żyn bie gła w bar wach
„Są de cza ni na”, a ko lej na, to Wań czyk
Te am z No we go Są cza. 

W nie dzie lę, 12 wrze śnia, po kry nic -
kim Dep ta ku „la ta ły” na ró żnych dy stan -

sach dzie ci i pa nie w ró żnym wie ku, ale
naj wa żniej szy był Ko ral Ma ra ton z No -
we go Są cza do Kry ni cy z głów ną na gro -
dą w po sta ci no wiut kie go fia ta 500,
ufun do wa ne go przez pro du cen ta lo dów
z No we go Są cza. Na ma ra ton za pi sa ło
się przez in ter net po nad 500 dłu go dy -
stan sow ców z Pol ski i za gra ni cy, osta -
tecz nie na star cie w No wym Są czu
po ja wi ło się po nad 300, bo wie lu wy -

stra szy ła po go da. Wy grał, co nie by ło
nie spo dzian ką, za do mo wio ny na Wę -
grzech Etiop czyk Ashe na fi Er ko lo, któ -
ry ży je z ma ra to nów. Trze ba by ło
wi dzieć, z ja ką lek ko ścią Afry kań czyk
wbiegł na Krzy żów kę... Dru gi był Bog -
dan Dziu ba z Ja sko wic, a trze ci – Wik -
tor Ro gow goj z Ki jo wa. Naj lep szy
z na szych, ry trza nin Piotr Brze ski, upla -
so wał się na nie złej, bo 17. po zy cji,

Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju 

Po ko na li od le głość 
i swo je sła bo ści

Koral Maraton: start na rynku w Nowym Sączu FOT. JEC
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a w su mie ma ra ton ukoń czy ło aż 34 są -
de czan (prym wie dli bie ga cze Vi seh rad
Ma ra ton Ry tro). Nie miej sce na me cie
jest jed nak naj wa żniej sze. Dla wszyst -
kich bo ha te rem ma ra to nu by ła Bar ba ra
Pry ma kow ska, eme ry to wa na wu efist ka
z Tar no wa. Pa ni Ba sia w wie ku 67 lat
prze bie gła 42 km i 195 me trów i to pra -
wie ca ły czas pod gó rę w cza sie: 4 go -

dzi ny 14 mi nut i 24 se kundy! Du żo lep -
sza by ła Bar ba ra Gru ca, na uczy ciel ka
wf -u z Aka de mic kie go Gim na zjum
i Li ceum im. Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu, któ ra wśród ko biet za -
ję ła 3. miej sce, ale na sza Kąc lo wian ka
mo gła by być cór ką tar no wian ki. Tra sę
ma ra to nu po ko na ło aż trzech przed sta -
wi cie li ro dzi ny Wań czy ków z No we go

Są cza (Bar tło miej, Sła wo mir i Pa weł),
a je śli już mo wa o roz bie ga nych są dec -
kich ro dzin kach, to trze ba wy mie nić ko -
niecz nie Bor ków z Na wo jo wej, któ rzy
ob sta wi li swo imi re pre zen tan ta mi pra -
wie wszyst kie kon ku ren cje Fe sti wa lu
Bie go we go. Ale co się dzi wić, sko ro
gło wa ro dzi ny An drzej Bo rek w wie -
ku 51 lat za wie sił na koł ku bu ty pił kar -
skie, a cór ka – Syl wia Bo rek jest
trzy krot ną mi strzy nią świa ta w czwór -
bo ju ra kiet ko wym (rac ke tlon). Bor kom
nie wie le ustę pu ją Ber dy chow scy z Ni -
sko wej (star to wał Zyg munt, Ma rio la,
Mał go rza ta i Ho no ra ta). To naj le piej po -
ka zu je, że bie ga nie to nie dys cy pli -
na spor tu, lecz styl ży cia.

***
Or ga ni za to rzy za dba li o me da le dla

wszyst kich za wod ni ków. Na tra sie by ły
punk ty ży wie nia, wspa nia le spi sa li się
wo lon ta riu sze z są dec kich szkół, któ rzy
do pin go wa li bie ga czy. Sło wa uzna nia
na le żą się po li cji i stra ża kom, za bez pie -
cza ją cym tra sy bie gów. Na tej im pre zie
wszy scy się do brze czu li, bo bie ga cze to
jed na wiel ka ro dzi na, wy lo so wa no na -
wet naj lep szych ki bi ców.

***
Dla po rząd ku do daj my, że po nie waż

nikt nie prze biegł tra sy Ko ral Ma ra to nu
w cza sie po ni żej 2 go dzin i 20 mi nut,
a tak wy so ko po przecz kę usta wi li or ga -
ni za to rzy, to wła ści cie la fia ta 500 wy lo -
so wa no spo śród ca łej staw ki bie ga czy.
Los uśmiech nął się do Ka zi mie rza Ro -
mań czy ka z Le gio no wa, któ ry ukoń czył
ma ra ton na 135. miej scu z cza sem po -
nad pół to rej go dzi ny gor szym od Etiop -
czy ka Ashe na fi Er ko lo. Czy to jest
spra wie dli wość? 

(HSZ)

ECHO FORUM

Fe sti wal w pi guł ce 

Łącz na dłu gość tras: 206,07 km 
Licz ba ro ze gra nych bie gów: 10
Licz ba uczest ni ków: 1356
Naj wy ższy punkt ma ra to nu: 730 m n.p.m.
Naj ni ższy punkt ma ra to nu: 290 m n.p.m.
Start bie gu na Ja wo rzy nę: 680 m n.p.m.
Me ta bie gu na Ja wo rzy nę: 1144 m n.p.m.
Pu la na gród: 200 tys. zł

Na najwyższym podium Erkolo Askenafi, Kenijczyk w barwach Węgier

Najbardziej „wybiegana” rodzina Wańczyków z Nowego Sącza
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Jak Pan oce nia Fe sti wal? 
– Jak na po raz pierw szy or ga ni zo -

wa ną im pre zę jest bar dzo, ale to bar -
dzo uda na. Trosz kę mam pre ten sję
do tych dzie ciacz ków, któ re bie ga ły
na ró żnych dy stan sach – dzie ci miesz -
ka ją ce w gó rach są nie wy bie ga ne.
Przy kro by ło pa trzeć, jak ta ka dwu na -
sto lat ka czy trzy na sto la tek pa da li za li -
nią me ty i ła pa li po wie trze jak ry ba.
Trze ba ich le piej przy go to wać do star -
tów, to za da nie dla wy cho waw ców
w szko le, na uczy cie li wy cho wa nia fi -
zycz ne go, tre ne rów. Wiem, że Są dec -
czy zna jest dziu rą lek ko atle tycz ną, nie
ma klu bów, nie ma żad ne go sta dio nu,
nie ma żad nej im pre zy…
Nie ma na wet bie żni w No wym
Są czu…

– Do te go zmie rzam, że nie ma nic,
jak ma wiał pe wien kan dy dat na pre zy -
den ta du że go pol skie go mia sta, dla te -
go uwa żam, jak na po czą tek fe sti wal
bar dzo się udał. Je stem or ga ni za to rem
se tek ta kich im prez, mię dzy in ny mi
naj więk szych w War sza wie bie gów:
Bie gu 3 Ma ja, Bie gu Po wsta nia War -
szaw skie go i Biegu 11 Li sto pa da. Star -
tu je w nich po 7-8 ty się cy lu dzi, więc
tych 300 za wod ni ków w Ko ral Ma ra -
to nie to pest ka, ale jak na po czą tek jest
do brze, or ga ni za cyj nie wręcz wspa nia -
le. Zgło szo nych by ło dru gie ty le, ale
w ostat niej chwi li lu dzie się zbie si li,
nie któ rzy wy stra szy li się za pew ne po -
go dy, ale na to nie ma ra dy. Bar dzo faj -
ni by li wo lon ta riu sze, sym pa tycz nie mi
się z ni mi współ pra co wa ło, świet ni ki -
bi ce na tra sie, tak że ta im pre za ma

przy szłość. By łem tu w czerw cu,
miesz ka łem w „Ma ło po lan ce” i zro bi -
łem po nad 700 zdjęć, jak przy szła
wiel ka wo da. Na mo ich oczach za bra -
ła mo stek. Wra że nie by ło okrop ne.
Z Kry ni cą je stem zwią za ny od lat, ja tu
przed wie lu la ty od zy ska łem zdro wie.

Z po wo du po wo dzi czerw co wy ter min
Fe sti wa lu Bie go we go nie wy pa lił.
Chy ba na wet do brze się sta ło, bo jak
w czerw cu la tać po gó rach w tem pe ra -
tu rze 30 stop ni. 
Nie ma u nas bie żni, za to jest moc -
na gru pa ma ra toń czy ków w Ry -
trze, w No wym Są czu, Gor li cach... 

– Znam Mar ka To kar czy ka z Ry tra,
wiem, na co go stać, ale po wta rzam
– nie ma u was lek ko atle ty ki, a to jest
kró lo wa spor tu. Lek ko atle ty ka to bie -
gi, rzu ty i sko ki, ta kie go cze goś bra ku -
je. Ma cie gó ry i ko cha cie gó ry – to
wspa nia le, ale mu si cie zro zu mieć, że

Są dec kie dzie ci
są nie wy bie ga ne

Rozmowa z BOGDANEM SADŁOWSKIM,
sędzią głównym Festiwalu Biegowego Forum

Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Koral Maraton jest
wyjątkowy, bo odbywa się
w warunkach górskich.
Przyjeżdżając
na wysokość 500 metrów
nad poziomem morza
zawodnicy powinni się
adoptować przez dwa,
trzy dni. Nie można
wprost z samochodu iść
na start, bo to szaleństwo. 

Kazimierz Romański z Legionowa
odjechał do domu samochodem
ufundowanym przez firmę Koral
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po trzeb ni są ta cy, któ rzy bie ga ją 100
me trów ko ło 11 se kund, ta cy, któ rzy bie -
ga ją w przy zwo itym cza sie 400, 800
czy 1500 me trów. Niech ci przy szli ma -
ra toń czy cy roz po czy na ją od bie gu
na dy stan sie 3 ki lo me trów, po tem 5 ki -
lo me trów, 10 ki lo me trów, ale to mu si
być wie lo stron ność, mu si ktoś bie gać
na płot kach, ktoś in ny pchać ku lą, rzu -
cać oszcze pem, dys kiem, mło tem i do -
pie ro wte dy bę dą wy ni ki. Na le ży
pra co wać z mło dzie żą. Ta ki chło pak tre -
nu ją cy oszczep nie rzu ci od ra zu 70 me -
trów jak Szy mon Ziół kow ski, rzu ci 40
me trów, a po tem co raz da lej, bo tu,
w gó rach lu dzie są twar dzi i upar ci. 
Żal by ło pa trzeć ta kże na ma ra toń -
czy ków pa da ją cych na me cie, jak
kło dy… Czy za ta ką ce nę war to
upra wiać ten sport? 

– Ka żdy bie gacz tre nu ją cy w klu bie
co pół ro ku prze cho dzi do kład ne ba da -
nia. Je że li nie ma ak tu al nej kar ty za wod -

ni ka, to nikt go nie do pu ści do star tu.
W przy pad ku bie gów ma so wych, jak
ma ra ton czy prze ła je, za wod nik pod pi su -
je oświad cze nie, że star tu je na wła sną od -
po wie dzial ność, bo trud no po wie dzieć,
co się z nim dzie je w środ ku. Do bie gów
mo że się ka żdy za pi sać i ni ko go nie oce -
nia my po wy glą dzie. Wi dzia łem już wie -
le bie gów ma ra toń skich, na szczę ście nie
by łem świad kiem, aby ktoś od szedł z te -
go świa ta, sły sza łem o po wi kła niach. Ko -
ral Ma ra ton jest wy jąt ko wy, bo od by wa
się w wa run kach gór skich. Przy je żdża jąc
na wy so kość 500 me trów nad po zio mem
mo rza za wod ni cy po win ni się ad op to wać
przez dwa, trzy dni. Nie mo żna wprost
z sa mo cho du iść na start, bo to sza leń -
stwo. Od iks lat, już nie po wiem ile, je -
stem sę dzią, de le ga tem tech nicz nym
Pol skie go Związ ku Lek ko atle tycz ne go,
or ga ni zu ję im pre zy, wy je żdżam za gra -
ni cę, i ode mnie za le ży wszyst ko, po -
cząw szy od pro gra mu, któ ry two rzę,
po do pusz cze nie za wod ni ków do bie -
gu. I je że li co kol wiek się sta nie, to ja je -
stem win ny. Mu szę prze wi dzieć
wszyst kie przy pad ki, ja kie się mo gą zda -
rzyć, a zda rza ją się ró żne. 
Jak zo sta ła wy mie rzo na tra sa Ko -
ral Ma ra to nu, czy to na praw dę by -
ło 42 ki lo me try i 195 me trów? 

– Star to wał w tym ma ra to nie Ta de usz
Dzie koń ski z Bia łe go sto ku, je den
z dwóch Po la ków, któ ry ma pla cet Mię -
dzy na ro do wej Fe de ra cji Lek ko atle tycz -
nej na mie rze nie tras i wy sta wia nie
cer ty fi ka tu. Bo nie przyj mą pa nu wy ni -
ków, kie dy nie ma cer ty fi ka tu tra sy, nie
mo że być oko ło, mu si być wy mie rzo -
na do cen ty me tra. Tra sa Ko ral Ma ra to -
nu zo sta ła wy zna czo na przez
Dzie koń skie go, opi sał ka żdy ki lo metr,
wszyst ko ozna czył. Nie ma żad ne go pi -
cu, tra sa jest wy mie rzo na per fekt, co
do me tra. 
Nie któ rzy kry ty ko wa li, że to nie
by ło fa ir, że głów na na gro da Ko ral
Ma ra ton nie przy pa dła zwy cięz cy
bie gu, lecz zo sta ła wy lo so wa na? 

– Ja je stem tyl ko sę dzią. Or ga ni za tor
na pi sał w re gu la mi nie, że sa mo chód do -
sta nie ten, kto prze bie gnie z No we go
Sącz do Kry ni cy w cza sie po ni żej 2 go -
dzin i 20 mi nut. Or ga ni za tor sta wia wa -
run ki.

Ta po przecz ka zo stał bar dzo wy so -
ko usta wio na… 

– Okrop nie, bo to był bieg pod gó rę,
a to zu peł nie in na baj ka. Re kord świa ta
w ma ra to nie wy no si 2 go dzi ny i 2 mi nu -
ty, więc o czym mó wi my. Pry wat nie po -
wiem, że w tych wa run kach uzy ska nia
cza su po ni żej 2.20 by ło nie mo żli we. Bę -
dzie my tu co ro ku przy je żdża li i nikt ta -
kie go wy ni ku nie zro bi, chy ba że
przy wie zie my do No we go Są cza z pię -
ciu Ke nij czy ków i z pię ciu Etiop czy ków.
Je że li re kord świa ta na 10 km po pła skim
te re nie wy no si 38 mi nut, to niech so bie
ka żdy po mno ży przez 4 z czymś. Czas
zwy cięz cy bie gu Kry ni ca – Mu szy -
na na 10 ki lo me trów wy niósł w za okrą -
gle niu 27 mi nut i 31 se kund. Z ta kim
cza sem wy gry wa się mi strzo stwa świa ta
i Eu ro py, a to jest czas nie osią gal ny
w nor mal nych wa run kach, bo tu za wod -
ni cy bie gli z gó ry i pru li do Mu szy ny jak
sza ta ny. Dla te go mó wię, że ma ra ton ma -
ra to no wi nie rów ny, bo co in ne go bie gać
na do li nie, a co in ne go w Ate nach,
przy 35 stop niach i pod gó rę. 
Pan też star tu je w ma ra to nach? 

– Kie dyś upra wia łem bie gi, 1000 me -
trów bie ga łem w gra ni cach 2 mi nut i 50
se kund, a w dal ska ka łem 6 me trów i 80
cen ty me trów. To by ło daw no, w la -
tach 50., bo je stem przed wo jen ny rocz -
nik, mam po nad sie dem dzie siąt kę.

Star to wa łem, gdy bu do wał się Wun der -
te am, mo imi ko le ga mi by li ta cy spor tow -
cy, jak sprin ter Zdo by sław Staw czyk czy
sko czek w dal Ka zi mierz Kro pi dłow ski.
Tu taj w Kry ni cy po biegł ktoś z Kro pi -
dłow skich, wi dać tra dy cja w ro dzin ce zo -
sta ła. Nie by łem wy bit nym bie ga czem,
póź niej star to wa łem w wie lo bo ju. Tre no -
wa łem w „Sta li” Fa bry ki Sa mo cho dów
Oso bo wych na Że ra niu, wte dy to by ła
jed na z bo gat szych firm, któ ra dba ła
o spor tow ców. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Sądecczyzna jest dziurą
lekkoatletyczną, nie ma
klubów, nie ma żadnego
stadionu, nie ma żadnej
imprezy...

ECHO FORUM

SADECZANIN październik 2010_SADECZANIN  28-09-2010  01:41  Strona 26



PAŹDZIERNIK 2010 Sądeczanin 27

v www.sadeczanin.info

Ko ral Ma ra ton 
No wy Sącz – Kry ni ca -Zdrój 42,195 km 
1. Ashe na fi Er ko lo (Etio pia) 2:33:29 
2. Bog dan Dziu ba (Jast ko wi ce) 2:34:01
3. Wik tor Ro go wo goj (Ukra ina) 2:37:08
Są de cza nie
17. Piotr Brze ski (Ry tro) 3:03:44
19. Ma rian Ry żak (Ry tro) 3:06:24
21. Ro bert To ma siak (Ry tro) 3:09:46
28. Ma rek To kar czyk (No wy Sącz) 3:15:19
30. Ja cek Po rę ba (No wy Sącz) 3:16:05
49. Bar ba ra Gru ca (Kąc lo wa) 3:27:48
52. Ar tur Ole nicz (No wy Sącz) 3:28:16
56. Sła wo mir Ko nop ka (No wy Sącz) 3:29:20
68. Sta ni sław Mróz (No wy Sącz) 3:33:41
71. Mi ro sław Ba sta (Sło wi ko wa) 3:34:59
74. Ma rek Bu da (No wy Sącz) 3:36:11
89. Pa weł Gło wac ki (No wy Sącz) 3:39:40
99. Ja cek Abram czyk (Ry tro) 3:43:40
103. An drzej Ga cek (Mu szy na) 3:44:54
116. Ro bert Biał ka (Kry ni ca -Zdrój) 3:50:22
122. Łu kasz Ra pacz (Kry ni ca -Zdrój) 3:51:00
127. Bar tło miej Wań czyk (No wy Sącz) 3:53:21
144. Da riusz Fa ron (No wy Sącz) 4:00:13
164. An drzej Ry żak (Ry tro) 4:05:44
170. Sła wo mir Wań czyk (No wy Sącz) 4:07:35
175. Wi told Ma li now ski (No wy Sącz) 4:09:13
179. Bar tosz Bies (Kry ni ca -Zdrój) 4:10:49
192. Pa weł Wań czyk (No wy Sącz) 4:13:56
202. Zyg munt Ber dy chow ski (Ni sko wa) 4:18:51
213. An na Bo dzio ny (Ni sko wa) 4:24:29
216. Ka zi mierz Że laz ko (No wy Sącz) 4:25:13
223. Ma ciej Baum (Na wo jo wa) 4:27:06
225. Ja nusz Po rę ba (No wy Sącz) 4:27:21
234. Ro bert Ma joch (Kry ni ca -Zdrój) 4:33:07
238. Mi chał Ma li now ski (No wy Sącz) 4:36:49
253. Ja nusz Bo brek (No wy Sącz) 4:45:53
266. Pa weł Chro now ski (Ła bo wa) 4:53:10

295. Sła wo mir Buć (Ka mion ka Wiel ka) 5:28:56
298. Adam Ra dom (No wy Sącz) 5:40:07 

„Bieg Sied miu Do lin” 
– Ul tra ma ra ton 
1. Adam Dłu gosz (Piw nicz na) 11:17:55
2. Krzysz tof Li sak (Ra dom) 11:24:13
3. Jan Mi cha łow ski (Kra ków) 11:24:32
Są de cza nie:
23. Adam Dzie dzic (Sta ry Sącz) 16:03:56
26. Szy mon Ko łek (No wy Sącz) 16:15:57

Bieg Mu szy nian ki „Ży cio wa Dy cha”
Kry ni ca -Zdrój – Mu szy na 10 km 
1. Lasz lo Toth (Wę gry) 27:30
2. Hen ryk Szost (Mu szy na) 27:33
3. Wi ta lij Sza far (Ukra ina) 28:31
Są de cza nie:
21. Piotr Po cie cha (Jel na) 35:00
27. Ja cek Po rę ba (No wy Sącz) 36:56
32. Ma ri na Ry żak (Ry tro) 37:31
33. To masz Biał ka (Sta ry Sącz) 37:37
40. Mar cin Skal niak (Mu szy na) 38:09
53. Woj ciech Ga dzi na (No wy Sącz) 39:49

55. Krzysz tof Ber ko wicz (No wy Sącz) 40:01
56. Piotr Je leń (Kry ni ca -Zdrój) 40:13
61. Pa weł Szczy gieł (Brze zna) 40:40
63. Woj ciech Zię ba (No wy Sącz) 40:40
78. Ar tur Do bosz (Ry tro) 42:08
86. An drzej Bo rek (Na wo jo wa) 42:52
87. To masz Za cło na (No wy Sącz) 42:57
88. Sła wo mir Wal ter (No wy Sącz) 42:57
94. Bo gu sław Mi ko łaj czyk (Na wo jo wa) 43:32
98. Łu kasz Mi kul ski (No wy Sącz) 43:35
100. Ja kub Pę ka la (No wy Sącz) 43:46
107. An drzej Ry żak (Ry tro) 44:14
110. Zyg munt Ber dy chow ski (Ni sko wa) 44:25
135. Syl wia So wiń ska (No wy Sącz) 46:26
136. Wie sław So wiń ski (No wy Sącz) 46:27
152. Ma te usz Kli sow ski (No wy Sącz) 47:20
154. Ża ne ta Sta nek (No wy Sącz) 47:28
165. Dia na Do bosz (Kry ni ca -Zdrój) 48:35
166. Ma te usz Ber na dy (No wy Sącz) 48:38
171. Ju lia Dzie dzic (Sta ry Sącz) 49:03
172. Ka mil Ber na dy (No wy Sącz) 49:08
176. Ja kub Biał ka (Sta ry Sącz) 49:18
184. Je rzy Ku lig (Ry tro) 49:43
199. An na Bo dzio ny (Ni sko wa) 51:04
206. Do ro ta Po rem ba (No wy Sącz) 51:36
207. Syl wia Ko nop ka (Cheł miec) 51:38
211. Piotr Ry ba (Kry ni ca -Zdrój) 52:02
212. Kry stian Ko nop ka (Cheł miec) 52:23
213. Alek san dra Le li to (Bi czy ce Dol ne) 52:47
214. Mar cin Dzie dzic (Sta ry Sącz) 52:52
215. An na Styr na (Kry ni ca -Zdrój) 53:30
216. Ar ka diusz Złoc ki (No wy Sącz) 53:33
217. Kin ga Kwiat kow ska (Cheł miec) 53:38
220. Na ta lia Sta wiar ska (Sta ry Sącz) 54:07
221. Piotr Urbań ski (No wy Sącz) 54:13
222. Mag da le na Kli sow ska (No wy Sącz) 54:33
225. Da ria Bor kow ska (No wy Sącz) 55:02
241. An na Do bosz (Ry tro) 57:12
260. Ibra him Gha zan far (Kry ni ca -Zdrój) 1:03:07

Szta fe ta BZ WBK
Bar de jov -Kry ni ca -Zdrój 42,195 km 
1. KKB MO SiR Kro sno 2:36:55
Mar cin Nie zgo da, Mar cin Mi cha lac, Pa weł Zi ma,
Łu kasz Me dej czyk, Mi ro sław Czy żo wicz, 
Kac per Mróz.
2. WI TAR Tar no brzeg 2:38:10
An drzej Maj kut, Bog dan Kar kut, Łu kasz Ca baj,
Mi chał Woj cie chow ski, Krzysz tof Grdeń, 
Ka mil Pió rek.
3. Moc ne Ko nie 2:48:52
Łu kasz Ma chlow ski, Ma rek Szcze pa niuk, 

Wy ni ki Fe sti wa lu Bie go we go Fo rum Eko no micz ne go – Kry ni ca -Zdrój, 11-12 wrze śnia
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Mi ro sław Zię bo wicz, Ka mil Je zier ski, 
Ra fał Krze mień. 
Są de cza nie:
12. Wa nia Te am 3:38:52, Ma te usz Ber na dy, Pa -
weł Wań czyk, Sła wo mir Wań czyk, Ma rek Zie liń -
ski, Wie sław So wiń ski, Syl wia So wiń ska.
17. Gru pa Bie go wa „Są de cza nin” 3:51:53,
Agniesz ka Le śniak, Ja kub Odelga, Jo an na Ga dzi -
na, Ma rek Ko tlar ski, Syl wia Ce bu la, Do mi nik
Gon carz. 

Bieg na Ja wo rzy nę Kry nic ką
Kry ni ca-Zdrój 6,2 km 
1. An drzej Bar giel (Kli mon tów) 20:29
2. Mi chał Stoch (Za ko pa ne) 20:34
3. Kon rad Rem biasz (No wy Sącz) 21:04
Są de cza nie:
8. Bar tosz Bieś (Kry ni ca -Zdrój) 24:54
10. An drzej Ga cek (Mu szy na) 25:16
11. Sta ni sław Wy sow ski (Ptasz ko wa) 26:47
16. Pa weł Ko ło dziej (Kry ni ca -Zdrój) 28:03
22. Krzysz tof Łoś (Kry ni ca -Zdrój) 30:52
29. Krzysz tof Krok (Mu szy na) 32:47
47. Kry sty na Rem biasz (No wy Sącz) 47:15 

Bie gi Dep ta ka Kry nic kie go 
Dzie ci 5-6 lat (420 m)
1. Mi chał Dziu ba (Jast ko wi ce) 1:55
2. Ga bry sia Go mu lec (Kry ni ca -Zdrój) 2:06
3. Igor Ry niak (Ty chy) 2:02 
Są de czan ki:
7. Na ta lia No sal (Kry ni ca -Zdrój) 2:22
9. Zu zan na Fa ron (No wy Sącz) 2:37
10. Ka ro li na Le śniak (No wy Sącz) 2:38
11. Mag da le na Brze ska (No wy Sącz) 2:40
12. We ro ni ka Za cło na (No wy Sącz) 2:42
15. Do mi ni ka Brze ska (No wy Sącz) 9:02

***
Dzie ci 7-8 lat (420 m)
1. Ka ja Po błoc ka (Lę bork) 1:48

2. An to ni Wit kow ski (Ty chy) 1:57
3. Kor ne lia Mań kow ska (Po znań) 1:59
Są de cza nie:
4. Mał go rza ta No sal (Kry ni ca -Zdrój) 2:00
5. Ja kub Cho rą ży (Kry ni ca -Zdrój) 2:01
6. Ho no ra ta Ber dy chow ska (Ni sko wa) 2:11

***
Dzie ci 9-10 lat (600 m)
1. Se ba stian Le śniak (No wy Sącz) 2:28
2. Piotr Bła zie wicz (War sza wa) 2:38
3. Ja kub Bar giel (Kli mon tów) 2:45 
Są de cza nie:
4. Mag da le na Go mu lec (Kry ni ca -Zdrój) 2:52
5. Bar tosz Cho rą ży (Kry ni ca -Zdrój) 2:52
8. Ro bert Po rę ba (No wy Sącz) 2:58
12. Jul ka Bieś (Kry ni ca -Zdrój) 3:09 

***
Dzie ci 11-12 lat (600 m)
1. Ewa Brze ska (No wy Sącz) 2:15
2. Ma te usz Go mu lec (Kry ni ca -Zdrój) 2:19
3. Krzysz tof Urba niak (Wał brzych) 2:32
Są de cza nie:
6. So nia Pierz cha ła (No wy Sącz) 2:38
9. Aga Urbań ska (No wy Sącz) 2:46 
13. Ka mil Sta wiń ski (Kry ni ca -Zdrój) 3:04
15. Oli wia Fu siek (Kry ni ca -Zdrój) 3:07
17. Kac per Sa pa ta (Kry ni ca -Zdrój) 3:37 
18. Pa tryk Go goc (Kry ni ca -Zdrój) 4:25 

***
Dzie ci 13-14 lat (1000 m)
1. Ka ro li na Sto lar czyk (Rab ka -Zdrój) 2:48
2. Ja kub Sta nek (No wy Sącz) 2:49
3. An na Wój cik (Rab ka -Zdrój) 2:49 
Są de cza nie:
4. Ka ro li na Mo tak (No wy Sącz) 2:57
5. Ju sty na Uszko (No wy Sącz) 2:58
6. Do mi ni ka Bo gacz (Na wo jo wa) 3:00
7. Ka rol Tar kow ski (No wy Sącz) 3:02
11. Ka mil Ba sia ga (No wy Sącz) 3:09
12. Da mian Po rę ba (No wy Sącz) 3:11
13. Ar tur Po rę ba (No wy Sącz) 3:13
14. Pau li na Wi dom ska (No wy Sącz) 3:13
15. We ro ni ka Py zik (Myst ków) 3:15
16. Da riusz Olek sy (No wy Sącz) 3:16
17. Jo an na Ba jer ska (Ko rzen na) 3:22
19. Na ta lia Le śniak (No wy Sącz) 3:23 
20. Alek san dra Sa wul ska (No wy Sącz) 3:28
21. Ad rian na Ja siń ska (No wy Sącz) 3:29
23. Aman da Le śniak (No wy Sącz) 3:42 
24. Iza be la Wę grzyn (Po rę ba Ma ła) 3:44
25. Mi ko łaj Cho rą ży (Kry ni ca -Zdrój) 3:53
26. Jo an na Krok (Ko rzen na) 4:03
27. Jo an na Kos (No wy Sącz) 4:17
28. Klau dia Bo che nek (No wy Sącz) 4:30
29. Ka ro li na Sa fin (No wy Sącz) 4:55

30. Mag da le na Lan ge (No wy Sącz) 4:55
***

Dzie ci 15-16 lat (1000 m)
1. Ję drzej Wró blew ski (Olsz tyn) 2:42 
2. Se ba stian Dy biec (No wy Sącz) 2:53
3. Ni ko dem Da ko wicz (No wy Sacz) 2:53
Są de cza nie:
7. Krzysz tof Po lek (No wy Sącz) 3:03
8. Ja kub Ry biń ski (No wy Sącz) 3:16 
11. Da wid Jar gut (No wy Sącz) 3:24 
12. Jo an na My śli wiec (No wy Sącz) 3:38
15. Mał go rza ta Ber dy chow ska (Ni sko wa) 4:15 

***
Bieg ko biet (1000 m)
1. Ka mi la Po błoc ka (Lę bork) 2:43
2. Lud mi ła Me li che ro wa (Sło wa cja) 3:00
3. Ka ta rzy na Smo lik (Kat owi ce) 3:06
Są de czan ki:
4. Syl wia Bo rek (Na wo jo wa) 3:14
6. Agniesz ka Brze ska (No wy Sącz) 3:20
9. Ewe li na Wań czyk (No wy Sącz) 3:32
22. Elżbie ta Bo rek (Na wo jo wa) 3:56
31. Ha li na Po rę ba (No wy Sącz) 4:28
36. Aga Sza rek -Łoś (Kry ni ca -Zdrój) 4:46
39. Kry sty na Re miasz (No wy Sącz) 4:50
45. Ma rio la Ber dy chow ska (Ni sko wa) 5:29
49. Agniesz ka Paw lik -Fa ron (No wy Sącz) 7:08

ECHO FORUM
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J ed nak – do da wa li ostrze gaw czo
pod czas spo tka nia to wa rzy szą ce go
Fe sti wa lo wi Bie go we mu Fo rum
Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro -

ju – trze ba uwa żać na że la zo: zbyt du ża
je go ilość za tru je or ga nizm.

Gó ry do star cza ją do sko na łych wa run -
ków do tre nin gu, któ ry ma pod nieść
ilość czer wo nych krwi nek w cie le bie -
ga cza. No i umo żli wia ją po ko ny wa nie
uroz ma ico ne go te re nu, ćwi cze nie pod -

bie gów i si ły bie go wej pod gór kę. Roz -
wi ja ją się wte dy mię ście ły dek i ud.
A gór ski kli mat sty mu lu je or ga nizm
do lep szej pra cy.

Z Kry ni cy do Kuh tai
Kie dyś Kry ni ca -Zdrój by ła mek ką

ma ra toń czy ków. Ofe ro wa ła do bre wa -
run ki i ba zę sa na to ryj ną, co dla spor tow -
ców za wsze jest wa żne. Po tem jed nak
wzmógł się ruch sa mo cho do wy, prze -

szka dza jąc w tre nin gach, a osta tecz nie
ma ra toń czy cy prze nie śli się do Szklar -
skiej Po rę by. Ten dol no ślą ski ku rort też
ofe ru je ćwi cze nia na wy so ko ści oko -
ło 700 m n.p.m., jak Kry ni ca, lecz ma
po dob no kli mat bar dziej przy po mi na ją -
cy ten wy so ko gór ski – z 1400 m n.p.m.

We dle Mań kow skie go, naj lep sze
efek ty da je jed nak 2-3-ty go dnio wy tre -
ning na wy so ko ści 1800-2000 m n.p.m.
W Eu ro pie miejsc w gó rach, gdzie ćwi -
czą ma ra toń czy cy, jest wie le: Szczyrb -
skie Ple so (Sło wa cja, 1350 m n.p.m.),
Font Ro meu (Fran cja, 1850), Sier ra Ne -
va da (Hisz pa nia, 2000), Li vi gno (Wło -
chy, 1800), St. Mo ritz
(Szwaj ca ria, 1800), Beł me ken (Buł ga -
ria, 2050, daw ny ośro dek spor tow ców
z NRD, z mi ne ral ną bie żnią). Są też
ośrod ki w USA – Bo ul der (1650) i Al -
bu qu erqe (1500) – a ta kże np. Po tche -
fstro om w RPA (1350).

Sam Mań kow ski wo zi swo je bie gacz -
ki do mniej ob le ga ne go miej sca – au -
striac kie go Kuh tai, po ło żo ne go
na wy so ko ści 2020 m n.p.m. Bie ga ją
tam na wy ty czo nych tra sach wo kół je -
zio ra. Tre ner chwa li wy so ko gór skie ćwi -
cze nia, po nie waż wraz ze wzro stem
wy so ko ści zmie nia się: gę stość po wie -
trza, ci śnie nie pa ry wod nej, tem pe ra tu -
ra (o 0,5 stop nia Cel sju sza co 100
me trów), ci śnie nie at mos fe rycz ne (o 1,4
Pa co 10,5 m), a ta kże ilość ozo nu i wia -
tru. Wy so kość nie po win na być jed nak
zbyt du ża, po wy żej 2500 m n.p.m. za -
czy na ją się re ak cje obron ne or ga ni -
zmu. I na stę pu je roz tre no wa nie. – Błąd
w tre nin gu wy so ko gór skim mo że kosz to -
wać utra tę ca łe go se zo nu – ostrze gał
Mań kow ski.

W po szu ki wa niu hi pok sji
Przy wy so ko ści 2000 m n.p.m. or ga -

nizm po trze bu je oko ło 5 dni na ada pta -
cję do in ne go ci śnie nia i roz rze dzo ne go
po wie trza. Już na wy so ko ści 1400 m
n.p.m. cię żej się od dy cha i na stę pu je hi -
pok sja, czy li nie do bór tle nu. Te go wła -
śnie szu ka ją spor tow cy, bo to jest tzw.
bo dziec tre nin go wy. Po wo du je na mna -
ża nie się czer wo nych krwi nek, by przy -
swa ja ły jak naj wię cej tle nu w płu cach.
Wzra sta ilość na czyń ka pi lar nych, mio -
glo bi ny (biał ka od po wie dzial ne go

Górskie 
powietrze sprzyja
treningowi
– Na kil ka ty go dni przed wy jaz dem w gó ry trze ba na sy cić or -
ga nizm że la zem, kwa sem fo lio wym i wi ta mi na mi z gru py B,
ina czej tre ning nie ma sen su – tak twier dzi Mał go rza ta So -
bań ska, re kor dzist ka Pol ski w ma ra to nie, olim pij ka z Atlan ty
i Aten oraz jej tre ner Piotr Mań kow ski.

Anna Pawłowska-Pojawa (w środku) FOT. HSZ
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za trans port że la za), fe ry ty ny (ma ga zy -
nu je że la zo w wą tro bie). Dla te go trze ba
mieć od po wied nio du żo że la za, kwa su
fo lio we go i wi ta min gru py B w or ga ni -
zmie.

Spor t smen ka ra dzi ła, aby nie za ży -
wać że la za jed no cze śnie np. z ma gne -
zem. – Że la zo ra no, ma gnez wie czo rem
– nie łą czyć ich – pod kre śla ła So bań ska.

Tre ner zaś przy po mniał jed ną z teo -
rii, któ ra mó wi, że le piej nie za ży wać
wie lu wi ta min i mi ne ra łów na raz, bo go -
rzej się wchła nia ją.

W gó rach na le ży zmniej szyć ob cią -
że nia tre nin go we. Wzra sta też wte dy za -
kwa sze nie i mię śnie bar dziej od czu wa ją
tre ning. Pierw szych 5-6 dni po win no
być lżej szych. Po 2 ty go dniach in ten -
syw ność tre nin gów mo żna zwięk szyć
do 95 pro cent, a po 3 tyg. na stę pu je peł -
na ada pta cja or ga ni zmu do wa run ków.
Dla te go są teo rie mó wią ce, że na le ży
tre no wać na in nej wy so ko ści niż się
miesz ka.

Or ga nizm w wy so kich gó rach re ge -
ne ru je się du żo szyb ciej niż na ni zi nie.
Jed nak trze ba pa mię tać, że pod czas ćwi -
czeń wy so ko gór skich zwięk sza się też
za po trze bo wa nie na pły ny, aż do 5-6 li -
trów dzien nie. Die ta po win na zaś być
wy so ko wę glo wo da no wa.

Szczyt po 12. dniu
Na efekt gór skie go tre nin gu trze ba

chwi lę po cze kać. W cią gu 1-3 dni
od zjaz du z gór na ni ższe te re ny po ło wa
spor tow ców do brze bie ga i do brze się
czu je, ale po ło wa – źle. Do 6. dnia
od zjaz du – star tu je z po zy tyw ny mi wy -
ni ka mi 60 proc. Szczyt for my u spor tow -
ca wy stę pu je mię dzy 12. a 40. dniem
od po wro tu. Im dłu żej był w gó rach, tym
dłu żej ów efekt się utrzy mu je, na wet
do 2 mie się cy. Ale naj bez piecz niej jest
spę dzać w gó rach 3-ty go dnio we tre nin -
gi. Bie gać po w mia rę pła skiej tra sie, raz
na ty dzień ru szać na gór skie wy pra wy,
a no gi re ge ne ro wać w zim nym gór skim
po to ku, czy li sto so wać na tu ral ną krio te -
ra pię.

– Im bar dziej mę czą cy tre ning w gó -
rach, tym lep szy wy nik spor to wy po zej -
ściu na ni zi ny – twier dzi tre ner
Mań kow ski.

(BW)

J e śli moc no tre nu je się mło de go
za wod ni ka, to za my ka mu się
dro gę do ka rie ry. Prze tre no wa -
ny chło pak bę dzie jak orzeł

z pod cię ty mi skrzy dła mi – nie po fru nie
da le ko – prze ko ny wał w Kry ni cy -
-Zdro ju Mi chał Bar to szak, sze ścio krot -
ny mistrz Pol ski w bie gach na 5000
i 3000 m z prze szko da mi i w prze ła -
jach. Spo tka nie z mi strzem to wa rzy -
szy ło Fe sti wa lo wi Bie go we mu Fo rum
Eko no micz ne go.

Spor to wiec od po wia dał w Sta rym
Do mu Zdro jo wym na py ta nie: Czy rze -
czy wi ście tre ning czy ni mi strza? I stwier -

dził, że mą dry tre ning – tak, mo że czy -
nić. Zaś zły po tra fi prze kre ślić ka rie rę.

– Ja nie do sta łem w kość ja ko mło -
dy chło pak i dzię ki te mu bie ga łem z po -
wo dze niem. Kil ka ra zy by łem mi strzem
Pol ski, choć sam nie ośmie lił bym się
mi strzem na zwać – mó wił.

Spor to wiec po ka zy wał swo je zdję -
cia z olim pia dy w Ate nach, w 2004 r.
– miał wte dy 34 la ta i był zde cy do wa -
nie prze tre no wa ny. Te za wo dy wspo -
mi na więc nie mi ło. Wkrót ce po tem
za koń czył ka rie rę za wo dow ca.

– Zaw sze mia łem ja kieś ma rze nia,
chcia łem zro bić coś wiel kie go i te ma -

Bieganie
odmładza
i poprawia libido

ECHO FORUM

Mi chał Bar to szak FOT. BW
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rze nia po ma ga ły mi w po ko na niu tre nin -
gów. Dla te go chcia ło mi się ro bić 30 ki -
lo me trów dzien nie, śred nio, bo raz 26
a raz 35 – wspo mi nał cię żką pra cę za -
wo dow ca.

Je go zda niem war to bie gać w ka -
żdym wie ku – młod szym, by sta rać się
zo stać mi strzem, a star szym, by le piej
się czuć.

– Sam bie gam do dziś. Nie chce mi
się, ale bez bie ga nia czu ję się pod le. Pa -
mię tam, jak fan ta stycz ne jest sa mo po -
czu cie po tre nin gu, gdy w mó zgu two rzą
się en dor fi ny. No i lu bię sło dy cze, cza -
sem piw ko, a dzię ki bie ga niu nie przy -
bie ram na wa dze, wy glą dam jak pod czas

ka rie ry – prze ko ny wał Bar to szak. Tym
bar dziej, że pod czas bie ga nia ob ni ża się
puls, co sprzy ja dłu go wiecz no ści. Naj -
ni ższy puls bie gacz miał pod czas ma ra -
to nu w To kio – 34/36 ude rzeń
na mi nu tę, co już go nie co mar twi ło.
– No i jak nie bie gam, to zi mą jest mi
zim no, a dzię ki tre nin gom mam do grza -
ny or ga nizm – za chwa lał.

Dla cze go za tem war to bie gać?
Zda niem spor tow ca jest mi ni mum 10

po wo dów ku te mu. Bie ga nie bo wiem:
1. uszczę śli wia;
2. wy szczu pla;
3. wzmac nia ser ce i płu ca;
4. wzmac nia mię śnie;
5. roz ja śnia umysł;
6. wzmac nia od por ność;
7. po pra wia sen;
8. zwięk sza li bi do;
9. od mła dza;
10. przy spa rza przy ja ciół, bo sta ra my

się nie bie gać sa mot nie i po zna je my in -
nych bie ga czy.

Bar to szak na swo im przy kła dzie udo -
wad niał, że tych 10 punk tów jest praw dą:
– Mam 40 lat, a chy ba na nie nie wy glą -
dam. Z tym li bi dem to się chy ba spraw -
dza, sko ro mam tro je dzie ci. Wy glą dam

jak chu chro, ale si łę po sia dam, bez tru du
pod cią gam się na drą żku. Dzię ki do tle -
nie niu mó zgu ła twiej po dej mu ję de cy zje,
kon cen tru ję się itp. Po tre nin gu czło wiek
czu je się speł nio ny i ura do wa ny, na wet
jak dzie ci i żo na da ją w kość. No i pra wie
w ogó le nie cho ru ję – wy li czał.

To wszyst ko do ty czy, rzecz ja sna, bie -
ga nia ama tor skie go. Bo spor tow cy,
moc no tre nu jąc, w swej szczy to wej for -
mie są na gra ni cy wy trzy ma ło ści or ga -
ni zmu i ła pią cho ro by, a zmę cze nie
utrud nia im sen.

An na Paw łow ska -Po ja wa, któ ra bie -
ga ama tor sko i star tu je w ma ra to nach,
rów nież prze ko ny wa ła: – Bie ga nie po -
zwa la mi za cho wać zdro wie psy chicz ne
oraz rów no wa gę mię dzy pra cą a do mem
i ro dzi ną. Umiem zno sić stres, nie wi dać
go po mnie. Ure gu lo wa ła mi się go spo -
dar ka hor mo nal na, bo mia łam z tym
pro ble my. Mam lep szą syl wet kę i sta łam
się od wa żna i otwar ta. Czte ry la ta te mu,
za nim za czę łam bie gać, nie sie dzia ła -
bym przed pań stwem i nie opo wia da ła
o so bie. By łam nie śmia ła – wy li cza ła.

Te raz co raz czę ściej bie ga z nią mąż
i – jak są dzi ma ra ton ka – tre ning po pra -
wia re la cje mię dzy bli ski mi ludź mi.
A do te go przy jem ność jest wte dy po -
dwój na.

Co jeść, tre nu jąc?
Mistrz Pol ski dał też wy tycz ne, co

jeść przed i po bie gu.
Przed tre nin giem Bar to szak za le cał

je dze nie np. płat ków śnia da nio wych
z mle kiem czy jo gur tem al bo ba ton mu -
esli, to sty z mio dem lub dże mem, cia -
stecz ka ry żo we, owo ce, owo co we
smo othie na mle ku, ewen tu al nie ryż,
ziem niak pie czo ny czy spa ghet ti z lek -
kim so sem, np. po mi do ro wym.

– Bez wzglę du na to, jak wie le pysz -
nych rze czy ser wu je mi ho tel na śnia da -
nie, jem za wsze buł kę z se rem – na ma wiał
do umia ru.

A po bie gu – do dał – ma my 40-45
mi nut, że by uzu peł nić w or ga ni zmie wę -
glo wo da ny. Trze ba więc wy pić na pój
spor to wy, al bo zjeść ba na na z so kiem
po ma rań czo wym czy po mi do ro wym,
po mi dor z so kiem po ma rań czo wym lub
jabł ko wym. Re we la cyj ny jest też wte dy
pla cek dro żdżo wy czy coś lek kie go

w ty pie bisz kop tów. Mo żna też zjeść pół
ba to na spor to we go, sha ke mle czny, ka -
nap kę z se rem i wę dli ną lub owo ce.

Jak za cząć bie gać?
Zda niem Bar to sza ka trze ba so bie

przy go to wać pla ny tre nin go we. Nie po -
win no się za ka żdym ra zem bie gać ta -
kie go sa me go od cin ka i w iden tycz nym
tem pie, po nie waż or ga nizm się przy -
zwy czai i nie bę dzie roz wi jał przy spie -
sze nia ani in nych umie jęt no ści. War to
za wsze do da wać do tre nin gu prze bie żki,
pod sko ki, że by był uroz ma ico ny. No
i rzecz ja sna – za cząć tre ning roz grzew -
ką: skło na mi, roz cią ga niem itp. A koń -
czyć – po wo li, by wy ci szyć or ga nizm.

Nasz pierw szy plan mo że za kła dać
np. prze bie gnię cie 10 km w 60 mi nut,
przy tre nin gu 3 ra zy w ty go dniu. Wte dy
przez mie siąc na le ży bie gać np. we wto -
rek 8 km, na zmia nę 3 mi nu ty truch tu
a 3 min mar szu. W pią tek zmniej szyć
dy stans do 6 km, a in ten syw ność zwięk -
szyć – 4 min truch tem i 4 min mar szem.
W nie dzie lę zaś po ko nać 10 km,
przy czym 4 min truch tem i 3 min mar -
szem. W ko lej nym mie sią cu mo żna wy -
dłu żyć dy stan se i truch ty, w na stęp nych
bie gać już z in ten syw no ścią 70-80 pro -
cent, in ną ka żde go dnia tre nin gu. Z cza -
sem war to zwięk szać licz bę tre nin gów
w ty go dniu. Nie wol no ćwi czyć rza dziej
niż 2 ra zy w cią gu 7 dni, po nie waż mię -
dzy jed nym a dru gim ra zem or ga nizm
za po mi na po przed nie ćwi cze nia i za czy -
na jak by od ze ra.

Że by zna leźć czas na bie ga nie, naj le -
piej uma wiać się na tre nin gi ze zna jo -
my mi. To mo bi li zu je i trud niej się
wy krę cić.

Bar to szak opo wia dał o tym, jak
w pod sta wów ce mą dry na uczy ciel wf
spo wo do wał, że za fa scy no wał go sport.
Wiej ska pod sta wów ka z Wiel ko pol ski
zdo by ła jed ne go ro ku trzy mi strzo stwa
Pol ski. – To by ła za ba wa, mia łem 13 lat
i za ko cha łem się w spo rcie – mó wił.

Do peł nej for my – jak wspo mi nał
spor to wiec – do cho dzi się w kil ka lub
kil ka na ście lat. Ze szcze gó ła mi opi sy wał
też swój rocz ny plan tre nin go wy. – Ka -
żdy dla sie bie osią ga swe mi strzo stwo, to
wa żne, czy sa mi je ste śmy z sie bie za do -
wo le ni – prze ko ny wał.

Żeby znaleźć czas
na bieganie, najlepiej
umawiać się na treningi ze
znajomymi. To mobilizuje
i trudniej się wykręcić.
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Spor to wiec pro wa dzi w Po zna niu
nie dziel ną gru pę bie go wą i oce nia, że
ka żdy osią ga w niej ja kieś suk ce sy.
Pew na ko bie ta za czy na ła od 4,5 km,
któ re po ko na ła z le d wo ścią, prze py -
cha na przez tre ne ra. Po mie sią cu prze -
bie gła 18 km. – Trud no jest za cząć,
sam pa mię tam, że po dłu ższej prze rwie
cier pia łem na tre nin gach. Bo la ły mnie
bio dra. Ale mia łem tę prze wa gę, iż pa -
mię ta łem, jak fan ta stycz nie jest póź -
niej. War to prze trzy mać tych kil ka
trud nych ty go dni na po cząt ku – mó wił
Bar to szak.

Jak unik nąć kon tu zji?
Oczy wi ście zda rza ją się kon tu zje.

Mistrz sam prze szedł ich spo ro

– od ścię gna Achil le sa po guz pię to wy
– ale je go zda niem ura zy bar dzo czę -
sto wy ni ka ją po pro stu ze złe go tre no -
wa nia. Lub zda rza ją się, gdy nie
słu cha my or ga ni zmu, któ ry da je sy gna -
ły, że ma dość. – Nic na si łę – pod kre -
ślał Bar to szak.

Ra dził obu do wać krę go słup mię -
śnia mi brzu cha i grzbie tu oraz uni kać
mięk kich fo te li, ta kże w sa mo cho dzie,
po nie waż sprzy ja ją one po wsta niu rwy
kul szo wej. No i – je go zda niem – nie
na le ży bie gać po as fal cie ani mięk kim
pod ło żu ty pu tra wa po la gol fo we go.
Naj le piej wy bie rać do te go duk ty le -
śne. I nie ku po wać zbyt mięk kich bu -
tów, po nie waż wte dy ła twiej o kon tu zję
ścię gna po de szwo we go.

An na Paw łow ska -Po ja wa, ama tor ka,
prze ko ny wa ła jed nak, by bie gać
po uroz ma ico nym pod ło żu, od cza su
do cza su ta kże po as fal cie. – Bo po tem
wyj dzie cie na ma ra ton, któ ry bie gnie
się po as fal cie i jest kło pot. Te raz wie le
bu tów amor ty zu je twar dość pod ło ża
– są dzi.

Sa ma tre nu je już 7 dni w ty go dniu,
by wa, że dwa ra zy dzien nie. Co ra no
wsta je w tym ce lu o godz. 5, bo tak

chce, i ni gdy nie mia ła kon tu zji. Czte -
ry la ta te mu by ła już po 30. i le d wo do -
bie ga ła 800 me trów z do mu do par ku.
Dziś po tra fi po ko nać 42 ki lo me try,
chy ba, że zła pie ją kry zys. – Naj częst -
szym błę dem jest zbyt szyb ki start
i „ścia na” na 30 ki lo me trze, któ rą
trud no po ko nać. Wa żne jest też to, by
co ja kiś czas na tra sie ktoś nas do pin -
go wał. Ki bi ce za grze wa ją nas do wal -
ki, wte dy ma my po co biec – ra dzi ła tuż
przed po ko na niem swej ko lej nej, dłu -
giej tra sy.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

ECHO FORUM

Cztery lata temu, zanim
zaczęłam biegać, nie
siedziałabym przed
państwem i nie
opowiadała o sobie.
Byłam nieśmiała.

ANNA PAWŁOWSKA-POJAWA

– La ta 80. to był zło ty wiek
pol skie go hi ma la izmu. My pi -
sa li śmy wte dy hi sto rię – wspo -
mi nał 11 wrze śnia Krzysz tof
Wie lic ki w Kry ni cy -Zdro ju,
pod czas wy kła du to wa rzy szą -
ce go Fe sti wa lo wi Bie go we mu
Fo rum Eko no micz ne go.

T o by ło dłu go ocze ki wa ne spo -
tka nie z wiel kim Po la kiem, któ -
ry na le ży do pierw szej piąt ki
zdo byw ców Ko ro ny Hi ma la jów

i Ka ra ko rum, czy li 14 szczy tów o wy -
so ko ści po nad 8 ty się cy me trów nad po -
zio mem mo rza.

– Kie dy się mnie py ta li, dla cze go
w pierw szej piąt ce zdo byw ców Ko ro ny
jest aż dwóch Po la ków, sko ro te ren u nas
ra czej pła ski, to od po wia da łem: i Ju rek
Ku kucz ka, i ja miesz ka my na Ślą sku,
gdzie za nie czysz cze nie jest tak du że, że
prak tycz nie nie ma tle nu. Dla te go szyb -
ciej się ada ptu je my do kli ma tu wy so kich
gór – żar to wał hi ma la ista.

W la tach 80. i 90. XX wie ku pol scy
al pi ni ści fak tycz nie do ko ny wa li rze czy
prze ło mo wych. W 1980 r. wy pra wa
z udzia łem Wie lic kie go, or ga ni zo wa -
na przez An drze ja Za wa dę, pierw szy raz
wspię ła się zi mą na hi ma laj ski ośmio ty -
sięcz nik. A ści ślej na naj wy ższą gó rę
świa ta – Mo unt Eve rest.

Ice -va rio us
Tym wy czy nem Po la cy otwo rzy li se -

zon zi mo wy przed al pi ni sta mi z ca łe go
świa ta, bo wcze śniej nie zdo by wa no
szczy tów w Hi ma la jach o tej po rze ro -
ku. – Ktoś za wsze mu si zła mać ja kąś ba -
rie rę, po ka zać, że się da. To są wa żne
mo men ty w hi sto rii. Za wa da pierw szy
zdo był się na atak Eve re stu zi mą. Od tej
po ry mó wio no o nas Po les – ice -va rio -
us – śmiał się Wie lic ki pod czas wy kła -
du w Sta rym Do mu Zdro jo wym.

Ja ko pierw szy wszedł zi mą ta kże
na Kan czen dzon gę i Lhot se.

– Zi ma jest tu in na, to po ra su cha, nie
pa da śnieg, wie je sil ny wiatr. Trze ba by -
ło mieć szczę ście, by na 8 ty sią cach wy -
so ko ści nie mieć hu ra ga nu
o pręd ko ści 180 ki lo me trów na go dzi nę.

Mi chał Bar to szak FOT. BW
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Wa run ki są skraj ne: tem pe ra tu ra mi -
nus 42 stop nie Cel sju sza, krót ki dzień,
brak mo żli wo ści re ge ne ra cji. Trze ba by -
ło do bie rać lu dzi, któ rzy w ta kich wa run -
kach dzia ła li. Za wa da stwo rzył ze spół
do sko na ły, by li śmy „je den za wszyst kich,
wszy scy za jed ne go”. Mie li śmy w so bie
głę bo ki pa trio tyzm i z nim szli śmy w gó -
ry – wspo mi nał hi ma la ista.

Przy znał, że słu ży ły im złe cza sy
PRL – skle py pu ste, pra ca nie mia ła sen -
su. Po sta no wi li za ra biać przez 2 do 4
mie się cy, pra cu jąc na ko mi nach, a resz -
tę ro ku spę dzać w gó rach. Tak zdo by wa -
li do świad cze nie i mie li czas na dłu gie
wy pra wy w Hi ma la je.

Dzię ki te mu Wie lic ki zdo był w ko lej -
nych la tach 14 ośmio ty sięcz ni ków, nie -
któ re dwu krot nie:

1980 – Mo unt Eve rest (8848 m n. p. m.);
1984 – Bro ad Pe ak (8048 m) i Ma na slu;

(8163 m, no wą dro gą a kla sycz ną w 1993 r.);
1986 – Kan czen dzon ga (8586 m, pierw sze
zi mo we wej ście) i Ma ka lu (8463 m), no wym
wa rian tem);
1988 – Lhot se (8511 m, też pierw sze zi mo -
we wej ście);
1990 – Dhau la gi ri (8156 m, no wą dro gą);
1991 – An na pur na (8091 m);
1993 – Czo Oju (8201 m) i Szi sza Pang ma
(8021 m);
1995 – Ga szer brum I (8068 m) i Ga szer -
brum II (8035 m, ta kże w 2006 r.);
1996 – Nan ga Par bat (8125 m) i K2 (8611 m),
uwa ża ną za naj trud niej szą gó rę Hi ma la jów.
Zdo był ją do pie ro pod czas czwar tej swej wy -
pra wy, la tem.

Sa mot nie i w gor se cie
Na część szczy tów wspi nał się sa mot -

nie, np. na Ga szer brum II, Dhau la gi ri,
Szi sza Pang ma czy Nan ga Par bat. Na pa -

ru wy ty czył no we dro gi. Zdo by wa jąc
Bro ad Pe ak, do ko nał pierw sze go wej ścia
na ośmio ty sięcz nik i po wro tu do ba zy
w jed ną do bę, na wet szyb ciej – w 21
i pół go dzi ny. Spę dzo ne sa mot nie.

So lo wszedł też na Lhot se i to...
w gor se cie or to pe dycz nym. Na wcze -
śniej szej wy pra wie na hi ma la istów,
w tym na Wie lic kie go, spa dła bo wiem
la wi na ka mie ni. Miał uszko dzo ny krę -
go słup. Nie przy znał się le ka rzo wi, że
za mie rza zno wu wy je chać w Hi ma la je.

– Le karz z ga ze ty się o tym do wie -
dział, chciał mnie za bić – wspo mi nał
z roz ba wie niem.

W wy pra wie na Nan ga Par bat to wa -
rzy szy li mu tyl ko pa ki stań scy tra ga rze.
Ka żdy z bro nią, bo im lep szy ka ra bin,
tym wy ższa po zy cja mę żczy zny w tej
czę ści świa ta. Z do łu ob ser wo wa li je go
wspi nacz kę. Wie lic ki wspo mi nał: – Naj -
pierw sze dłem jak na roz strze la nie, ja
z ple cacz kiem, a za mną pa ste rze z ka -
ra bi na mi. W my ślach bła ga łem, by ze -
psu ła się po go da i wy ba wi ła mnie
od wspi nacz ki. Bo to już był ko niec la ta,
po win no być źle. Wszyst kie wy pra wy
zre zy gno wa ły, zo sta łem tyl ko ja. Ale
słoń ce pięk nie świe ci ło. Zna la złem sta -
re śla dy i sze dłem, aż na szczyt. Zro bi -
łem 2 rol ki fil mu, lecz roz glą da łem się
za in nym do wo dem. W koń cu wy pa trzy -
łem ha czyk, po cią gną łem. By ła na nim
ta blicz ka zdo byw cy szczy tu sprzed 20
lat, z 1976 ro ku. Mia łem do wód.

Wte dy przy po mi nał so bie sta re po -
wie dze nie al pi ni stów: „Jest ry zy ko, jest
za ba wa, al bo gle ba, al bo sła wa”.

Jak prze trwał te dni do sła wy? Wie -
lic ki pod kre ślał, że le piej zdo by wać się
na mniej szy wy si łek w dłu ższym cza sie,
niż na du ży w krót kim. Wa żne jest, jak
do brze or ga nizm przy swa ja tlen – mo -
żna to wy ćwi czyć, ale pod sta wą są wro -
dzo ne mo żli wo ści. Trze ba wresz cie
po znać wy trzy ma łość swe go or ga ni -
zmu, je go mo men ty kry zy so we i zwrot -
ne. Naj gor sza jest pierw sza wy pra wa
– po tem or ga nizm już pa mię ta, co go
cze ka, i szyb ciej się do sto so wu je do wa -
run ków. No i trze ba za dbać o ów ele -
ment „za ba wy”. Choć by ta ki, że sko ro
na du żej wy so ko ści bar dzo ma ło się je,
or ga nizm sła bo tra wi i ma ło spa la, to le -
piej za brać coś, co spra wi przy jem ność.

Ka żdy ma swój
Mo unt Eve rest

Krzysz tof Wie lic ki w Kry ni cy -Zdro ju FOT. HSZ
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Czy li kieł ba sę za miast no wo cze sne go
pro wian tu w prosz ku, któ ry za bie ra się
tyl ko dla te go, że jest lek ki. – Bo jeść się
te go glu ta nie da – śmiał się we te ran
wspi na czek.

Po go dzić się ze śmier cią
Hi ma la ista barw nie opo wia dał

i o swych wpra wach, i o to wa rzy szach.
W tym o sław nym Je rzym Ku kucz ce,
któ ry zdo był Ko ro nę Hi ma la jów ja ko
dru gi czło wiek na Zie mi (po Re in hol dzie
Mes sne rze). Nie ste ty zgi nął 24 paź dzier -
ni ka 1989 r., pró bu jąc zdo być Lhot se no -
wą dro gą, przez po łu dnio wą ścia nę.

– Dzię ki nie mu mó wi li o nas z po dzi -
wem w Pa ki sta nie. Ta kże dla te go, że
zbu do wał im pierw szą bim brow nię
– mó wił z no stal gią Wie lic ki.

Opo wia dał też o Wan dzie Rut kie -
wicz, swej in struk tor ce, któ ra ja ko
pierw sza ko bie ta na świe cie sta nę ła
na szczy cie K2, a ja ko trze cia da ma zdo -
by ła Mo unt Eve rest. Na tym „da chu Zie -
mi” po sta wi ła sto pę ja ko pierw szy Po lak
i pierw sza Eu ro pej ka.

– I to bez czel nie zdo by ła tę gó rę te go
sa me go dnia, w któ rym Ka rol Woj ty ła
zo stał wy bra ny pa pie żem. Jan Pa -
weł II po wie dział jej póź niej: „Do bry
Bóg tak chciał, aby śmy te go sa me go

dnia za szli tak wy so ko” – wspo mi nał
w Kry ni cy Wie lic ki.

Rut kie wicz ta kże za gi nę ła w Hi ma la -
jach – w 1992 r., pod czas wy pra wy
na Kan czen dzon gę. By ła sa ma na wy so -
ko ści po nad 7000 m n.p.m. Bez ekwi -
pun ku, któ ry po mógł by jej prze trwać
noc. Nikt nie wie, co się sta ło. Jej cia ła
nie od na le zio no.

– Na pew no by ła by pierw szą ko bie tą
z Ko ro ną Hi ma la jów. Ce cho wa ła się
wiel kim upo rem. Mia ła głód suk ce su.
Rzu ci ła wszyst ko dla gór, na wet ma cie -
rzyń stwo, i mo że to spo wo do wa ło póź -
niej szy dra mat – mó wił Wie lic ki.

– Szko da, że nie ma ich wśród nas, ale
trze ba po go dzić się ze śmier cią, ka żde -
go kie dyś do rwie. Wa żne, by ten czas
na zie mi prze żyć cie ka wie – do dał.

Prze no si łem gó ry
Zdo byw ca Ko ro ny ubo le wa, że nie

ma na stęp ców wiel kich pol skich al pi ni -
stów. Bo al bo nie ma ją po trzeb nych

na wy jazd 5-6 tys. do la rów, al bo brak im
cza su. Do brze za ra bia ją cy pra cow ni cy
np. kor po ra cji nie mo gą prze cież wy je -
chać na kil ku mie sięcz ną wy pra wę.
A brak spon so rów wspi na czek, po nie -
waż nie mo żna za ni mi po słać te le wi zji
– „to dzie je się gdzieś da le ko, dłu go
trwa, nie tak jak mecz na sta dio nie”.
Na szczę ście po ja wia ją się mło dzi

i chęt ni na wy pra wy i gru pa we te ra nów
za mie rza ich wy tre no wać. 

Wie lic ki ma 60 lat i sam nie re zy gnu -
je z wy praw. Nie pa li się co praw da
do zdo by wa nia Ko ro ny Zie mi, czy li naj -
wy ższych szczy tów wszyst kich kon ty -
nen tów, bo od ma sy wów Afry ki wo li
Hi ma la je. – Po jeź dzi łem po ró żnych gó -
rach i do sze dłem do wnio sku, że Hi ma -
la je są zu peł nie in ne. Tu są in ni lu dzie.
Bóg wie dział, w ja kim miej scu je umie -
ścić. Cza sem mnie py ta ją, po co mi Ko -
ro na Hi ma la jów. Od po wia dam: nie
wiem, ale le piej mieć, niż nie mieć – żar -
tu je Wie lic ki.

Zna te gó ry tak do brze, że z za pa łem
po tra fi wy mie niać ró żni ce mię dzy Hi -
ma la ja mi a ma sy wem Ka ra ko rum.
Pierw sze mo żna opi sać ja ko gó ry i do -
li ny, z wy so ki mi szczy ta mi roz rzu co ny -
mi na od cin ku kil ku set ki lo me trów.
Dru gie, to strze li ste, wręcz ostre szczy -
ty, sku pio ne w dość zwar tą gru pę. Zi ma
jest tu trud niej sza.

We dług Wa lic kie go wspi nacz ka dzia -
ła te ra peu tycz nie. War to się zmę czyć,
wręcz umor do wać, by po tem czuć, że
wie le się osią gnę ło. Wte dy ka żdy pro -
blem w ży ciu wy da je się bła hy i na bie -
ra się wia ry w swe si ły. – Wte dy czło wiek
so bie mó wi: dam ra dę, nie ta kie rze czy
po ko ny wa łem. Prze no si łem gó ry – śmie -
je się hi ma la ista.

Trzy la ta te mu pró bo wał znów zdo -
być Nan ga Par bat, zi mą, lecz po go da
zmu si ła go do od wro tu. Przed nim kil ka
nie zdo by tych zi mą szczy tów, ta kże 7-ty -
sięcz ni ki.

– Szczyt to nie jest je dy ny cel, ce lem
jest sa ma wspi nacz ka, to że idzie się
w gó ry. Wspi na nie da je czło wie ko wi
wiel ką wol ność. Emo cje i ad re na li na.
Przy jaźń i od po wie dzial ność za part ne -
rów wspi nacz ki – te go hi ma la ista tra -
cić nie chce. I do da je: – Al pi nizm jest
w gło wie. Trze ba się by ło uro dzić w od -
po wied nim cza sie. Te raz Ko ro nę Hi ma -
la jów zdo by ło już ze 20 osób, Ko ro nę
Zie mi 200. Pod Eve re stem stoi 200 na -
mio tów, a lu dzie trak tu ją to jak wy -
ciecz kę, choć wcho dzi tyl ko 30-40
pro cent z nich. Dla te go al pi ni ści czę sto
omi ja ją już Eve rest. My kie dyś by li śmy
z nim sa mi. Tyl ko my i szczyt.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

ECHO FORUM

Służyły im złe czasy PRL
– sklepy puste, praca nie
miała sensu. Postanowili
zarabiać przez 2 do 4
miesięcy, pracując
na kominach, a resztę roku
spędzać w górach. Tak
zdobywali doświadczenie
i mieli czas na długie
wyprawy w Himalaje.

Krzysz tof Wie lic ki w rozmowie z Zygmuntem Berdychowskim FOT. HSZ
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Wy da jąc kil ka dzie siąt czy na wet kil ka set zło tych na wi no, chce
się mieć pew ność, że je go smak bę dzie nam

od po wia dał. Ku pu jąc w hi per mar ke cie,
mu si my za ry zy ko wać i na być bu tel -

kę w ciem no. Ku pu jąc w Do mu
Ka wy i Wi na w No wym Są czu,

nie ry zy ku je my nic.
– Że by klient prze ko nał się
do wi na, mu si po znać je go smak
– mó wi ą wła ści cie le Do mu
Ka wy i Wi na, To masz Pru sak
i Ja ro sław Mi gacz i przy po mi -
na ją, że w ka żdy pią tek,

o godz. 19., od by wa się w skle -
pie de gu sta cja trun ków. Co ty -

dzień ser wu je się klien tom in ny
ro dzaj na po ju bo gów, a ta kże uczy,

z ja ki mi da nia mi sma ku je naj le piej. 
– Zau wa ża my, że z ro ku na rok w Pol sce wzra -

sta za in te re so wa nie wi nem i roz wi ja się kul tu ra je go
pi cia – do da je jeden ze wspólników.
Ta ten den cja skło ni ła mło dych przed się bior ców ta kże do za ło że -
nia Do mu Ka wy i Wi na w No wym Są czu, któ ry swo ją
sie dzi bę zna lazł przy ul. Zdro jo wej 39. 
– W Kry ni cy -Zdro ju pro wa dzi my też pen sjo nat
Ma ło po lan ka utrzy ma ny w sty lu lat 20.
ubie głe go wie ku, a w nim ka wiar nię zna -
ną wśród tu ry stów i miej sco wych wła -
śnie z ka wy i wi na, a ta kże re stau ra cję
Dwóch Świę tych, w któ rej mo żna
skosz to wać wspa nia łą ja gnię ci nę.
A dla cze go ta ka na zwa? Wszyst ko
sta nie się ja sne, gdy od wie dzi się
nasz lo kal usy tu owa ny na Dep ta ku
– za pra sza ją wła ści cie le.
2 paź dzier ni ka Dom Ka wy i Wi -
na w No wym Są czu bę dzie ob cho -

dził pierw sze uro dzi ny. Z tej oka zji or ga ni zu je I Są dec ki Sa lon Wi na,
na któ rym po ja wi się ok 60. ro dza jów win i ok. 20 al ko ho li wy so -
ko pro cen to wych z ca łe go świa ta. Zja dą się eks per ci,
któ rzy bę dą opo wia dać o wła ści wo ściach wi -
na i spo so bach je go po da wa nia.
A że wi no świet nie sma ku je z se ra mi,
Dom Ka wy i Wi na po sze rzył swo ją ofer -
tę o wspa nia łe pol skie se ry la zur.
– Ma my w sprze da ży sie dem ga -
tun ków se rów ple śnio wych, któ re
– mo im zda niem - jesz cze za ma -
ło się w Pol sce do ce nia – mó wi
Tomasz Pru sak. 
Do ka żde go mo żna do brać wi no
i od wrot nie. Pi kant ny la zur sre -
brzy sty po le ca się z moc nym au -
stra lij skim Shi raz, a la zur per ło wy
kom po nu je się zna ko mi cie ze słod -
kim to ka jem. 
– We Fran cji mó wią: ku puj wi no po jabł ku,
a sprze da waj po se rze. I to jest praw da. Chcąc
po czuć smak wi na, trze ba wie dzieć, z czym je kom -
po no wać – do da je Jarosław Migacz, przy po mi na jąc ostat -
nie eks pe ry men ty w Ma ło po lan ce, prze pro wa dza ne przez dzien ni ka rza
wi niar skie go. 
– Pró bo wa łem wi no i uzna łem, że jest wy traw ne. Póź niej prze gry złem cy -
try nę i to sa mo wi no sma ko wa ło jak słod kie – opo wia da jeden ze
wspólników. – Po dob ne eks pe ry men ty prze pro wa dza li śmy z so lą, jabł kiem
i gorz ką cze ko la dą. Oka zu je się, że jabł ko wy czysz cza do kład nie kub ki sma -
ko we, przez co mo że my wy czuć pe łen bu kiet wi na. Ser na to miast „przy kry -
wa” kub ki sma ko we i tym sa mym wszel kie nie do cią gnię cia trun ku.
Sklep na Zdro jo wej w swo jej ofer cie ma ta kże ka wy świa ta, z Mek sy -
ku, Ke nii, Ni ka ra gui czy Bra zy lii. Jak do no szą wła ści cie le, uzna niem

cie szą się te aro ma ty zo wa ne, a szcze gól nym po wo dze niem
„Po ca łu nek No cy”. Do wy bo ru klien tów jest aż 36

ro dza jów kaw. 
– W Ma ło po lan ce go ście mo gą li czyć na pro -

fe sjo nal nie przy rzą dzo ną ka wę, w No -
wym Są czu zaś ku pić ta ką, któ rą sa mi

zro bią w do mu – mó wi wła ści ciel.
Po le ca espres so, chwa li się co raz

le piej wy cho dzą cym ba ri stom
z Ma ło po lan ki ca fe art. 
– Trze ba wie dzieć, że ilu ba ri -
stów, ty le sma ków ka wy. Na wet
je śli przy rzą dza ją je z tych sa -
mych zia ren i ro bią w tej sa mej

ma szy nie, ka żde mu wy cho dzi in -
ny smak – za uwa ża. (GA JA)
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Dom Ka wy i Wi na
No wy Są cz, ul. Zdro jo wa 39, go dz. otwar cia: po n.-pt. 11-19; so b. 10-15.

tel. 666-166-033, e -ma il: sklep@dkiw.pl; GG: 25668189; 
sky pe: DKiW No wy Sacz (wy łącz nie roz mo wy tek sto we).

Pen sjo nat Ma ło po lan ka&SPA
Kry ni ca -Zdrój, ul. Bul wa ry Die tla 13

tel. +48 18 471 58 96,  fax: +48 18 477 73 25
e -ma il: re cep cja@ma lo po lan ka.eu

Kupują po jabłku,
sprzedają
po serze
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Uzna jąc zna cze nie sek to ra pro du ku ją ce go żyw ność
wy so kiej ja ko ści, ale rów nież bio rąc pod uwa gę kosz -
ty z tym zwią za ne, od kil ku lat Unia Eu ro pej ska
wspie ra gru py pro du cen tów żyw no ści m.in. w dzia łal -
no ści in for ma cyj nej i pro mo cyj nej. 

Ce lem unij ne go dzia ła nia jest zwięk sze nie po py tu na pro duk ty rol ne
i spo żyw cze ob ję te sys te ma mi ja ko ści żyw no ści, wspie ra nie grup pro du cen -
tów zrze sza ją cych pod mio ty, któ re ak tyw nie uczest ni czą w tych sys te mach
oraz zwięk sze nie za in te re so wa nia kon su men tów te ma ty ką ja ko ści żyw no -
ści, jej spe cy ficz ny mi wła ści wo ścia mi i za le ta mi. 

Do stęp ne dla dzia ła ją cych w Pol sce pro du cen tów środ ki mo gą być prze -
zna czo ne wy łącz nie na pro mo cję pro duk tów wy twa rza nych w ra mach sys -
te mów ja ko ści żyw no ści tj.:

Kto mo że uzy skać środ ki?
Pro du cen ci pro wa dzą cy na te re nie Pol ski pro duk cję w sys te mach ja ko -

ści żyw no ści w od nie sie niu do okre ślo nych pro duk tów lub spo so bu pro duk -
cji mo gą, dzia ła jąc w for mie gru py pro du cen tów, wnio sko wać o środ ki
na dzia ła nia in for ma cyj ne i pro mo cyj ne. Ja ko gru pę pro du cen tów uzna je
się or ga ni za cję o do wol nej for mie praw nej, któ ra zrze sza pro du cen tów żyw -
no ści wy so kiej ja ko ści.

Na to miast pod mio ty dzia ła ją ce na pod sta wie prze pi sów pra wa spół -
dziel cze go (np. spół dziel nie mle czar skie czy też gmin ne spół dziel nie), któ -
re sa me lub ich człon ko wie wy twa rza ją pro duk ty w ra mach sys te mów
ja ko ści żyw no ści, mo gą sa mo dziel nie wnio sko wać o środ ki na dzia ła nia in -
for ma cyj ne i pro mo cyj ne.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Środki finansowe 
na promocję żywności 
o uznanej wysokiej jakości

JE ŻE LI JE STEŚ PRO DU CEN TEM ŻYW NO ŚCI TRA DY CYJ NEJ, RE GIO NAL NEJ 
LUB EKO LO GICZ NEJ – SKO RZY STAJ Z UNIJ NE GO WSPAR CIA NA JEJ PRO MO CJĘ

Wspólnotowego systemu certyfikacji produktów
regionalnych i tradycyjnych

Jakość i tradycja

Rolnictwa Ekologicznego

Integrowanej Produkcji
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Któ re dzia ła nia pod le ga ją do fi nan so wa niu?
Do pła ta mi ob ję te są pro wa dzo ne wy łącz nie na ryn ku we wnętrz nym UE

ró żno rod ne dzia ła nia (np. dzia ła nia pu blic re la tions, re kla ma, udział w tar -
gach, wy sta wach, se mi na ria, szko le nia, pu bli ka cje, itp.) re ali zo wa ne ja ko
po je dyn cze ak cje (np. pro duk cja bro szu ry) lub spój ny ze staw dzia łań wdra -
ża nych mak sy mal nie przez 2 la ta (np. cy klicz ny udział w tar gach, wraz z pro -
mo cją w pra sie, TV i re kla mą ze wnętrz ną out do or to wa rzy szą cą tar gom).
Pro mo cja nie mo że do ty czyć pry wat nych ma rek, a je dy nie spe cy ficz nych
cech pro duk tów, ich ja ko ści oraz wa lo rów. Ma za za da nie zwięk szać wie dzę
kon su men tów na te mat pro duk tów, łań cu cha pro duk cji, sys te mu kon tro li,
stan dar dów ja ko ścio wych. Ope ra cja mo że sta no wić jed no ra zo we dzia ła nie
lub spój ny ze staw dzia łań wdra ża ny nie dłu żej niż przez 2 la ta, jed nak nie
póź niej niż do dnia 30 czerw ca 2015 r.

Nie za le żnie od ro dza ju po dej mo wa nych dzia łań, środ ki do stęp ne dla be -
ne fi cjen ta są wy pła ca ne ja ko re fun da cja wy no szą ca 70% fak tycz nie po nie -
sio nych kosz tów kwa li fi ko wal nych net to. Re ali za cja ope ra cji nie mo że być
fi nan so wa na z żad nych in nych środ ków pu blicz nych.

Jak uzy skać do fi nan so wa nie?
Chcąc uzy skać środ ki na prze pro wa dze nie dzia łań in for ma cyj nych lub

pro mo cyj nych żyw no ści o uzna nej wy so kiej ja ko ści na le ży zło żyć do Agen -
cji Ryn ku Rol ne go wnio sek o przy zna nie po mo cy. 

Skła da nie wnio sków od by wa się w try bie cią głym do osią gnię cia kwo ty
co naj mniej 110 % do stęp nych środ ków fi nan so wych wy no szą cych 30 mln
eu ro, do stęp nych w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

Jak przy go to wać po praw ny wnio sek?
Wszyst kie wnio ski w ra mach dzia ła nia skła da się na for mu la rzach udo -

stęp nia nych przez Agen cję Ryn ku Rol ne go na stro nie in ter ne to wej ARR
www.arr.gov.pl w dzia le Pro mo cja Żyw no ści > „Pro mo cja ze środ ków
PROW 2007-2013”. 

Pod sta wo wym ele men tem wnio sku jest opis pla no wa nej ak cji pro mo -
cyj no-in for ma cyj nej, któ ry po wi nien za wie rać in for ma cje do ty czą ce ope ra -
cji, w szcze gól no ści:

• uza sad nie nie po trze by re ali za cji,
• cel re ali za cji,
• pro duk ty ob ję te przed się wzię ciem,

• za sięg te ry to rial ny,
• miej sce re ali za cji,
• stra te gię,
• gru py do ce lo we,
• har mo no gram pla no wa nych do zre ali zo wa nia za dań,
• plan fi nan so wy,
• pla no wa ne re zul ta ty.

Wszyst kie zło żo ne wnio ski są roz pa try wa ne przez Agen cję Ryn ku Rol ne -
go w cią gu 60 dni, po czym na stę pu je za war cie umo wy i roz po czę cie re ali -
za cji za dań. 

W za le żno ści od dłu go ści re ali za cji ope ra cji osta tecz na wy pła ta środ ków
fi nan so wo wych be ne fi cjen to wi mo że od by wać się:

• kwartalnie, jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap
trwa co najmniej 3 miesiące,
• po zrealizowaniu działania, jeżeli operacja ma być realizowana
w jednym etapie przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Re ali zu jąc ope ra cję z do fi nan so wa niem w ra mach dzia ła nia „Dzia ła nia
in for ma cyj ne i pro mo cyj ne” w PROW na le ży prze strze gać kil ku pod sta wo -
wych re guł, któ re mo gą za wa żyć na pra wi dło wym roz li cze niu ope ra cji tj.:

• koszty mogą być ponoszone wyłącznie od dnia zawarcia umowy,
do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie;
• należy na wszystkich sporządzonych materiałach (w tym przekazach
audiowizualnych) zamieszczać wyraźną i czytelną informację o wkładzie
Wspólnoty Europejskiej w finansowanie działań;
• należy informować Agencję o szczegółowych terminach realizacji działań
w ramach operacji: szkoleń, emisji reklamy, targów, konferencji itp. 
• należy przekazywać Agencji wszelkie projekty materiałów
informacyjnych i promocyjnych (m.in. materiałów drukowanych,
audiowizualnych, layoutów reklamy prasowej, layoutów strony
internetowej itp.) sporządzonych w ramach operacji, w celu sprawdzenia
zgodności projektów z obowiązującymi przepisami krajowymi
i wspólnotowymi,
• na le ży prze ka zy wać Agen cji go to we ma te ria ły in for ma cyj ne i pro mo -
cyj ne lub in ne do ku men ty po twier dza ją ce zre ali zo wa nie ope ra cji lub jej
czę ści wraz z wnio skiem o płat ność.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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31 sierpnia – Przy obelisku
„Solidarności” w Nowym Sączu

W 30. rocz ni cę pod pi sa nia Po ro zu -
mień Sierp nio wych, pod obe li skiem
upa mięt nia ją cym po ko jo wą re wo lu cję
So li dar no ści przy ron dzie So li dar no ści
w No wym Są czu, ze bra ła się sta ra so li -
dar no ścio wa gwar dia, rad ni i par la men -
ta rzy ści. – Dzię ku ję wam, że je ste śmy
ra zem, przy naj mniej dziś bądź my dla
sie bie mi li i życz li wi – za ga ił An drzej
Szka ra dek. Da lej mó wił, że nie ma
pierw szej i dru giej So li dar no ści, jest
jed na So li dar ność, któ ra przy nio sła wol -
ność Po la kom i od mie ni ła bieg hi sto rii
w tej czę ści Eu ro py.

– Nie wszy scy od na leź li się w no wej
rze czy wi sto ści po 1989 ro ku, nie wszy -
scy zo sta li po sła mi, se na to ra mi, biz nes -
me na mi. I na tych, któ rym się uda ło,
cią ży obo wią zek po mo cy słab szym, bo
na tym po le ga ła idea „So li dar no ści”
– na po mi nał Szka ra dek. 

Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS) po -
wie dział pod obe li skiem „S”, że sy gna -
ta riu sze po ro zu mień sierp nio wych nie
o ta kiej Pol sce ma rzy li.– Je ste śmy kra -
jem kon tra stów i nie spra wie dli wo ści
spo łecz nej, da le ko ode szli śmy od ha seł

sierp nio wych – za uwa żył gorz ko par la -
men ta rzy sta PiS.

Po seł An drzej Czer wiń ski nie do stro ił
się do to nu przed mów cy, pod kre śla jąc,
że przed 30 la ty 10 mi lio nów Po la ków
łą czy ła nić, któ rej na imię by ło „So li dar -
ność”.– Po 1989 ro ku ka żdy z nas otrzy -

mał ka wa łek tej przę dzy i co z nią zro bił,
to już od nie go sa me go za le ża ło
– stwier dził li der są dec kiej PO.

Wi ce pre zy dent No we go Są cza Bo że -
na Ja wor za cy to wa ła sło wa Ja na Paw -
ła II z co ko łu po sta wio ne go w 2005 ro ku

z ini cja ty wy rad ne go Je rze go Wi tu szyń -
skie go: „So li dar ność to zna czy: je den
i dru gi. Ni gdy je den prze ciw dru gie mu”.

Zło żo no kwia ty i wień ce pod po mni -
kiem, od śpie wa no Ma zur ka Dą brow -
skie go. Uro czy stość pro wa dził Ja nusz
Mi cha lik z MOK i choć za wio dło na gło -
śnie nie, a sło wa gi nę ły w szu mie prze -
je żdża ją cych sa mo cho dów, to wszy scy
się do sko na le ro zu mie li.

7 wrze śnia – Nad zwy czaj na Se sja
Ra dy Mia sta No we go Są cza 

Nad zwy czaj na se sja Ra dy Mia sta No -
we go Są cza z oka zji 30–le cia „So li dar -
no ści” za mie ni ła się w be ne fis An drze ja
Szka rad ka. Wszy scy dzię ko wa li przy -
wód cy są dec kiej „S”, dwu krot nie wię zio -
ne mu w la tach 80. za od wa gę,
wy trwa łość i upór. Szka ra dek do stał
od raj ców są dec kich pa miąt ko wy gra wer -
ton, a od pre zy den ta Ry szar da No wa ka
ob raz ra tu sza z wpi sa ną „So li dar no ścią”.

– An drzej Szka ra dek ma jed ną wspa -
nia łą ce chę, za któ rą go szcze gól nie ce -
nię i sza nu ję, on łą czy lu dzi, a nie dzie li
– po wie dział po seł An drzej Czer wiń ski.
Sam bo ha ter wspo mi nał li de rów za łóg
są dec kich przed się biorstw w 1980 r.

JUBILEUSZ

Nie zwi jaj cie
sztan da ru
Ob cho dy 30-le cia So li dar no ści w No wym Są czu mia ły bar dzo oka za ły cha rak ter i od by ły się
eta pa mi, choć „ak to rzy” się nie zmie nia li. Po sta cią pierw szo pla no wą, ale ta kże i or ga ni za to -
rem ju bi le uszu był An drzej Szka ra dek, do bry na la ta „woj ny” i na czas „po ko ju”. Pan An drzej
od bie rał hoł dy i sta rał się wy cią gnąć z cie nia in nych bo ha te rów wy da rzeń sprzed trzech de -
kad, co mu się w du żym stop niu uda ło.

– Nie wszyscy odnaleźli się
w nowej rzeczywistości
po 1989 roku, nie wszyscy
zostali posłami, senatorami,
biznesmenami. I na tych,
którym się udało, ciąży
obowiązek pomocy
słabszym, bo na tym
polegała idea „Solidarności”.

ANDRZEJ SZKARADEK
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Wy mie nił są de czan, in ter no wa nych
i wię zio nych w la tach 80., przy po mniał
ta jem ni cze zgo ny człon ków są dec kiej
„S” (Sta ni sław Ku lig w 1981 r., Adam
Le gut ko w 1983 r., Zbi gniew Szkar łat
w 1986 r.) i od dał hołd bez i mien nym
dzia ła czom.

– Wie lu dzia ła ło bez roz gło su, po -
za struk tu ra mi, mo że uda mi się jesz cze
usta lić na zwi ska stu den tów, ro bot ni ków
i na uczy cie li, bez któ rych nie by ło by
wol nej Pol ski – mó wił Szka ra dek.
Na ko niec „Ję drek”, jak go przy ja cie le
na zy wa ją, pod kre ślił ro lę Ko ścio ła
w tam tych cza sach i wspa nia łych ka pła -
nów, któ rzy by li opar ciem dla „S” w naj -
trud niej szych chwi lach, jak je zu ici
z ko ściół ka ko le jo we go, oj co wie: Ka zi -
mierz Ptasz kow ski, Emil Try bal ski,
Adam Wik tor i Sta ni sław Maj cher.

– Nie by ło by na szej dzia łal no ści bez
na szych dziel nych żon i na rze czo nych
– za koń czył An drzej Szka ra dek i... po -
ma sze ro wał z kwia ta mi do ma łżon ki
Ali cji, a sa la po sie dzeń im. St. Ma ła -
chow skie go za trzę sła się od okla sków. 

Ini cja tor se sji nad zwy czaj nej RM Je -
rzy Wi tu szyń ski po wie dział, że nie ma
po wo dów do zwi ja nia sztan da ru „S”.
– Dzi siej sza So li dar ność ma pra wa na -
wią zy wać do tra dy cji sprzed 30 lat, bo

choć cza sy się zmie ni ły, to zwią zek na -
dal bro ni słab szych i jest no śni kiem war -
to ści pa trio tycz nych – mó wił
Wi tu szyń ski.

Prze ma wia li jesz cze po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk, pre zy dent Ry szard No wak
i Ho no ro wy Oby wa tel No we go Są cza
ks. pra łat Sta ni sław Cza chor („Nie ma
So li dar no ści bez mi ło ści”), se na tor Ta -
de usz Sko ru pa z Pod ha la (w la tach 80.
dzia łał w So li dar no ści chłop skiej), sze -
fo wa klu bu rad nych PiS Bar ba ra Ju ro -
wicz i rad na Te re sa Krzak.
Wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, je den z li -
de rów straj ku oku pa cyj ne go są dec kie go
ra tu sza w stycz niu 1981 r. zdra dził fe no -
men zwy cię stwa po ko jo wej re wo lu cji
So li dar no ści: „Dla te go się uda ła, bo by -
li śmy faj ne chło pa ki i wo kół nas by ły faj -
ne dziew czy ny”, a se na tor Sta ni sław
Ko gut na wią zał do trwa ją ce go wte dy
spo ru o krzyż pod Pa ła cem Pre zy denc -
kim w War sza wie. – Tyl ko pod tym krzy -
żem, tyl ko pod tym zna kiem Pol ska jest
Pol ską, a Po lak Po la kiem – re cy to wał
par la men ta rzy sta.

Se sję pro wa dził prze wod ni czą cy RM
Ar tur Czer nec ki ze zło tym łań cu chem
na szyi. Po sie dze nie za koń czył mi ni kon -

Warto wiedzieć

Pod czas fe ty w ra tu szu Ma ria Zie liń ska -Go -
rzu la, prze wod ni czą ca Mię dzysz kol nej Ko mi -
sji Oświa ty i Wy cho wa nia „S” w No wym
Są czu, ogło si ła wy ni ki uczniow skie go kon -
kur su na pre zen ta cję mul ti me dial ną pt. Hi -
sto ria i zna cze nie So li dar no ści. Szó st ce
uczniów z są dec kich szkół śred nich, któ rzy
wy ka za li się naj więk szą wie dzą na te mat ru -
chu spo łecz ne go, któ ry od mie nił Pol skę i na -
szą część Eu ro py, i po tra fi li to przed sta wić
w naja trak cyj niej szy spo sób z wy ko rzy sta -
niem kom pu te ra – dy plo my i drob ne upo -
min ki wrę czył pre zy dent No we go Są cza
Ry szard No wak. Sa la go rą co okla ski wa ła
mło dzież, ma jąc w pa mię ci ka za nie ks. pra -
ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra, któ ry na mszy św.
w ba zy li ce św. Mał go rza ty, zwra ca jąc się
do związ kow ców, ape lo wał: Roz pal cie ideę
So li dar no ści wśród mło dych, pra gnie nie do -
bra, spra wie dli wo ści i praw dy obec ne jest
w ka żdym po ko le niu!.
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cert bal lad so li dar no ścio wych. Na ko -
niec wszy scy wy szli przed ra tusz do pa -
miąt ko we go zdję cia. 

18 września – ratusz,
Miasteczko Galicyjskie i Rynek 

Głów ne ob cho dy 30-le cia So li dar no -
ści w No wym Są czu od by ły się z udzia -
łem prze wod ni czą ce go Za rzą du
Re gio nu Ma ło pol ska „S” Woj ciecha
Grzesz ka. An drzej Szka ra dek wy sto so -
wał za pro sze nia do wszyst kich, któ rym
się to na le ża ło, nie za po mi na jąc o „bra -
ciach chło pach” z So li dar no ści rol ni czej
na cze le z Wła dy sła wem Pik są. Na uro -
czy sto ści po ja wi ły się daw no nie wi dzia -
ne twa rze. Gło wy wy ły sia łe lub po kry te
szro nem, ale w oczach ten sam błysk co
w ro ku 1980. 

Dzięk czyn nej mszy św. „za dar So li -
dar no ści” w ba zy li ce św. Mał go rza ty
prze wod ni czył ks. pro boszcz Jan Pio -

trow ski. W kon ce le brze sta li pro bosz czo -
wie po zo sta łych są dec kich pa ra fii,
a ta kże przy by ły z Wro cła wia o. Ka zi -
mierz Ptasz kow ski SJ. Pło mien ną ho mi -
lię wy gło sił ks. pra łat Sta ni sław Cza chor.
– W 1980 ro ku w są dec kiej So li dar no ści
by ło 45 ty się cy lu dzi, dzi siaj jest 12 ty się -
cy, to wca le nie ma ło. Nie zwi jaj cie sztan -
da ru, bo je ste ście jesz cze Pol sce
po trzeb ni – pro sił ka zno dzie ja, tłu ma -
cząc, że So li dar ność by ła ty leż ru chem
spo łecz nym, co od no wy mo ral nej na ro -
du, któ ry po wstał z klę czek, i czer pa ła si -
łę i na tchnie nie z Ewan ge lii. – Nie ma
So li dar no ści bez mi ło ści, od wa gi, spra -

wie dli wo ści i wier no ści – wo łał pod cu -
dow nym ob ra zem Chry stu sa Prze mie -
nio ne go Ho no ro wy Oby wa tel No we go
Są cza. Ze bra ni w ko ście le na gro dzi li ka -
za nie ks. Cza cho ra okla ska mi, a na za -
koń cze nie za śpie wa li hymn Bo że coś
Pol skę. Po na bo żeń stwie so li dar no ścio -
wy po chód prze szedł na ry nek, gdzie
zło żo no wień ce i kwia ty pod po mni kiem
Ja na Paw ła II, od któ re go pa mięt nych
słów w 1979 r. na Pla cu Zwy cię stwa
w War sza wie Niech zstą pi Duch Świę ty
na zie mię, tę zie mię... wszyst ko się za czę -
ło. Na pły cie ryn ku uczest ni cy uro czy -
sto ści spo tka li się z ko la rza mi
star tu ją cymi w Wy ści gu Ko lar skim Do -
li ną Po pra du. Cy kli ści też od da li hołd
So li dar no ści, ukła da jąc się fron tem
do pocz tów sztan da ro wych. Na stęp nie
wszy scy prze szli do ra tu sza. Sa la im. St.
Ma ła chow skie go wy peł ni ła się do ostat -
nie go miej sca. Woj ciech Grze szek od -
zna czył pa miąt ko wy mi me da la mi
ma ło pol skiej „S” o. Ka zi mie rza Ptasz -
kow skie go SJ, by łe go pro bosz cza pa ra -
fii ko le jo wej, ks. pra ła ta Sta ni sła wa
Cza cho ra, eme ry to wa ne go pro bosz cza
pa ra fii św. Ka zi mie rza, i Wła dy sła wa
Ry bę z Kry ni cy -Zdro ju, dzia ła cza pierw -
szej So li dar no ści, któ ry ukry wał się
przez ca ły okres sta nu wo jen ne go. 

– W oso bach oj ca Ptasz kow skie go
i księ dza Cza cho ra pra gnie my uho no ro -
wać Ko ściół i są dec kich ka pła nów, któ -
rzy by li opar ciem dla So li dar no ści
w naj trud niej szych dla nas la tach,
a w oso bie Wład ka Ry by czci my wie lu
ma ło zna nych, al bo wręcz bez i mien nych
dzia ła czy So li dar no ści, bez któ rych
zwią zek by nie prze trwał – mó wił Szka -
ra dek. Sam ode brał z rąk sze fa ma ło pol -
skiej „S” sta tu et kę słyn ne go Krzy ża
No wo huc kie go, o któ re go to czy li z mi -
li cją wal ki miesz kań cy No we j Hu ty.
– Nam, lu dziom So li dar no ści, przy kro
jest, że po ty lu la tach, w wol nej już Pol -
sce zno wu mu si my bro nić obec no ści
krzy ża w prze strze ni pu blicz nej – za uwa -
żył Woj ciech Grze szek. 

Pa miąt ko we me da le ode bra li przed -
sta wi cie le ko mi sji za kła do wych „S”,
zrze szo nych w są dec kiej De le ga tu rze
ZR Ma ło pol ska (te raz na zy wa się Od -
dział). Po tem ru szył ma ra ton prze mó -
wień. – Hi sto ria za to czy ła ko ło, sa la
ob rad ra tu sza po raz dru gi oku py wa -
na jest przez So li dar ność – żar to wał pre -
zy dent Ry szard No wak. Po sło wie PiS:
Bar ba ra Bar tuś z Gor lic, An na Pa luch
z Kro ścien ka, Wie sław Jan czyk z Li ma -
no wej, Ar ka diusz Mu lar czyk oraz se na -
tor Sta ni sław Ko gut mó wi li, co

JUBILEUSZ

– Solidarność była przede
wszystkim nośnikiem
wartości moralnych,
dlatego odczuwam
satysfakcję, że żaden
solidarnościowiec z naszego
sądeckiego podwórka nie
zszedł na manowce, nie
stoczył się do poziomu
posła z Polmosu czy
mikrobiologa z Łodzi.

JERZY GWIŻDŻ
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So li dar ność zna czy ła w ich ży ciu i w ży -
ciu na ro du. Wi ce mar sza łek Ma ło pol ski
Le szek Zegz da od dał się wspo mnie -
niom. – Pa mię tam, jak po ukoń cze niu
stu diów na KUL wró ci łem do No we go
Są cza i włą czy łem się w dzia łal ność
Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy ko -

ściół ku ko le jo wym – mó wił Le szek
Zegz da, pod kre śla jąc, że So li dar ność
jest dzie dzic twem wszyst kich Po la ków
i że trze ba mą drze ko rzy stać z wol no ści.
Swo je wspo mnie nia od świe żył ta kże
Zyg munt Ber dy chow ski. – W 1983 ro -
ku, za raz po uwol nie niu z wię zie nia
w Hru bie szo wie, za pu kał do mo je go do -
mu w Ni sko wej An drzej Szka ra dek, któ -
ry ka zał mi wo zić bi bu łę z Kra ko wa,
a prze cież w ogó le nie zna li śmy się
– do dzi siaj pre zes Fun da cji Są dec kiej
dzi wi się za ufa niem, ja kim 27 lat te mu
ob da rzył go Szka ra dek. Po tem jesz cze
dr Ce cy lia Ku to z kra kow skie go od dzia -
łu IPN wy gło si ła wy kład pt. Dro ga
do wol no ści. Uro czy stość w ra tu szu za -
koń czył kon cert pie śni pa trio tycz nych
w wy ko na niu To ma sza Wo la ka.

***
So li dar no ścio wa gwar dia spo tka ła się

w so bo tę 18 wrze śnia jesz cze raz, w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim, gdzie otwar to wy -
sta wę Lu dzie i wy da rze nia So li dar no ści
– tak by ło i od był się pa nel wspo mnie nio -

wy z udzia łem we te ra nów są dec kiej „So -
li dar no ści”: Krzysz to fa Mi cha li ka, Eu ge -
niu sza Ba ra na, Pio tra Ka ła ma rza, Je rze go
Gwi żdża i Hen ry ka Naj du cha. Dys ku sję

mo de ro wał Ro bert Ślu sa rek, dy rek tor
Mu zeum Okrę go we go. 

– W 1982 ro ku mia łem trój kę dzie ci,
pew nie, że się ba łem o ro dzi nę, ale wie -
dzia łem, że gdy by mnie za mknę li, to mo -
imi naj bli ższy mi za opie ku ją się krew ni
i ko le dzy z pra cy – mó wił Hen ryk Naj -
duch z No wo ma gu, któ ry fak tycz nie zna -

– W 1980 roku w sądeckiej
Solidarności było 45 tysięcy
ludzi, dzisiaj jest 12 tysięcy,
to wcale niemało. Nie
zwijajcie sztandaru, bo
jesteście jeszcze Polsce
potrzebni.

KS. STANISŁAW CZACHOR

Od pra gnie nia... do na dziei

Ta de usz An drzej Pia sec ki, dzia łacz pierw szej So li dar no ści w No wo są -
dec kim Kom bi na cie Bu dow la nym, pod pi sy wał w ra tu szu, a po tem
w Mia stecz ku Ga li cyj skim swo ją ksią żkę wspo mnie nio wą, za ty tu ło wa -
ną Od pra gnie nia... do na dziei. Ksią żka jest za pi sem sy tu acji i zda rzeń
z go rą cych mie się cy „kar na wa łu So li dar no ści” w No wym Są czu, są tu
zdję cia i do ku men ty, nie tyl ko związ ko we; są na zwi ska bo ha te rów
tam tych dni, ale też do no si cie li i es be ków. Sło wem wie le osób cho dzą -
cych uli ca mi No we go Są cza od naj dzie się w tej ksią żce, choć nie wszy -
scy bę dą z te go fak tu za do wo le ni.
Ta de usz An drzej Pia sec ki (ur. 1950 r., z wy kształ ce nia tech nik sa mo -
cho do wy) po 13 grud nia 1981 r. nie za prze stał dzia łal no ści związ ko -
wej, m.in. był oj cem za ło ży cie lem kon spi ra cyj nych „No wo są dec kich
Wia do mo ści”. Aresz to wa ny w mar cu 1982 r. w gru pie re dak to rów, dru -
ka rzy i kol por te rów pi sma (wy da li 3. nu me ry w kil ku ty sięcz nym na kła -
dzie, roz pro wa dza ne w przed się bior stwach i biu rach). Ska za ny przez
sąd woj sko wy na 4 la ta wię zie nia, wy szedł na wol ność w ma ju 1983 r.,
a 10 mie się cy póź niej wziął w am ba sa dzie Szwe cji w War sza wie wi zę
i do stał pasz port w jed ną stro nę. Po pły nął pro mem na dru gi brzeg Bał -
ty ku z żo ną i dwój ką ma łych dzie ci …
W grud niu 2006 r., kie dy oglą dał w te le wi zji szwedz kiej mi gaw ki z ob -
cho dów w Pol sce 25. rocz ni cy wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go, emi -
grant, pra wie jak sien kie wi czow ski La tar nik się gnął do dzien nicz ka
pro wa dzo ne go w wię zie niu. – Czy ta łem swo je za pi ski do go dzi ny dru giej
nad ra nem – pi sze. – Czy ta łem je pierw szy raz po ty lu la tach. By ło już 14
grud nia 2006 ro ku, wsta łem wcze śnie ra no, wzią łem prysz nic, zja dłem

śnia da nie i za te le fo no wa łem do ko le żan ki Mag da le ny Kroh miesz ka ją cej
w Pol sce, w No wym Są czu. (...) Po skoń czo nej roz mo wie wy ją łem z szu fla -
dy ko mo dy wszyst kie swo je za pi ski oraz do ku men ty i po roz kła da łem je
na biur ku, na so fach, na ła wie i na fo te lu. Za czą łem po now nie je prze glą -
dać i se gre go wać. Usia dłem przed kom pu te rem...
I tak na ro dzi ła się ta ksią żka, któ rą się czy ta jed nym tchem.
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lazł się pod klu czem w 1984 r. Piotr Ka -
ła marz (uro dzo ny kon spi ra tor, obec nie
urzęd nik skar bów ki) tak to ujął: Dzia łal -
ność w pod ziem nej So li dar no ści to był
mój obo wią zek, im pe ra tyw mo ral ny, nie
my śla łem o kon se kwen cjach, choć sta ra -
łem się za cho wać ostro żność. Z ko lei Je -
rzy Gwi żdż po wie dział, że lek cje hi sto rii
ode brał w do mu ro dzin nym i ni gdy nie
miał złu dzeń co do ko mu ni zmu. – So li -
dar ność by ła przede wszyst kim no śni kiem
war to ści mo ral nych, dla te go od czu wam
sa tys fak cję, że ża den so li dar no ścio wiec
z na sze go są dec kie go po dwór ka nie
zszedł na ma now ce, nie sto czył się do po -
zio mu po sła z Po lmo su, czy mi kro bio lo -
ga z Ło dzi – mó wił wi ce pre zy dent. 

Po tem do dys ku sji włą czy ła się sa la.
Wspo mi na no lu dzi i wy da rze nia
sprzed 30 la ty. Pa no wa ła ser decz na at -
mos fe ra, nie któ rym mów com zwil got -
nia ły oczy. 

Na ko niec An drzej Szka ra dek, spo -
glą da jąc na ga blo ty z bi bu łą i po wie la -
czem (wy po ży czo nym na wy sta wę przez
Zyg mun ta Ber dy chow skie go), za ape lo -
wał do na uczy cie li o przy pro wa dza nie
do Mia stecz ka Ga li cyj skie go uczniów,
a ko le gów z kon spi ry pro sił o przy ję cie
ro li prze wod ni ków po tam tych cza sach.
– Więk szość z nas jest już na eme ry tu rze,
ma my du żo czasu, po win ni śmy mło dzie -
ży opo wie dzieć, jak by ło, bo jak nas za -
brak nie, to za czną się ro dzić mi ty
i le gen dy – pro sił pan An drzej. 

MIESIĘCZNIK I PORTAL

www.sadeczanin.info

REKLAMA?
OGŁOSZENIE?

(18) 441 42 12, (18) 534 08 072

ZAPRASZAMY!

Ostat nim akor dem so li dar no ścio -
wych ob cho dów w No wym Są czu
by ło wi do wi sko na ryn ku za ty tu ło -
wa ne Sier pień 1980 – sier pień 2010
w wy ko na niu ak to rów te atru
W Prze strze ni. 

Licz na gru pa są de czan bra ła ta kże
udział w ju bi le uszo wym zjeź dzie NSZZ
„So li dar ność” w Gdy ni (30-31) oraz
w ma ło pol skich ob cho dach ju bi le uszu
związ ku 4 wrze śnia w Kra ko wie.

HEN RYK SZEW CZYK

JUBILEUSZ
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Ofen sy wa Kon spo lu
Dzię ki no wej ha li za oko ło 16 mln zł

naj więk sza fir ma dro biar ska w tej czę -
ści Eu ro py po dwoi mo ce pro duk cyj ne.
Jej przy cho dy prze kro czą w tym ro ku
pół mi liar da zło tych. Obec nie w No wym
Są czu pro du ko wa nych jest pół to ra ty sią -
ca ton prze two rów mię snych. No wa ha -
la po win na być go to wa do koń ca
paź dzier ni ka, a pro duk cja w niej ru szy
do koń ca te go ro ku. Kon spol zde cy do -
wał się na in we sty cję, po nie waż nie jest
już w sta nie re ali zo wać wszyst kich za -
mó wień.

– Za mie rza my roz wi jać przede
wszyst kim sprze daż na ryn ku kra jo wym,
a przy ko rzyst nym kur sie wa lu to wym do -
dat ko wo ta kże eks port – wy ja śnia Kon -
rad Pa zgan, wi ce pre zes Hol din gu
Kon spol.

Obec nie sprze daż za gra nicz na ge ne -
ru je ok. 30 proc. wpły wów Kon spo lu.
Na te go rocz nej in we sty cji w No wym
Są czu z pew no ścią się nie skoń czy.
W ko lej nych la tach fir ma chce do ku pić
urzą dze nia za 6-8 mln zł. W tym ro ku
prze zna czy na roz wój swo ich za kła dów
łącz nie ok. 20 mln zł. To nie wszyst kie
no wo ści w Kon spo lu. Fir ma wpro wa dza

no wą, zmo dy fi ko wa ną wer sję lo go ty pu
i ko lo ry sty kę. To, z cze go nie zre zy gno -
wa no, two rząc no we lo go, to ele ment
„gło wy ko gu ta”, któ ry to wa rzy szy za -
kła do wi od po nad 25 lat. W lo go po zo -
sta ła rów nież na zwa Kon spol Kró le stwo
Kur cza ka – nada no jej je dy nie no we li -
ter nic two.

Ko lej na po moc dla Są dec czy zny
Pro me sę na 2,6 mln zł ode brał w po -

ło wie wrze śnia w Kra ko wie sta ro sta no -
wo są dec ki Jan Go lon ka. Rzą do we
pie nią dze są prze zna czo ne na usu wa nie
skut ków po wo dzi. Przy po mnij my, że
w czerw cu po wiat otrzy mał pro me sę
na 10,4 mln zł. Te pie nią dze zo sta ły już
roz dy spo no wa ne, a fi nan so wa ne z nich
pra ce na dro gach ma ją się za koń czyć
w li sto pa dzie te go ro ku.

Obec nie trwa ją re mon ty 14 dróg po -
wia to wych z pie nię dzy po cho dzą cych
z czerw co wej pro me sy (10 mln 400 tys.
zł): Pa szyn – Mo gil no – Kru żlo wa
(I etap); Ptasz ko wa – Woj na ro wa
(I etap); Kró lo wa Gór na – Ptasz ko wa
– Gry bów (I etap); Nie cew – Po do le Gó -
ro wa (I etap); 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; Łę ki – Ką ty – Do bro ciesz; Ko rzen -
na – Jan czo wa – Mił ko wa;
Ko rzen na – Ja sien na – Przy do ni ca
(I etap); Stró że – Po lna – Łu żna (I etap);
do raź ny re mont mo stu w Myst ko wie
(w cią gu dro gi po wia to wej Piąt ko wa
– Myst ków); do raź ny re mont mo stu
w Mu szy nie przy ul. Ko ściusz ki.

20 lat Er be tu
Od otwar cia wy sta wy ma la rza Ry -

szar da Mił ka roz po czę to uro czy sto ści

zwią za ne z ob cho da mi ju bi le uszu 20–le -
cia Er be tu, pod kre śla jąc za słu gi są dec -
kiej fir my bu dow la nej nie tyl ko na po lu
go spo dar czym. W MCK „So kół” ze bra -
li się przed sta wi cie le władz mia sta, po -
wia tu i Ma ło pol ski, pra cow ni cy fir my,
ale przede wszyst kim in we sto rzy, bez
któ rych pie nię dzy – jak za uwa żył wi ce -
pre zes za rzą du To masz Ćwi kow ski – Er -
bet nie mógł by się wy ka zać. Fir ma
od 1990 r. zre ali zo wa ła na te re nie kra ju
ok. 200 po wa żnych in we sty cji. Jej dzie -
łem jest m.in. sztucz ne lo do wi sko
w Kry ni cy–Zdro ju, sa lon sprze da ży sa -
mo cho dów Volks wa ge na w No wym Są -
czu, Mia stecz ko Ga li cyj skie, po nad to
wie le szkół, ko ścio łów, ho te li, ośrod ków
tu ry stycz nych…

– Ar chi tek ci i bu dow lań cy to ta ka gru -
pa, któ ra sta wia so bie po mni ki za nie
swo je pie nią dze – mó wił Ćwi kow ski,
zwra ca jąc się do in we sto rów. Żar tu jąc,
przy po mniał im ta kże, kto jest ne go cja -
to rem w fir mie – Pa weł Ko ło dziej, za wo -
do wy pol ski bok ser z Kry ni cy–Zdro ju.
Er bet spon so ro wał i spon so ru je też in -
nych spor tow ców, m.in.: Paw ła Zyg mun -
ta, wie lo krot ne go mi strza Pol ski
w ły żwiar stwie szyb kim, me da li stę mi -
strzostw świa ta i Eu ro py, olim pij czy ka,
czy ho ke istę Ar tu ra Ślu sar czy ka. Fir ma
udzie la ta kże wspar cia pla ców kom słu -
żby zdro wia, uczest ni czy w ak cjach cha -
ry ta tyw nych, spra wu je me ce nat
nad ar ty sta mi. Przed się bior stwo za trud -
nia 350 pra cow ni ków.

Gospodarcze
lustro regionu

FOT. GAJA

GOSPODARKA
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Są dec kie lau ry na Agro pro mo cji 
Jo gurt na tu ral ny z Za kła du Prze twór -

stwa Mle czar skie go DO MI NIK sp. z o.o.
w Dą bro wej k. No we go Są cza za -
jął II miej sce w kon kur sie na naj lep szy
pro dukt Agro pro mo cji 2010 – Mię dzy -
na ro do wej Wy sta wy Rol ni czej, zor ga ni -
zo wa nej po raz 20. na po cząt ku wrze śnia
w Na wo jo wej przez Ma ło pol ski Ośro dek
Do radz twa Rol ni cze go w Kar nio wi cach.
W gro nie wy ró żnio nych eks po zy cji zna -
la zły się: Rol ni czo–Han dlo wa Spół dziel -
nia Pra cy w No wym Są czu, Okrę go wa
Spół dziel nia Mle czar ska w No wym Są -
czu, Spół dziel nia Ogrod ni cza „Zie mi Są -
dec kiej” w No wym Są czu, Fun da cja
Po mo cy Oso bom z Au ty zmem „MA DA”
w No wym Są czu, Lo kal na Gru pa Dzia -
ła nia w Ko rzen nej, twór ca lu do wy Jó zef
Li zoń z Ro gów (gm. Po de gro dzie),
Przed się bior stwo Ce ra micz ne BIE GO -
NI CE SKŁA DY sp. z o.o. w No wym Są -
cza, spół ka Jo tul Pol ska – od dział No wy
Sącz, Dom–Bud No wy Sącz, F. H.
Ogrod nik Be ata Sła by z Wie lo głów.
Pre zy dent No we go Są cza Ry szard No -
wak osob ną na gro dą wy ró żnił sto isko
Prze twór ni Owo ców i Wa rzyw PRO -
SPO NA. 

Za naj lep sze go spo dar stwo eko lo -
gicz ne w ro ku 2010 uzna no 10–hek ta -
ro we go spo dar stwo An drze ja Se ku ły
z Flo ryn ki (gm. Gry bów). Upra wy są

zró żni co wa ne, głów nie trwa łe użyt ki
zie lo ne. Pro wa dzo na jest pro duk cja
zwie rzę ca: 8 krów, w tym kil ka na le żą -
cych do ras tra dy cyj nych. Pan An drzej
jest „rol ni kiem eko lo gicz nym” z prze ko -
na nia i pa sjo na tem. Wie dzę na te mat
rol nic twa i sza cu nek do zie mi wy niósł
z do mu ro dzin ne go. Na to miast mi strzem
kon kur su Agro li gi w ka te go rii „Rol nik”
zo sta ła Bar ba ra Olek sy z Po wroź ni ka,

pro wa dzą ca z mę żem go spo dar stwo rol -
ne na wy so ko ści 800 m n. p. m. Olek so -
wie dys po nu ją: ok. 200 owca mi,
owczar nią, sza ła sem pa ster skim, ba ców -
ką oraz bu dyn ka mi go spo dar czy mi: ma -
ga zy nem pasz, wia tą, sto do łą oraz
kom ple tem ma szyn. Owce przez ca ły
rok prze by wa ją na ha lach, a w okre sie

zi mo wym – w owczar ni. Go spo dar stwo
har mo nij nie wkom po no wa ło się w gór -
ski kra jo braz Po pradz kie go Par ku Kra -
jo bra zo we go. Otrzy ma ło cer ty fi kat
eko lo gicz ny w ra mach Pro gra mu Na tu -
ra 2000. Pań stwo Olek so wie zaj mu ją się
ta kże se zo no wym wy ro bem se rów
owczych, me to dą tra dy cyj ną i ich go spo -
dar stwo po ło żo ne jest na szla ku oscyp -
ko wym. W pla nach go spo da rzy jest
przy sto so wa nie pa wi lo nów miesz kal -
nych do or ga ni za cji agro tu ry sty ki i uru -
cho mie nie Ba ców ki Edu ka cyj nej.

Łącz nie te go rocz na Agro pro mo cja
zgro ma dzi ła 400 wy staw ców.

Do wzię cia 200 tys. eu ro
Trwa dru gi na bór wnio sków do pro -

jek tu In ku ba tor Przed się bior czo ści Me -
dia, któ re go ko or dy na to rem jest Park
Tech no lo gicz ny – Mia stecz ko Mul ti me -
dial ne. Staw ką jest peł ne wspar cie me -
ry to rycz ne eks per tów oraz 200 tys. eu ro
do fi nan so wa nia dla naj lep szych po my -
słów na roz po czę cie dzia łal no ści z ob -
sza ru mul ti me diów i IT. Po my sły
na biz nes na le ży zgło sić on–li ne na stro -
nie www.mi lion na start.pl. Na tym eta -
pie nie jest wy ma ga ny biz ne splan dla
po my słu, je dy nie krót ki, 2 tys. słów, opis
pro jek tu. Struk tu ra for mu la rza zgło sze -
nio we go jest tu bar dzo po moc na, szcze -
gól nie dla osób bez do świad cze nia
biz ne so we go. Ter min nad sy ła nia wnio -
sków mi ja 31 paź dzier ni ka br.

Dziesięć nowoczesnych
autobusów dla MPK

Po nad 13,4 mln zł bę dzie kosz to wał
pro gram roz bu do wy i mo der ni za cji in -
fra struk tu ry Miej skie go Przed się bior -
stwa Ko mu ni ka cyj ne go w No wym
Są czu. 7,6 mln zł wy no si do fi nan so wa -
nie z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007–
2013. Kie row nic two spół ki MPK pod -
pi sa ło umo wę z Za rzą dem
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Dzię ki
te mu za ku pio nych zo sta nie 10 ni sko po -
dło go wych au to bu sów miej skich (dłu -
gość ok. 9 m), przy sto so wa nych
do prze wo zu nie peł no spraw nych. Po -
jaz dy cha rak te ry zu ją się zmniej szo ną
emi sją za nie czysz czeń. Pla nu je się też
wpro wa dze nie tzw. „in te li gent nych sys -

Trwa drugi nabór wniosków
do projektu Inkubator
Przedsiębiorczości Media,
którego koordynatorem jest
Park Technologiczny
– Miasteczko Multimedialne.
Stawką jest pełne wsparcie
merytoryczne ekspertów
oraz 200 tys. euro

FO
T.

 H
SZ

GOSPODARKA
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te mów trans por to wych”, m.in. elek tro -
nicz ne go bi le tu oraz sys te mu in for ma -
cji pa sa żer skiej. Zo sta ną za mon to wa ne
spe cjal ne kom pu te ry po kła do we do au -
to ka rów, ka sow ni ki przy sto so wa ne
do ob słu gi bi le tu elek tro nicz ne go
i czyt ni ki dla kon tro le rów. Spro wa dzo -
ne zo sta ną bez sty ko we kar ty oraz urzą -
dze nia do au to ma tycz ne go ich
do ła do wa nia na przy stan kach.

Przetarg nabudowę „granicznego”
mostu na Popradzie

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad w Kra ko wie sta ra się o uzy -
ska nie po zwo le nia na re ali za cję bu do wy
ob wod ni cy Piw nicz nej i przy go to wu je
spe cy fi ka cję do ogło sze nia prze tar gu
na przy gra nicz ny od ci nek dro gi łącz nie
z bu do wą mo stu na Po pra dzie – po in for -
mo wał Ja cek Gry ga, dy rek tor Od dzia łu
GDK KiA w Kra ko wie.

Pro mo cja w Eu ro pie
Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So -

kół” i Mia stecz ko Ga li cyj skie w No -
wym Są czu, a ta kże No wy i Sta ry Dom
Zdro jo wy w Kry ni cy, Ośro dek Szko le -
nio wy Po li tech ni ki War szaw skiej
w Gry bo wie, Mu zeum Dwo ry Kar wa -
cja nów i Gła dy szów w Gor li cach
oraz 28 ho te li i ośrod ków w na szej oko -
li cy bę dzie pro mo wa nych na tar gach tu -
ry sty ki biz ne so wej we Frank fur cie,
Bar ce lo nie, Lon dy nie, Pa ry żu i Bruk se -
li. Wła dze Ma ło pol ski chcą bo wiem
pro mo wać re gio nal ną ofer tę tu ry sty ki
biz ne so wej. We dług naj now szych da -
nych In sty tu tu Tu ry sty ki, or ga ni za cja
kon fe ren cji, szko leń, kon gre sów oraz
pod ró że słu żbo we sta no wi aż 30 pro cent
ca łe go ru chu tu ry stycz ne go, war to więc
ugryźć ka wa łek te go tor tu. Dla te go sa -
mo rząd wo je wódz ki za mie rza przy stą -
pić do pro jek tu „Pro mo cja tu ry sty ki
biz ne so wej w Ma ło pol sce na are nie
mię dzy na ro do wej”, któ ry ma zo stać zre -
ali zo wa ny od 1 stycz nia 2011 r. do 31
grud nia 2012 r. w ra mach Ma ło pol skie -
go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go. W pro jek tach bu dże tu wo je wódz twa
ma ło pol skie go na la ta 2011 i 2012 ma
zo stać za re zer wo wa ne na ten cel do 265
tys. zł. Cał ko wi ta war tość przed się wzię -
cia wy no si 745 tys. zł.

Zakaz stawiania masztu
telefonii komórkowej w Krynicy 

– Nie bę dzie po zwo le nia na lo ko wa -
nie masz tów te le fo nii ko mór ko wych
na te re nie uzdro wisk w tzw. stre fie
A – mó wi Bro ni sław Dut ka, no wo są dec -
ko -li ma now ski po seł PSL i szef
pod ko mi sji nad zwy czaj nej do roz pa trze -
nia ko mi syj ne go pro jek tu no we li za cji
usta wy o lecz nic twie uzdro wi sko wym,
uzdro wi skach i ob sza rach ochro ny
uzdro wi sko wej oraz gmi nach uzdro wi -
sko wych. I twar do za po wia da, że nie zo -
sta nie znie sio ny za kaz sta wia nia
masz tów te le fo nii ko mór ko wej w uzdro -
wi skach. Za kaz ta ki do ty czy 44 uzdro -
wisk – w tym Kry ni cy–Zdro ju czy
Szczaw ni cy – i obo wią zu je od 2005 r.
(od wej ścia w ży cie za pi sów usta wy).
W uzdro wi skach mo gą stać tyl ko te
masz ty, któ re zbu do wa no wcze śniej.
Zda niem po sła nie trze ba nie po trzeb nie
za śmie cać uzdro wisk masz ta mi, a po -
sło wie nie otrzy ma li od wy bor ców sy -
gna łów, że ma ją pro blem z do stę pem
do usług te le ko mu ni ka cyj nych w uzdro -
wi skach.

Europejska ochrona suski
sechlońskiej i jabłek łąckich

Ta kim, eu ro pej skim ochron nym zna -
kiem gra ficz nym już la da dzień bę dą
mo gli po słu gi wać się sa dow ni cy z gmin
La sko wa i Łąc ko. Jak do wia du je my się
w Wy dzia le Ozna czeń Geo gra ficz nych
Mi ni ster stwa Rol nic twa, nie wpły nął ża -
den pro test w spra wie re je stra cji „su ski
se chloń skiej” i „ja błek łąc kich”. Nic nie
stoi za tem na prze szko dzie, by Ko mi sja
Eu ro pej ska obu tym pro duk tom nada ła
znak „Chro nio ne Ozna cze nie Geo gra -
ficz ne” (ChOG).

Hi sto rycz nie po twier dzo na tra dy cja
su sze nia, a wła ści wie wę dze nia śliw wę -
gie rek zna nych pod na zwą „śliw se chloń -
skich”, się ga co naj mniej XVIII wie ku,
a na zwa miej sco wo ści Sech na wy wo dzi
się od sło wa „sech nie” (gwa ro we: schnie,
su szy się). W gmi nie La sko wa – przede
wszyst kim w Sech nej – oko ło 80. sa dow -
ni ków pro du ku je co rocz nie kil ka set ton
śli wek su szo nych we dług tra dy cyj nej, lo -
kal nej tech no lo gii.

Pod chro nio ną na zwą „jabł ka łąc kie”
bę dzie mo gło być sprze da wa nych 15 od -

mian ja błek z któ rych od wie lu dzie się -
cio le ci sły nie gmi na. To na stę pu ją ce
owo ce: Bo sko op, Red Bo sko op, Eli se,
To paz, Ear ly Ge ne ve (jabł ka kwa śne),
Ida red i spor ty, Jo na gold i spor ty, Szam -
pion i spor ty, Li gol i spor ty, Gol den De -
li cio us i spor ty, Ga la i spor ty, Lo bo,
Ru bin i spor ty, Glo ster, Jo na go red
i spor ty (jabł ka śred nio kwa śne).

„Klucz do Pol skiej Spi żar ni”
w rę kach są de czan ki

Lu cy na Kmak (na zdję ciu z pra wej
stro ny) Po wia to we go Ośrod ka Do radz -
twa Rol ni cze go w Na wo jo wej otrzy ma -
ła w po nie dzia łek, pod czas po znań skich
tar gów „Po la gra”, ho no ro wą na gro dę
„Klucz do Pol skiej Spi żar ni”. Jest ona
przy zna wa na przez Pol ską Izbę Pro duk -
tu Re gio nal ne go i Lo kal ne go, w fi na le
kon kur su „Na sze Ku li nar ne Dzie dzic -
two – Sma ki Re gio nów”, oso bom naj -
bar dziej za słu żo nym dla pro mo cji
i roz wo ju ryn ku pol skich pro duk tów re -
gio nal nych i tra dy cyj nych. W 10–let niej
hi sto rii kon kur su „Klucz” po raz pierw -
szy tra fił nie tyl ko na Są dec czy znę, ale
ta kże do Ma ło pol ski.

Pa ni Lu cy na jest w PODR głów nym
spe cja li stą do spraw agro tu ry sty ki
i wiej skie go go spo dar stwa do mo we go,
po wszech nie zna ną, nie tyl ko na Są dec -
czyź nie, or ga ni za tor ką i ani ma tor ką
kon kur sów oraz prze glą dów ku li nar ne -
go do rob ku kół Go spo dyń Wiej skich.
Od sze ściu lat zaj mu je się ta kże gro ma -
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dze niem, iden ty fi ko wa niem i po mo cą
wy twór com tra dy cyj nych pro duk tów
i po traw w spo rzą dza niu wnio sków
o wpis na „Li stę Pro duk tów Tra dy cyj -
nych” pro wa dzo ną przez Mi ni ster stwo
Rol nic twa. Fi na li zu je wła śnie ko lej ny
wnio sek: dla mę ciń skie go chle ba z ło -
pa ty, wy pie ka ne go w go spo dar stwie
agro tu ry stycz nym Ka zi mie ry i Mar ka
Pi wo wa rów w Mę ci nie.

Ki no XXI wie ku przy Lwow skiej!
No wo cze sny mul ti pleks sie ci kin He -

lios, z pię cio ma sa la mi ma ją cy mi po -
nad ty siąc fo te li i pro jek to ra mi 3D
umo żli wia ją cy mi oglą da nie fil mów
w trój wy mia rze, po wsta nie w No wym
Są czu przy ga le rii „Trzy Ko ro ny”
– ujaw nił nam To masz Ja gieł ło, pre zes
Cen trum Fil mo we go He lios. Ki no bę -
dzie usy tu owa ne przy cen trum han dlo -
wo–usłu go wym po ło żo nym przy zbie gu
ulic Lwow skiej, Krań co wej oraz Mo -
drze jew skiej w No wym Są czu.
– Otwar cie ki na pla nu je my
w IV kwar ta le 2012 ro ku – mó wi pre -
zes Cen trum Fil mo we go.

Pil nie po trzeb ny 
wał w Mu szy nie 

Fir ma Mach nik z Moch nacz ki bu -
du je wał w dziel ni cy Fol wark w Mu -
szy nie. Zda niem bur mi strza
Ja na Gol by, mi mo wiel kich pro ble -
mów zwią za nych z ulew ny mi desz cza -
mi i kil ko ma fa la mi po wo dzio wy mi,

pra ce po stę pu ją. Ca ła in we sty cja po -
win na być zre ali zo wa na w cią gu
dwóch lat. W tym ro ku miesz kań cy tej
dziel ni cy Mu szy ny prze ży li (po raz ko -
lej ny w swo im ży ciu) hor ror. W czerw -
cu ich do my zo sta ły za la ne.
Uszko dzo ny zo stał most. Po rząd ko wa -
nie go spo darstw za ję ło im spo ro cza su.

– Na po cząt ku wrze śnia po raz ko lej -
ny by ło groź nie – mó wi bur mistrz Jan
Gol ba. – Wo da prze szła już przez uli ce,
do cho dzi ła do bu dyn ków. Na szczę ście
skoń czy ło się na stra chu. Po ziom rze ki się
ob ni żył. Choć wa run ki dla firm bu dow -
la nych są nie ko rzyst ne, to jed nak fir ma
Mach nik bu du je wał prze ciw po wo dzio -
wy na Po pra dzie. Trwa ją pra ce na le wym
brze gu, aku rat tam, gdzie za zwy czaj jest
du że za gro że nie wy so ką fa lą. 

Przy po mnij my, że ob wa ło wa nia ma -
ją po wstać po stro nach Po pra du. Bę dą
łącz nie li czyć 2,7 km (1,9 km na le -
wym brze gu, 0,8 km na pra wym). Ca -
ła in we sty cja ma kosz to wać ok. 24 mln
zł. Do koń ca br. za ok. 14,5 mln zł ma
być za koń czo ny pierw szy etap. Dru ga
fa za przed się wzię cia za pla no wa na jest
na rok 2011.

– Wie rzę, że za pla no wa na na ten rok
część przed się wzię cia zo sta nie zre ali -
zo wa na, a w ro ku 2011 – dru gi etap
– do da je Jan Gol ba. – Nie ma in ne go
wyj ścia. Do pie ro wte dy miesz kań cy
Fol war ku bę dą się mo gli czuć bez -
piecz ni.
(PG), (HSZ), (TH), (BW), (LEŚ), (GA JA)

Dro ga z No we go Są cza do Kry ni cy:
w kil ku miej scach jezd nia się ob su -
nę ła, w dwóch – sy tu acja jest fa tal -
na, wy ma ga ogrom nych
in we sty cji, w jed nym, na od cin ku
kil ku dzie się ciu me trów, po ło wy
trak tu nie ma, za bra ła go Ka mie ni -
ca, w dru gim – du ży uskok, a do te -
go wy so ki brzeg rze ki. Czy coś
w tej spra wie się ro bi, czy trwa ją
pra ce pro jek to we?

– W Ma cie jo wej w wy ni ku pod my -
cia przez rze kę obe rwał się kor pus dro -
go wy. Na szczę ście nie ma tam
osu wi ska, co wie my po do ko na niu oce -
ny geo lo gicz nej, więc nie jest po trzeb -
na szcze gó ło wa do ku men ta cja.
Pla nu je my na pra wę jesz cze w tym ro ku
ze środ ków przy zna nych na usu wa nie
skut ków po wo dzi. Koszt – w przy bli że -
niu – 0,5 mln zł.
W Ko to wie, nie ste ty, uak tyw ni ło
się osu wi sko…

– Tu jest nie zbęd ne spo rzą dze nie
peł nej eks per ty zy geo lo gicz nej orazFO
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opra co wa nie peł nej do ku men ta cji za -
bez pie cze nia osu wi ska, co od bę dzie
się w dro dze prze tar gu. Do ku men ta cja
po win na być go to wa w przy szłym ro -
ku, a re ali za cja prze wi dzia na jest na la -
ta 2011-2012. Koszt – na ra zie
nie zna ny.
Jak po stę pu je bu do wa wia duk tu
w Ry trze, kie dy mo żna li czyć
na za koń cze nie in we sty cji, któ ra
ma kosz to wać 17 mi lio nów?

– Pier wot ny ter min za koń cze nia bu -
do wy wia duk tu przy pa dał na 17. wrze -
śnia br., lecz – ze wzglę du na trud ne
wa run ki po go do we – umo wę anek so wa -
no. No wa da ta fi na łu tej ogrom nej in we -
sty cji to 15 li sto pa da. I wszyst ko
wska zu je na to, że tak się sta nie.
Uak tyw ni ły się też osu wi ska w re -
jo nie Wy trzyszcz ki i Czcho wa,
przy dro dze mię dzy Ło so si ną Dol -
ną a Jur ko wem. Gó ra „je dzie”
do je zio ra. Za mknię ta zo sta ła po -
ło wa dro gi, w week en dy two rzą
się tam ki lo me tro we kor ki…

– W Czcho wie opa dy desz czu uszko -
dzi ły zbo cze, któ re za czę ło ob su wać się
na dro gę. Ko niecz ne jest wy ko na nie
eks per ty zy geo lo gicz nej i do ku men ta cji.
Re ali za cja roz pocz nie się w przy szłym
ro ku. Na ra zie więc trze ba się uzbro ić
w cier pli wość. Co do kosz tów i cza su,
kie dy dro ga zo sta nie wła ści wie za bez -
pie czo na, na ra zie nie mo gę się wy po -
wie dzieć.
Dro ga do Mnisz ka, do gra ni cy ze
Sło wa cją, po raz nie wia do mo któ -
ry zo sta ła pro wi zo rycz nie za bez -
pie czo na, w kil ku miej scach są
prze wę że nia. Bę dzie od bu do wa -
na, czy cze ka cie na osła wio ny już
most gra nicz ny w Piw nicz nej, któ -
re go bu do wa od kła da na jest
w nie skoń czo ność?

– Tej dro gi nie da się do pro wa dzić
do pa ra me trów od po wied nich dla kra jo -
wej, stąd de cy zja o bu do wie do jaz du
do no we go mo stu, któ ra za pa dła kil ka
lat te mu. Po prze bu do wie ist nie ją cej
dro gi wo je wódz kiej, któ ra sta nie się

na pew nym od cin ku dro gą kra jo wą, do -
tych cza so wa „kra jów ka” z osu wi ska mi
sta nie się dro gą lo kal ną.
Kie dy to na stą pi, kie dy wresz cie
wy bu du je my most – na ra zie nie
wia do mo. Na ko niec py ta nie nie
zwią za ne ze skut ka mi po wo dzi
i osu wisk. Prze cią ga się mo der ni -
za cja dro gi z No we go Są cza w kie -
run ku Gry bo wa i Gor lic. Czy nie
za dłu go trwa ją tam ro bo ty?

– No wy Sącz – Mszal ni ca, Cie nia wa
– Ptasz ko wa, Gry bów – Bia ła Ni żna:
trwa ją pra ce wy koń cze nio we. Pier wot -
ny ter min ich za koń cze nia wy zna czo no
na po ło wę sierp nia br. Lecz ze wzglę du
na fa tal ną sy tu ację po go do wą, prze su -
nię to go na 15 paź dzier ni ka.
W ta kim ra zie te go się bę dzie my
trzy mać! Dzię ku ję za roz mo wę.

Rozmawiał PIOTR GRYŹ LAK

Generalna
Dyrekcja zbiera
siły do odbudowy
dróg w regionie
Kil ka fal po wo dzio wych na Są dec czyź nie spo wo do wa ło wie -
lo mi lio no we szko dy na trak tach kra jo wych, któ ry mi za rzą dza
kra kow ski od dział Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Mag da le na Cha ca ga, głów na spe cja list ka ds. ko -
mu ni ka cji spo łecz nej w tej fir mie, po pro szo na o wy ja śnie nie,
kie dy mo że my się spo dzie wać trwa łe go usu nię cia znisz czeń,
od po wia da, na co i w ja kim cza sie po win ni śmy li czyć?FO
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Za kres ro bót bu dow la nych jest
ogrom ny – mó wi pre zes spół ki
Są dec kie Wo do cią gi, Ja nusz
Ada mek. – W ra mach in we sty cji

zmo der ni zo wa ny bę dzie Za kład Uzdat nia -
nia Wo dy w Sta rym Są czu. Po wsta -
nie 2 km sie ci wo do cią go wej i 8 km sie ci
ka na li za cyj nej w sto li cy po wia tu. To w su -

mie 70 km sie ci wo do cią go wej, w tym
bu do wa dwóch pom pow ni, 3 hy dro for ni
oraz 2 zbior ni ków wy rów naw czych. Bę -
dzie ta kże wy bu do wa nych 174 km ka na -
li za cji sa ni tar nej wraz z 47
pom pow nia mi, itd. Ta in we sty cja ozna -
cza, że bli sko 19 ty się cy miesz kań ców
Są dec czy zny bę dzie mia ło do stęp do sie -

ci ka na li za cyj nej, a pra wie 8000 lu dzi
sko rzy sta z do staw wo dy o wy so kiej ja -
ko ści. Na sza in we sty cja, któ ra bę dzie re -
ali zo wa na na te re nie 4 gmin, ma ta kże
ogrom ny wpływ na śro do wi sko. Wy ko -
naw ca mi ro bót w pierw szym eta pie bę -
dą: Mo sto stal War sza wa oraz ABM
So lid z Tar no wa.

Eu ro pej skie mi lio ny

Wbili łopaty pod największą
inwestycję na Sądecczyźnie
Sym bo licz nym wbi ciem ło pat przez przed sta wi cie li gmin Na wo jo wa, Sta ry Sącz, Ka mion -
ka i No wy Sącz oraz firm bu dow la nych roz po czę to naj więk szą w tej czę ści Pol ski (jed ną
z naj więk szych w kra ju) in we sty cję wo do cią go wo–ka na li za cyj ną pn: „Mo der ni za cja i roz -
bu do wa sys te mu go spo dar ki wo do ście ko wej mia sta No we go Są cza z przy le gły mi te re na mi
gmin są sied nich”. Koszt bu do wy to po nad 335 mln zł. Po ło wę tej su my sta no wi do fi nan so -
wa nie z Unii Eu ro pej skiej.

GOSPODARKA
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W pierw szym eta pie ro bo ta mi bę dą
ob ję te: os. Za wa da – Brze zi ny, Bło nia,
Jam ni ca, os. Ja na Paw ła II w Sta rym Są -
czu, He le na, re jon ul. Gra nicz nej, Fli sa -
ków, Bie go ni ce, Ka duk, Ła zy
Bie go nic kie i Cy ga no wi ce. Bu do wa -
na bę dzie ta kże ma gi stra la do sy ło wa
do zbior ni ka „Za wa da”, ko lek tor sa ni -
tar ny Sta ry Sącz – No wy Sącz oraz
zbior nik wy rów naw czy „Po rę ba”. Ten
etap in we sty cji ma się za koń czyć
pod ko niec przy szłe go ro ku.

Roz po czę cie in we sty cji i miej sce
wbi cia ło pat w No wym Są czu przy ul.
Wę gier skiej po świę cił ks. pro boszcz
pa ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są -
czu Jan Pio trow ski, któ ry po wie dział:
– Wo da to ży cie. W Afry ce mó wią, że
jed nym pal cem czło wiek się nie umy je,
ale po trze ba dwóch dło ni. Dla te go je -
stem prze ko na ny, że współ pra ca czte -
rech gmin za owo cu je po myśl nie
zre ali zo wa ną in we sty cją, tak po trzeb ną
lu dziom.

War to przy po mnieć
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
tzw. pierw sze go kon trak tu. Ca ła in we -
sty cja ma kosz to wać 275 mln zł (ale
z VAT po nad 335 mln zł). Koszt I czę -
ści ogrom ne go przed się wzię cia osza co -
wa no na pra wie 87 mln zł. 

W 2003 r. czte ry sa mo rzą dy pod ję ły
sta ra nia o po zy ska nie do ta cji z Fun du -
szu Spój no ści. W wy ni ku po ro zu mie nia
po wstał wspól ny pro gram. Uzgod nio no,
że naj le piej bę dzie, je że li be ne fi cjen tem
środ ków zo sta nie spół ka Są dec kie Wo -
do cią gi. Na po cząt ku 2007 r. zło żo no
zak tu ali zo wa ny wnio sek, któ ry prze -
szedł wszyst kie skom pli ko wa ne pro ce -
du ry, nim tra fił do Bruk se li. 15
grud nia 2008 r. w War sza wie ko mi sarz
Da nu ta Hűbner pod pi sa ła pu blicz nie de -
cy zję Ko mi sji Eu ro pej skiej, przy zna ją -
cą Pol sce po nad 170 mln zł na re ali za cję
są dec kie go pro jek tu.

15 kwiet nia 2009 r. w są dec kim ra tu -
szu za war ta zo sta ła umo wa, któ rą pa ra -
fo wa li za stęp ca pre ze sa Za rzą du
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza -
wie Mał go rza ta Sku cha oraz pre zes

Są dec kich Wo do cią gów Ja nusz Ada mek
i wi ce pre zes Krzysz tof Głuc.

Je sie nią ub. ro ku w dro dze prze tar gu
wy bra no tzw. in ży nie ra pro jek tu, czy li
fir mę, któ ra w imie niu in we sto ra bę dzie
pro wa dzi ła to przed się wzię cie. Wszyst -
kie pra ce ma ją być za koń czo ne do 31
grud nia 2011 r., a w na stęp nym ro ku ca -
łe za da nie mu si być roz li czo ne we dług
wy mo gów sta wia nych przez Unię Eu ro -
pej ską.

W stycz niu br. Są dec kie Wo do cią gi
pod pi sa ły z Ban kiem Go spo dar stwa
Kra jo we go umo wę na kre dyt in we sty -
cyj ny w wy so ko ści 101 mln zł, któ re go

koszt bę dzie w czę ści fi nan so wa ny przez
NFO ŚiGW. Sza co wa na wy so kość do -
płat do kosz tów kre dy tu to 21 mln zł.
Spół ka pod pi sa ła umo wę na kre dyt ob -
ro to wy w wy so ko ści 10 mln zł, z któ re -
go fi nan so wa ny bę dzie po da tek VAT
w trak cie re ali za cji in we sty cji.

Za kres pro jek tu
W ra mach pro jek tu wy od ręb nio no 5 kon trak tów:
Kon trakt 1 – Bu do wa sie ci wo do cią go wej i ka -
na li za cji sa ni tar nej etap 1.
Kon trakt ten prze wi du je bu do wę m. in.: sie ci
wo do cią go wej i ka na li za cyj nej dla osie dla Za -
wa da – Brze zi ny w No wym Są czu, ko lek to ra sa -
ni tar ne go wraz z sie cią ka na li za cyj ną
roz dziel czą oraz roz dziel czą sie cią wo do cią go wą
dla osie dla Jam ni ca w No wym Są czu, roz dziel -
czą sieć wo do cią go wą i ka na li za cyj ną w uli cach
Gra nicz na i Bie lo wic ka, ma gi stra lę do sy ło wą
do zbior ni ka „Za wa da” – mia sto No wy Sącz,
zbior ni ka wy rów naw cze go „Po rę ba” – mia sto
No wy Sącz, sieć wo do cią go wą i ka na li za cyj ną
dla osie dla Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu – mia -
sto i gmi na Sta ry Sącz, sieć wo do cią go wą i ka -

na li za cyj ną dla osie dla Bło nia – mia sto No wy
Sącz oraz bu do wę sie ci ka na li za cyj nej dla osie -
dla Bie go ni ce – Win na Gó ra, osie dla Fli sa ków–
Tar now ska, osie dla He le na, osie dla Ka duk
– część I w mie ście No wy Sącz i dla osie dla Cy -
ga no wi ce, Ja na Paw ła II, Bar ci ce i Ła zy Bie go -
nic kie w mie ście – gmi nie Sta ry Sącz. Po nad to,
w kontr ak cie I prze wi dzia no bu do wę ko lek to ra
sa ni tar ne go B na kie run ku Sta ry Sącz – No wy
Sącz; ul. Elek tro do wa.
Kon trakt 2 – Bu do wa sie ci wo do cią go wych
i ka na li za cji sa ni tar nej etap 2 – część A
Kon trakt ten prze wi du je bu do wę m. in.: – ma -
gi stra li prze sy ło wej ul. Grun waldz ka – Pił sud -
skie go – mia sto No wy Sącz, zbior nik
wy rów naw czy „Za wa da” – mia sto No wy Sącz,
ka na li za cję dla os. Ka duk, cz. II mia sto No wy
Sącz, sieć wo do cią go wą i ka na li za cyj ną na os.
Po rę ba Ma ła (wraz z od cin kiem ko lek to ra w ul.
Bo ha te rów Or ła Bia łe go i ul. Dą brów ki).
Kon trakt 2 – Bu do wa sie ci wo do cią go wych i ka -
na li za cji sa ni tar nej etap 2 – część B
Kon trakt ten prze wi du je bu do wę m. in.: ka na li -
za cję w Ka mion ce Wiel kiej od Ba ni do Koń ca
Wsi, ka na li za cję w Kró lo wej Pol skiej – gmi -
na Ka mion ka Wiel ka, sieć wo do cią go wą i ka na -
li za cyj ną dla kie run ku Na wo jo wa – Bą cza
Ku ni na –gmi na Na wo jo wa, sieć wo do cią go wą
i ka na li za cyj ną dla kie run ku Na wo jo wa – Fry co -
wa – Hom rzy ska – gmi na Na wo jo wa, ka na li za -
cję w Kró lo wej Gór nej, Bo gu szy i Mszal ni cy
– gmi na Ka mion ka Wiel ka oraz prze łą cze nie
ście ków do ko lek to ra z oczysz czal ni Mosz cze ni ca
i Wiel ki Wy gon – mia sto i gmi na Sta ry Sącz.
Kon trakt 3 – Mo der ni za cja sie ci wo do cią go -
wych i ka na li za cji sa ni tar nej
Kon trakt ten prze wi du je mo der ni za cję ka na li za -
cji sa ni tar nej – ko lek tor sa ni tar ny „A” ul. Na wo -
jow ska – ul. Wi śno wiec kie go – ul. Jam nic ka
– ul. Nad brze żna– ul. Kra szew skie go – ul. Ry -
bac ka (w tym: sy fo no we przej ście pod rze ką Ka -
mie ni cą), oraz od cin ka ka na łu sa ni tar ne go
sta no wią ce go przed łu że nie ko lek to ra „A” w ul.
Jam nic kiej wraz z ko lek to rem sa ni tar nym w ul.
Ja na Paw ła II – od ci nek od ul. Grun waldz kiej
do ul. Zie lo nej, a ta kże mo der ni za cję sie ci wo do -
cią go wej zlo ka li zo wa nej w re jo nie uli cy Wę gier -
skiej w No wym Są czu od ko mo ry za suw
przy rze ce Po prad (od stro ny mia sta Sta re go Są -
cza) do ko mo ry za suw przy uli cy Za kład ni ków
(w No wym Są czu).
Kon trakt 4 – Mo der ni za cja i roz bu do wa Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy – mia sto Sta ry Sącz
Kon trakt 5 – Li kwi da cja oczysz czal ni ście ków
Bie go ni ce. PIOTR GRYŹ LAK

W ramach inwestycji
zmodernizowany będzie
Zakład Uzdatniania Wody
w Starym Sączu.
Powstanie 2 km sieci
wodociągowej i 8 km sieci
kanalizacyjnej w stolicy
powiatu. To w sumie 70 km
sieci wodociągowej.
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Mi chał Mar szał z Ko rzen nej
pro wa dzi noc ny tryb ży cia.
Go dzi na ósma ra no jest dla
nie go środ kiem no cy. Mi chał
Mar szał z Ko rzen nej bar dziej
zna ny jest bo wiem ja ko DJ
Mar shall, czy li czło wiek, któ -
re go ter mi narz pę ka w szwach. 

T yl ko w 2009 r. oso bi ście po pro -
wa dził 178 im prez roz ryw ko -
wych. Nie dys po nu je wol ny mi
ter mi na mi w ca łych kar na wa -

łach na la ta 2011-12, a na kar na wał

w 2013 r. ma już te raz wy prze da ne
wszyst kie so bo ty. 

W je go kla sie w Tech ni kum Elek tro -
nicz nym w No wym Są czu by ło 33
uczniów, ale tyl ko je den z nich pra cu je
w za wo dzie. Rów nież Mi chał jesz cze
w szko le za czął skrę cać w in ną stro nę.
Za chę tę sta no wił ku zyn z Opo la, któ ry
był dys k dżo ke jem na im pre zach oko -
licz no ścio wych. 

Na ro dzi ny DJ Mar shal la
Mi chał też za czął pro wa dzić dys ko -

te ki, naj pierw kla so we, po tem szkol ne,
a na stęp nie już po za mu ra mi szkol ny mi.
Pierw sze go ścin ne wy stę py da wał

na dys ko te ce ko ło sta dio nu w Ko rzen -
nej, gdzie od wa żnie za ufał mu Mie czy -
sław Szczy gieł. Do sta wał wte dy 25 zł
za wie czór, ale praw dę mó wiąc, pew nie
by do pła cał, że by móc je pro wa dzić. Za -
czy nał od ro syj skie go, za ku pio ne go
na tzw. ru skim ryn ku w No wym Są czu
ko lo ro fo nu, któ ry bły skał ko lo ro wy mi
świa tła mi w rytm mu zy ki. 

I wła śnie kie dyś ten ku zyn z Opo la
po raz pierw szy na pi sał dla żar tu spray -
em – DJ Mar shall. To zgrab ne po łą cze -
nie an giel skie go sło wa z na zwi skiem
Mi cha ła wpa da ło w ucho i za pa da ło
w pa mięć, więc tak na ro dził się dzi siej -
szy ka płan roz ryw ki.

Jesz cze roz po czął pra cę w no wo są -
dec kiej spół ce Mi kro tech, naj pierw ja ko
przed sta wi ciel han dlo wy, któ ry od wie -
dzał przed się bior stwa i zaj mo wał się
akwi zy cją ich da nych do two rzą cej się
wy szu ki war ki firm, po tem ja ko spe cja -
li sta od le asin gu sprzę tu kom pu te ro we -
go, jesz cze roz po czął stu dia
eko no micz ne w PWSZ w No wym Są -
czu, ale wir di dże jo wa nia wcią gał go co -
raz bar dziej. Na wet gdy se zo no wo
wy je żdżał do Nor we gii, aże by do ro bić
na żni wach tru skaw ko wych, na wet już

tam pro wa dził dys ko te ki dla pa ru ty się -
cy osób w mia stecz ku Ole sund.

Wy na gro dze nie w na tu rze
Za ro bio ne w Nor we gii pie nią dze, do -

słow nie wszyst kie, za in we sto wał w naj -
now szy sprzęt do pusz cza nia mu zy ki
zsyn chro ni zo wa nej ze świa tła mi. I tak
jest do dzi siaj: ku pu je naj now sze osią -
gnię cia tech ni ki, eks plo atu je je tyl ko
do mo men tu wy ga śnię cia gwa ran cji
i wy mie nia na sprzęt jesz cze now szej

Ludzie z głową

Rozrywany
kapłan rozrywki

DJ Mar shall przy kon so le cie FOT. ARCH.

Pierwszą godzinę
przeznacza na wyczucie
klienteli, puszcza utwory
z różnych parafii, patrzy
i słucha, jak goście reagują.
A dopiero wtedy daje
czadu, każdemu
towarzystwu wedle
potrzeb. 

GOSPODARKA
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ge ne ra cji. Od lat pra cu je na ta kim sa -
mym sprzę cie, jak naj lep si di dże je świa -
ta, uży wa naj now szych mik se rów i ścian
LED -owych (cie kło kry sta licz nych). Sa -
ma kon so la do ste ro wa nia tym wszyst -
kim kosz tu je ty le co sa mo chód. 

Na pierw szy pro fe sjo nal ny sprzęt dla
nie go – pa nel mar ki Tech nics – szarp nę li
się jed nak je go ro dzi ce -rol ni cy, ku pu jąc
go na ra ty. Aby go spła cić, Mi chał za -
trud nił się w fir mie wuj ka, pro du ku ją cej
za cze py do li nek ho low ni czych. To był
pra co wi ty czas: szko ła, do któ rej do je -
żdżał z Ko rzen nej do No we go Są cza,
pra ca, dys ko te ki. Ale mło dzi lu dzie ma -
ją ty le sił, że mo gą prze no sić gó ry. 

Dru gi ze staw do stał w ra mach wy na -
gro dze nia. Bo kie dy ro ze szła się fa ma
o je go di dże jo wa niu, Ta de usz Mly czyń -
ski, czy li ów cze sny szef ośrod ka wcza -
so we go Re lax w Gród ku nad Du naj cem,
za pro po no wał mu, że by po pro wa dził
tam dys ko te kę na pró bę. I obie cał, że jak
Mi chał się spraw dzi, to otrzy ma kon -
trakt na ca łe wa ka cje. Im pre za wy pa dła
śpie wa ją co i DJ Mar shall zo stał na te 62
dni lip ca i sierp nia w 1998 r. Umo wa
bar te ro wa prze wi dy wa ła, że jak wy trzy -
ma ca łe wa ka cje, to wpraw dzie nie za -
ro bi ani gro sza, ale za to otrzy ma sprzęt,
na ja kim tam pra co wał. I tak się sta ło:
je go dys ko te ki zro bi ły fu ro rę, a ho no ra -
rium za in ka so wał w na tu rze. To był pro -

fe sjo nal ny ze staw z efek ta mi świetl ny -
mi. Obec nie w tam tym Re lak sie funk -
cjo nu je zna na dys ko te ka Qu an tum.

Od te go 1998 r. sprzęt prze szedł re -
wo lu cję tech no lo gicz ną. Naj le piej prze -
śle dzić to na przy kła dzie no śni ków. Bo
prze cież Mi chał za czy nał od pusz cza nia
mu zy ki z ka set ma gne to fo no wych, po -
tem na de szła era płyt kom pak to wych,
obec nie do mi nu ją mp3, ale on już się ga
po mul ti me dial ne DVJ, dzię ki któ rym
mo żna od twa rzać mu zy kę ra zem z te le -
dy ska mi.

Po stęp geo me trycz ny
Kie dy jesz cze pra co wał w Mi kro te -

chu, od wie dził Za jazd Są dec ki, że by na -
mó wić je go wła ści cie li do re kla mo wa nia
się w wy szu ki war ce firm. I ja koś zga da -
ło się, że w wol nym cza sie akwi zy tor pa -
ra się di dżej ką. Na to wła ści ciel ka
Mał go rza ta Rzoń ca po wie dzia ła, że
wkrót ce od bę dą się w Za jeź dzie an drzej -
ki, więc mo że by spró bo wał je po pro wa -
dzić, a po tem się zo ba czy. Je go styl
spodo bał się i od te go cza su jed ni or ga -
ni za to rzy im prez po le ca li go dru gim
pocz tą pan to flo wą. 

W ten spo sób tra fił na pierw szą stud -
niów kę. Po cząt ko wo wy stę po wał
w prze rwach dla or kie stry, ale po tem za -
stą pił or kie strę. Bo ta niej wy cho dzi ło
wy na ję cie jed ne go czło wie ka niż 5-oso -
bo wej or kie stry. Ze spół kosz to -
wał 1000 zł, a on za pew niał rów nie
do brą za ba wę za jed ną dzie siąt kę tej
kwo ty.

A wia do mo, że w ka żdej stud niów ce
bie rze udział te 30 osób, skrom nie li -
cząc. I te wszyst kie oso by ma ją ro dzi ny
i zna jo mych. W ten spo sób wieść gmin -
na roz cho dzi się w po stę pie geo me trycz -
nym. Wkrót ce za to czy ła ta kie krę gi, że
gdy by po tra fił się sklo no wać, to mógł by
zmo no po li zo wać wszyst kie stud niów ki
w pro mie niu dzie siąt ków ki lo me trów
od Ko rzen nej i No we go Są cza.

Na ko niec kar na wa łu na do dat ko wą
im pre zę – tzw. VIP Par ty – za pra sza
uczest ni ków naj lep szych stud nió wek se -
zo nu. Od by wa się to z pom pą, bo np. ko -
ro wód wy ru sza z Ryn ku w No wym
Są czu w sze ściu bia łych li mu zy nach we -
sel nych i do cie ra do Biz nes Clu bu
ochra nia ne go przez za ma sko wa nych an -

ty ter ro ry stów uzbro jo nych po zę by. To
wła śnie Sta ni sław Gró dek i Ja cek Kraj
z no wo są dec kie go Biz nes Clu bu moc no
przy czy ni li się do roz pro pa go wa nia DJ
Mar shal la. 

Nie no kau tu je uszu
Pro wa dzi ta kże we se la. Pierw sze

w je go ka rie rze wła ści wie nie by ło we -
se lem, lecz po pra wi na mi. Miał 16 lat,
po pro szo no go do są siad ki z Ko rzen nej,

że by za ba wił go ści. Spodo ba ło się
i chwy ci ło!

Po pro wa dził już du żo we sel mię dzy -
na ro do wych. Po la cy wy je żdża ją do pra -
cy za gra ni cę, tam – zwłasz cza Po lki
– po zna ją ob co kra jow ców i do cho dzi
do ślu bu. Stro na pol ska za wsze chce za -
im po no wać cu dzo ziem skiej, po ka zać,
że sro ce spod ogo na nie wy pa dła. Ta cy
żą da ją wszyst kie go, co naj lep sze, i nie
py ta ją o ce nę, za staw się a po staw się!
Za gra nicz ni go ście we sel ni prze wa żnie
są mi le za sko cze ni tym, że Pol ska już
tyl ko w de ta lach ró żni się od Eu ro py Za -
chod niej. Ste reo ty po wo spo dzie wa ją się
za co fa nia, a tu tym cza sem prze cięt ni lu -
dzie ma ją czę sto do my bo gat sze niż ich
od po wied ni cy na Za cho dzie.

Wozi ze sobą ok. 500 płyt
kompaktowych, z których
można odtworzyć ok. 10
tys. utworów.
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Lu dzie gu stu ją cy w tra dy cyj nej mu -
zy ce nie mu szą się oba wiać, że DJ Mar -
shall zno kau tu je ich uszy ło mo tem
tech no. Wy zna je za sa dę, że dla ka żde go
coś mi łe go. Pierw szą go dzi nę prze zna -
cza na wy czu cie klien te li, pusz cza utwo -
ry z ró żnych pa ra fii, pa trzy i słu cha, jak
go ście re agu ją, wo lą pol skie ka wał ki czy
za gra nicz ne, ryt my go rą ce czy sto no wa -
ne, stan dar dy czy utwo ry z naj now szych
list prze bo jów? A do pie ro wte dy da je
cza du, ka żde mu to wa rzy stwu we dle po -
trzeb. Sta ra się łą czyć po ko le nia, nie
stro ni od mu zy ki z lat 60., tań ców la ty -
no skich, a na wet kla sycz nych, bo lu dzie
w ostat nich la tach za po zna li się z ni mi,
fa scy nu jąc się ta ki mi pro gra ma mi te le -
wi zyj ny mi, jak Ta niec z gwiaz da mi czy
You Can Dan ce.

Cza sem zda rza się, że jest na wet
za spo koj nie, za ma wia ne są do stoj ne
slow fo xy, me lan cho lij ne utwo ry jaz zo -
we i do smu ca ją ce blu esy. Nie prze pa da
za tym, bo czu je się jak na sty pie. On
wo li pa sję, na mięt ność, uczu cie, ener -
gię, skan do wa nie, chó ral ny śpiew,
krzyk… Ale cóż, klient nasz pan!

Pa nie zrzu ca ją ciusz ki
Zaw sze jest przy go to wa ny na ka żdy

re per tu ar. Wo zi ze so bą ok. 500 płyt
kom pak to wych, z któ rych mo żna od -
two rzyć ok. 10 tys. utwo rów, jest za tem
z cze go wy bie rać. Naj więk szym do tąd
dla nie go wy zwa niem za wo do wym by -
ło we se le, któ re zgro ma dzi ło przed sta -
wi cie li aż 7 na ro do wo ści – i to z tak
od le głych krę gów kul tu ro wych, jak Fi -
dżi, In die, RPA, Izra el i Kor sy ka. Ale
i tak naj więk szą fan ta zją wy ka zu ją się
prze wa żnie Po la cy. W ocho cie do za ba -
wy do rów nu ją im Wło si i dla te go naj -
lep sze są we se la pol sko -wło skie. Ni gdy
nie koń czą się przed świ tem! Naj dłu ższe
przy ję cie we sel ne roz krę co ne przez nie -
go od by ło się w No wym Tar gu i trwa ło
od godz. 14 do 9 ra no na stęp ne go dnia.

Je go za da niem jest przy po mo cy kon -
fe ran sjer ki za chę cić go ści do za ba wy.
Za tem gło śno chwa li tych, któ rzy wy ró -
żnia ją się w tań cu, pro wo ku je ich, że by
zro bi li show. Za grze wa też in nych
do na śla do wa nia, po zby cia się skrę po -
wa nia i za ha mo wań, swo bod ne go za -
cho wa nia. Zda rza się, że nie kie dy pa nie

tak się roz ocho cą i za pa mię ta ją, że zrzu -
ca ją ciusz ki…

Pla gia to rzy i dy wer san ci
Dla roz krę ce nia za ba wy urzą dza roz -

ma ite kon kur sy, ale nie bę dzie zdra dzał,
ja kie, że by kon ku ren cja nie pod pa trzy -
ła. Mu si dbać o swo je in te re sy, bo roi się
od pla gia to rów. Co raz czę ściej sły szy, że
ktoś po wta rza je go tek sty. Zda rza ją się
dy wer san ci, któ rzy do wie dziaw szy się,
że za warł umo wę na im pre zę z ja kimś

np. ho te lem, zja wia ją się tam ukrad kiem
i pro po nu ją swo je usłu gi po kon ku ren -
cyj nej, dum pin go wej ce nie. 

Już nie raz tra ile ry, czy li zwia stu ny
swo ich wy stę pów wi dział na cu dzych
stro nach in ter ne to wych. Te im po nu ją ce
dy na mi ką wi de okli py krę cił i wspa nia le
mon to wał nie zwy kle uzdol nio ny An -
drzej Cy co niak. Nie ste ty, zmarł śmier -
cią tragiczną. 

DJ Mar shall wszyst ko, co wy my śli
– na tych miast za strze ga praw nie. Dzię -
ki te mu, kie dy tyl ko nie daw no zo ba czył,
że fir ma z Prze my śla re kla mu je się
przy po mo cy je go ma te ria łów pro mo -
cyj nych, za te le fo no wał tam i roz mo wa
wy star czy ła, że by in kry mi no wa ne kli py
zo sta ły usu nię te. Choć mo że bar dziej
opła cal ne by ło by po zwa nie do są du
i uzy ska nie od szko do wa nia, ale na ko -
ro wo dy praw ne trze ba mieć prze cież
czas…

Ow szem, on sam też nie któ re po my -
sły za czerp nął od in nych, ale roz wi nął je
tak twór czo, że uwa ża za wła sne. 

Olśnie wa ją ce wi do wi ska
Przez la ta gra nia za uwa ża prze mia ny

oby cza jo wo ści na we se lach i in nych im -
pre zach. Po pierw sze – wiej skie kli ma -
ty od cho dzą już do la mu sa. Po dru gie
– po pra wia się kul tu ra spo ży cia al ko ho -
lu; lu dzie pi ją bar dziej wstrze mięź li wie,
już nie ma te go, że po ło wa we sel ni ków
le ży po ko tem pod sto ła mi. Po trze cie
– kło ni ce już nie idą w ruch, we se la sta -
ły się uro czy sto ścia mi po ko jo wy mi.

Zmie nia ją się ta kże oby cza je mło -
dzie ży, co ob ser wu je na stud niów kach.
Du żo by o tym opo wia dać, ale ra czej nie
idzie to w do brym kie run ku…

Choć z dru giej stro ny, mło dzież ma
co raz więk szą wy obraź nię, zro bi ła się
bar dziej kre atyw na. Bo on pro po nu je
za ba wy w ró żnych sty li sty kach (ja maj -
ska, ha waj ska, grec ka, gang ster ska, la -
ta 70., a la Mi cha el Jack son), a li ce ali ści
roz wi ja ją te po my sły w praw dzi we sce -
na riu sze fa bu lar ne i ukła dy cho re ogra -
ficz ne: po je dyn ki ta necz ne jak w fil mie
Go rącz ka so bot niej no cy z Joh nem Tra -
vol tą, kosz mar ma tu rzy sty, któ re mu gro -
zi strą ce nie do pie kła… On tyl ko speł nia
ich za chcian ki, do star cza sce no gra fię
(ta kie np. re kwi zy ty, jak ka pe lu sze czy

DJ Marshall wszystko, co
wymyśli – natychmiast
zastrzega prawnie.
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pod świe tlo ne na czer wo no ro gi dia bel -
skie) i atrak cje.

Bo oprócz mu zy ki dys po nu je sze ro -
kim re per tu arem efek tów spe cjal nych:
gra świa teł, pod świe tlo ny par kiet LED -
-owy, po ka zy la se ro we, ani ma cje (mo -
żna np. wy świe tlić na nie bie lo go fir my,
jak znak Bat ma na w zna nych ekra ni za -
cjach ko mik sów), po ru sza ją ce się fan to -
my jak z fil mów scien ce fic tion,
pi ro tech ni ka w po sta ci roz ma itych fa jer -
wer ków, pió ro pu szy iskier czy wy rzut -
ni ognia, sztucz ny śnieg, deszcz kon fet ti,
ta niec wśród opa li zu ją cych ba niek my -
dla nych lub w cię żkim dy mie, któ ry
ście le się u stóp tań czą cych… Cu da, nie -
kie dy za dzi wie ni lu dzie aż klę ka ją
z wra że nia! To już nie są dys ko te ki, to
są olśnie wa ją ce wi do wi ska „świa tło
i dźwięk”, te atry ognia, mu zy ki i tań ca.

Oprócz po pro wa dze nia za ba wy ofe -
ru je or ga ni za to rom de ko ra cje świa tłem
sal bie siad nych i ta necz nych. Ostat nio
spodo ba ły mu się chiń skie lam pio ny i też
chce je włą czyć do swo ich sce no gra fii. 

Wszystkie zazdroszczą
wybrance dyskdżokeja

Na stud niów kach za wsze uwa żnie
przy glą da się tań czą cym i wska zu je Kró -

lo wą Ba lu, któ rej wrę cza ko ro nę (na za -
wsze, nie prze chod nią). Po tem ta Dan -
cing Qu een wy bie ra mu zy kę, że by
za tań czyć przed wszyst ki mi in dy wi du al -
nie. Nie zda rzy ło się, że by któ raś się spło -
szy ła i od mó wi ła. Wszyst kie dziew czę ta
świa ta te go pra gną: za tań czyć przed tłu -
mem. A po zo sta łe tej je dy nej wy bran ce
dys k dżo ke ja tyl ko za zdrosz czą!

In ną ka te go rią im prez, ja kie pro wa -
dzi, są tzw. szko le nia czy kon fe ren cje or -
ga ni zo wa ne przez ró żne fir my
i in sty tu cje. W ra mach ta kich spo tkań
fir mo wych prze wa żnie prze wi dzia ne są
ban kie ty i po tań ców ki.

Dzię ki we se lom i im pre zom fir mo -
wym po znał wie lu lu dzi z tzw. pierw -
szych stron ga zet, ale nie bę dzie się
prze chwa lał, bo nie wia do mo, czy owi
klien ci by so bie te go ży czy li.

Oprócz te go wszyst kie go pro wa dzi
ta kże za ba wy na fe sty nach i im pre zach
ma so wych, jak np. do żyn ki (ostat nio ślą -
skie wo je wódz kie w Al wer ni) czy ga le
bok su za wo do we go. W ogó le za sięg ma
już ogól no kra jo wy, aż do nad mor skie go
Ko ło brze gu, a na wet za gra nicz ny, bo di -
dże jo wał ta kże w Niem czech, Au strii
i Cze chach. Tyl ko w zi mie nie wy je żdża
po za No wy Sącz, ta ki jest wte dy na tłok

im prez, że żad ne Kry ni ce i Za ko pa ne
nie ma ją u nie go szans. 

Kwa dro fo nia
Zresz tą i tak by sam nie ob sko czył

wszyst kich za mó wień, prze cież się nie
ro ze rwie. I dla te go pod je go szyl dem
dzia ła ją trzy in ne ze spo ły zło żo ne z ter -

mi nu ją ce go u nie go di dże ja i tech ni ka.
Dzię ki te mu fir ma o peł nej na zwie Pry -
wat na Agen cja Roz ryw ko wa DJ Mar -
shall Show mo że ob słu żyć czte ry
im pre zy jed no cze śnie. Jest za tem fir mą
nie ja ko kwa dro fo nicz ną.

Jak już ter min zo sta je uzgod nio ny, to
sta je się świę ty. Na wet nie be aty fi ko wa -
ny, lecz ka no ni zo wa ny. I gdy by ktoś
przy szedł i prze bił staw kę choć by 5-
krot nie, to nie ma si ły – DJ Mar shall nie
na wa li, bo sło wo mu dro ższe pie nię dzy.

12-go dzin ny, di dże jo wa ny przez nie go
oso bi ście wie czór ze wszyst ki mi szy ka -
na mi, ja ki mi dys po nu je, a więc im pre zę
full wy pas – wy ce nia na 5 tys. zł. 

– Mu zy ka jest tym, co ko cham. Gdy
pusz czam mu zy kę i ba wię lu dzi, nie my -
ślę o pie nią dzach, lecz wszyst kie si ły
i umie jęt no ści wkła dam w to, że by za -
pew nić in nym do brą roz ryw kę i za ba wę.
Ro bię więc to, co lu bię, i ka żde mu ży czę,
że by pa sja sta ła się je go pra cą, a pra ca
pa sją. Że by wszy scy mo gli utrzy my wać
się z te go, co ko cha ją ro bić. Bo wte dy
pra ca nie mę czy.

Miesz ka na wsi, bo ha ła su ma dość
pra wie ka żde go wie czo ru i chce od po -
cząć w ci szy. Na ra zie mu zy kę tyl ko od -
twa rza, ale jej nie pro du ku je. Jed nak
na po cząt ku wrze śnia w są siedz twie do -
mu DJ Mar shal la roz po czę ła się bu do -
wa stu dia, w któ rym na gry wać pły ty
bę dą mo gli so li ści i ze spo ły.

IRE NE USZ PAW LIK

12-godzinny, didżejowany
przez niego osobiście
wieczór ze wszystkimi
szykanami, jakimi
dysponuje, a więc imprezę
full wypas – wycenia na 5
tys. zł.
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Przy by wa spo łe czeń stwu osób,
któ re szczę śli wie prze kra cza ją
dzie więć dzie siąt kę. Co raz wię -
cej mo że też cie szyć się z prze -
ży te go peł ne go wie ku. 

W e dług da nych Głów ne go
Urzę du Sta ty stycz ne go,
w 2008 r. by ło pra -
wie 3000 stu la tek i 849

stu lat ków. W No wym Są czu w tym ro -
ku set ne uro dzi ny ob cho dzi ły już dwie
pa nie, w paź dzier ni ku i li sto pa dzie cze -
ka ją mia sto dwie ko lej ne im pre zy uro -
dzi no we wie ko wych lu dzi. 

***
Te re sa Pod gór czyk uro dzi ła się 18 lu -

te go 1910 r. Swo je ży cie za wo do we spę -
dzi ła we Lwów ku Ślą skim, ale
po przej ściu na eme ry tu rę wró ci ła
na Są dec czy znę. Za miesz ka ła w Do mu
Ren ci sty przy ul. Emi lii Pla ter w No -
wym Są czu. Wpro wa dzi ła się tam
w 1974 r. i by ła jed nym z pierw szych lo -
ka to rów pla ców ki. 

– Pa ni Te re sa by ła ulu bie ni cą ów cze -
sne go dy rek to ra Emi lia na No wa ka.
Wszy scy bar dzo ją lu bi li i sza no wa li. Tak
jest do dziś. To na praw dę wspa nia ła ko -
bie ta – mó wi obec na dy rek tor Ma ria Ga -
bryś. – Zaw sze za cho wy wa ła się jak
da ma. Ele ganc ko ubra na, kul tu ral na, wy -
ma ga ją ca wie le wo bec in nych, ale i sie -
bie. Pa mię tli wa, ale bar do ser decz na. 

Choć by ła już na eme ry tu rze, wciąż
pra co wa ła, że by się nie nu dzić i mieć
wła sny grosz. Czas lu bi ła też spę dzać

na mo dli twie i czy ta niu, zresz tą je den
z jej sied miu bra ci był po etą. To mi ki
wier szy zdo bią więc pół ki Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej. Dziś zdro wie nie po zwa -
la już stu lat ce wsta wać, ma też trud no ści
z ko mu ni ko wa niem się z oto cze niem,

ale za py ta na o swo je ży cie i co w nim
naj pięk niej sze, od po wiada: – Ma łżeń -
stwo. Bar dzo ko cha łam swo je go mę ża
i dzię ku ję Bo gu, że mi go ze słał. 

Nie ste ty, mę żat ką by ła tyl ko przez 11
lat, dla te go na wspo mnie nie o mę żu łzy
na pły wa ją jej do oczu. Ury wa my te mat
i za czy na opo wia dać o swej mło do ści.

Nie jest w sta nie przy po mnieć so bie, co
ja dła na śnia da nie, na to miast ko lo ro we
suk nie i ka pe lu sze z tam tych lat pa mię -
ta do sko na le. Cze mu za wdzię cza tak
dłu gie ży cie? – Nie cze mu, a ko mu.
Wszyst ko za wdzię czam Bo gu – mó wi. 

Kie dy świę to wa ła dzie więć dzie siąt -
kę, za po wie dzia ła wszyst kim lo ka to rom
DPS, że do ży je set ki i sło wa do trzy ma -
ła. – Swo je 90. uro dzi ny ob cho dzi ła
hucz nie, ra zem z ro dzi ną – wspo mi -
na pa ni Ma ria. – By ły pre zen ty, kwia ty
i ży cze nia. 

Te raz Te re sa Pod gór czyk czę sto nie
po zna je osób, któ re do niej przy cho dzą.
My lą się jej imio na i twa rze, pa mię ta
za to, co naj bar dziej lu bi jeść. – Oj bar -
dzo lu bię szy necz kę. Mo gła bym ją jeść
co dzien nie! – mó wi. 

Miesz kan kę DPS -u przy Emi lii Pla -
ter re gu lar nie od wie dza ro dzi na. Choć
ża den z jej sied miu bra ci i żad na z czte -
rech sióstr nie ży ją, by wa ją u niej dzie ci
ro dzeń stwa wraz ze swo im po tom -
stwem. 

***
Ma ria Ślą ska to dru ga do stoj na Ju bi -

lat ka z te go ro ku. Swo je set ne uro dzi ny
ob cho dzi ła 28 sierp nia. Jest ro do wi tą są -
de czan ką, a ze swo ich 100 lat, tyl ko
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lat to za mało
Dziś zdrowie nie pozwala
już stulatce wstawać, ma
też trudności
z komunikowaniem się
z otoczeniem, ale zapytana
o swoje życie i co w nim
najpiękniejsze, odpowiada
nam: – Małżeństwo.
Bardzo kochałam swojego
męża i dziękuję Bogu, że
mi go zesłał.

Te re sa Pod gór czyk
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przez 10 miesz ka ła we Fran cji, gdzie
pra co wa ła. Uro dzi ła czwo ro dzie ci.
Wszyst kie miesz ka ją na te re nie Są dec -
czy zny. Te raz mo że po chwa lić się dzie -
wię cio ma wnu ka mi, dzie się cio ma
pra wnu ka mi i jesz cze dwo ma pra pra -
wnu ka mi. Nie ste ty, jed ne go wnu ka zdą -
ży ła już po cho wać. – Mia łam wnu ka
księ dza… Zmarł rok te mu, jak miał 36
lat – opo wia da. 

Za py ta na o re cep tę na dłu go wiecz -
ność, mó wi: – Tyl ko pra ca mnie utrzy -
ma ła. Po ma ga łam cór kom

przy dzie ciach. Co dzien nie mu sia łam iść
na za ku py i z cię żki mi tor ba mi, z mia sta
do do mu wra ca łam na no gach. Ale to
jesz cze nic ta kie go. W ca łym swo im ży -
ciu na praw dę cię żko pra co wa łam. 

Te raz nie ste ty no gi od ma wia ją jej po -
słu szeń stwa, ale jesz cze sie dem lat te mu
nie od ma wia ła tań ca na we se lu. – Bab -
cia szcze gól nie uwiel bia ła po lkę. Jak tyl -
ko nada rza ła się oka zja, nie scho dzi ła
z par kie tu – opo wia da wnucz ka Sa bi na. 

Obec nie pa ni Ma ria miesz ka ze swo -
im sy nem, a wszel kie pra ce wy ko nu je
przy niej wnucz ka. – Po ma gam bab ci
we wszyst kim. Mu szę ją ką pać, prze bie -
rać, przy go to wy wać po sił ki. Cie szę się
bar dzo, że do ży ła ta kie go wie ku. Bab cia
za wsze by ła ra do sna. Jest też ko bie tą sil -
ną i aser tyw ną, je że li coś się jej nie
spodo ba to jesz cze te raz po tra fi mnie
skar cić – opo wia da Sa bi na. 

– Cie szy łam się w ży ciu wszyst kim.
Po mi mo trud no ści i cię żkich cza sów, za -
wsze zna la złam coś, co pod trzy my wa ło
na du chu i wy wo ły wa ło uśmiech na mo -
jej twa rzy. To na praw dę pro ste. Ży cie
jest cu dow ne, tyl ko trze ba umieć z nie -
go ko rzy stać i od na leźć w nim pięk ne
chwi le – mó wi pa ni Ma ria.

Ju bi lat ka jest już nie ste ty tak sła ba, że
ca ły czas le ży. Wsta je tyl ko, je śli mu si,

i po ru sza się z bal ko ni kiem. Czę ścio wo
przy czy nił się do te go wy pa dek, któ ry
mia ła w lip cu. – Ach… we se le usły sza -
łam i chcia łam po dejść do okna. Tak
szyb ko szłam z tym bal ko ni kiem, bo wo -
dzi rej śpie wał „Tu jest two je miej sce, tu
jest twój dom”, no i ude rzy łam się bar -
dzo moc no w no gę. Do dziś ją le czę.

Pa ni Ma ria za ska ku je by stro ścią
umy słu i do brą pa mię cią. Choć sił fi -

zycz nych brak, men tal nie jest zu peł nie
spraw na. Wciąż się uśmie cha jąc, wspo -
mi na daw ne cza sy. 

***
Jak in for mu je kie row nicz ka Urzę du

Sta nu Cy wil ne go w No wym Są czu,
Mał go rza ta Ant kie wicz -Wójs, w tym ro -
ku jesz cze dwóch są de czan po win no
zdmuch nąć sto świe czek na uro dzi no -
wym tor cie. Kto? Nie mo że po dać.
– Do pie ro w mo men cie, gdy da na oso ba
skoń czy sto lat, po da je się jej da ne do in -
for ma cji pu blicz nej – wy ja śnia. Zdra dza,
że uro dzi ny od bę dą się w paź dzier ni ku
i li sto pa dzie.

DOROTA DOBRZAŃSKA

Jan Płach ta

100 lat koń czył rok te mu, 9 lu te go. Trze ba
przy znać, że je go kon dy cji nie je den mło dy
mógł by my po zaz dro ścić. Do nie daw na za -
go rza ły ki bic San de cji na me cze jeź dził na ro -
we rze, te raz wo żo ny jest sa mo cho dem.
Od kąd pa mię ta był fa nem pił ki no żnej,
zwłasz cza tej lo kal nej, bo po win no się
przede wszyst kim ki bi co wać „swo im”. Gło wę
ma peł ną wspo mnień, a i do po wie dze nia
nie ma ło. Zaw sze go to wy na ko lej ny mecz,
a choć by San de cja gra ła po za No wym Są -
czem, pan Jan sta ra się za po znać z prze bie -
giem spo tka nia. 
Wiel ki fan i mi ło śnik fut bo lu, uro dził się
w Jur ko wie, na to miast Sącz za miesz ku je
od 1934 r. 

Życie jest cudowne, tylko
trzeba umieć z niego
korzystać i odnaleźć w nim
piękne chwile.

Jan Pachta w drodze na mecz Sandecji

Ma ria Ślą ska
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K io ski sprze da ją ce do pa la cze są
w gru pie uzna nej za dzia łal -
ność o pod wy ższo nym ry zy ku.
Od 1 wrze śnia urzę dy kon tro li

skar bo wej spraw dza ją te punk ty oraz
po dat ko we roz li cze nia ich wła ści cie li.

Rzecz nik Urzę du Kon tro li Skar bo wej
w Kra ko wie Woj ciech Praw dzic -Le wan -
dow ski po twier dził, że ak cja jest pro wa -
dzo na ta kże w no wo są dec kich
fun sho pach. – W wo je wódz twie ma ło -
pol skim ma my 35 punk ty sprze da ży tzw.
do pa la czy i dzia ła nia są pro wa dzo ne we
wszyst kich. Roz po czę li śmy ak cję 1 wrze -
śnia i za koń czy my za pew ne w paź dzier -
ni ku – mó wi rzecz nik.

Od 1 do 3 wrze śnia spi sy wa no to wa -
ry sprze da wa ne w skle pach oraz spraw -
dza no ich skład, czy nie za wie ra ją
sub stan cji za ka za nych, ta kich jak sil nie
uza le żnia ją cy me fe dron.

– Ta kich sub stan cji nie stwier dzo no.
Ujaw nio no na to miast wy stę po wa nie to -
wa rów, któ re nie po sia da ły opi sa ne go
skła du che micz ne go al bo któ rych skład
był po da ny tyl ko w ję zy ku an giel skim, co
jest nie zgod ne z pra wem. By ły przy pad -
ki bra ku ozna cze nia pro du cen ta, co
utrud nia stwier dze nie po cho dze nia pro -

duk tu. Po in for mo wa li śmy o tych przy -
pad kach in spek cję han dlo wą. Być mo że
za an ga żo wa na bę dzie też w to in spek cja
far ma ceu tycz na, któ ra mo że zba dać
skład pro duk tu – mó wi Praw dzic -Le -
wan dow ski.

Kon tro la skar bo wa nie mo gła za trzy -
mać tych to wa rów, na jej sy gna ły re agu -
ją in spek to rzy han dlo wi. W ak cji bio rą
bo wiem udział ta kże in ne słu żby, ta kie
jak po li cja, straż miej ska, słu żby cel ne,
in spek cja sa ni tar na, han dlo wa i far ma -
ceu tycz na. W na stęp nej ko lej no ści UKS
spraw dzał spis to wa rów za sta nych
w fun sho pach z ewi den cją księ go wą
przed się bior ców pro wa dzą cych te punk -
ty. Spraw dza też de kla ra cje po dat ko we
przed się bior ców.

Ta kie dzia ła nia na pew no nie za chę -
ca ją do two rze nia fun sho pów, ale czy
da ją za do wa la ją ce efek ty? – Po wiem
tak: licz ba tych skle pów cią gle ro śnie.
W czerw cu by ło ich w Ma ło pol sce 26,
te raz już 35. Spraw dza my je, ale biz nes
roz wi ja się szyb ko – mó wi rzecz nik
UKS.

Z kon tro li skle pów z do pa la cza mi jest
za pew ne za do wo lo ny pre zy dent No we -
go Są cza Ry szard No wak.

– Pre zy dent nie mo że za blo ko wać le -
gal nej dzia łal no ści, ale kil ka ra zy ape -
lo wał do osób po sia da ją cych lo ka le
na dzia łal ność han dlo wą, by nie wy naj -
mo wa ły ich przed się bior com, któ rzy
chcą sprze da wać tzw. do pa la cze. My
miej skich obiek tów nie wy naj mu je my
na ta ką dzia łal ność, pre zy dent to za -
strzegł. Je go zda niem sto so wa nie tych
środ ków po wo du ją bo wiem szko dli we
zmia ny w or ga ni zmie czło wie ka – ko -
men tu je rzecz nicz ka UM Mał go rza ta
Gry bel.

We dług me dycz ne go por ta lu
www.ry nekz dro wia.pl, w Pol sce jest
po nad 500 skle pów z do pa la cza mi.
Fun sho pów przy by wa w tem pie la wi -
no wym – rok te mu by ło ich w ca łym
kra ju mniej niż 50!

W No wym Są czu dzia ła ją trzy. Przy -
naj mniej ty le jest zna nych, bo do kład nie
licz by tych pla có wek han dlo wych nikt
nie jest w sta nie po dać.

– Nie da się jej po dać, bo wła ści cie le
tych skle pów nie mu szą po sia dać kon ce -
sji, spe cjal nych ze zwo leń czy wpi sać się

Skarbówka
w walce
z dopalaczami
Nie któ re do pa la cze sprze da wa ne w ma ło pol skich fun sho -
pach nie ma ją po da ne go skła du, więc nie wia do mo, czy nie
za wie ra ją sub stan cji za ka za nych – ujaw nił Urząd Kon tro li
Skar bo wej. W No wym Są czu dzia ła ją trzy skle py z ty mi
sub stan cja mi psy cho ak tyw ny mi. Do pa la cza mi zaj mie się
te raz in spek cja han dlo wa i far ma ceu tycz na.
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do re je stru pro wa dzą cych dzia łal ność
re gu lo wa ną. Po pro stu re je stru ją się ja -
ko pro wa dzą cy dzia łal ność go spo dar czą
i trud nią cy się han dlem. Pod tym wzglę -
dem jest lu ka w pol skim pra wie – ubo -
le wa Mał go rza ta Gry bel.

Więk szość do pa la czy – czy li sub stan -
cji psy cho ak tyw nych, któ re mo gą dzia -
łać po dob nie do nar ko ty ków – sprze da je
się w Pol sce le gal nie. Są to bo wiem pro -
duk ty, któ re skła da ją się z ró żnych le gal -
nych sub stan cji, syn te tycz nych
i na tu ral nych. Nie któ re z nich wcho dzą
np. w skład ko sme ty ków. Są więc sprze -
da wa ne np. ja ko… na wo zy do ro ślin al -
bo przed mio ty ko lek cjo ner skie.

25 sierp nia we szła w ży cie no we li za -
cja usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma -
nii, roz sze rza ją ca li stę za ka za nych
środ ków odu rza ją cych i psy cho tro po -
wych. Jed nak za ka zu je ona han dlu tyl ko
czę ści do pa la czy, m.in. ty mi za wie ra ją -
cy mi me fe dron i 9 syn te tycz nych ka na -
bi no idów. Pla no wa na jest już
ko lej na zmia na usta wy. Opra co wa ny ma
zo stać me cha nizm, po zwa la ją cy szyb ko
zdia gno zo wać, czy wpro wa dza ne na ry -
nek środ ki są do pa la cza mi czy nie. Bez
osza co wa nia skut ków za ży wa nia ta kich
środ ków nie bę dzie ich mo żna wpro wa -
dzać do ob ro tu.

(BW)

Nie ro zu miem, o co ta ca ła
afe ra, prze cież z do pa la cza -
mi jest jak z al ko ho lem. Ilu
lu dzi wy nisz czył? A prze -
cież nikt nie do ma ga się pro -
hi bi cji. Al ko hol i do pa la cze
nie są złe, tyl ko ci, któ rzy
po nie się ga ją, nie za wsze
wy star cza ją co moc ni.

J a nek ma 30 lat i od ro ku pro wa -
dzi – jak przy zna je – do cho do wy
in te res, two rząc ko lej ne w Pol sce
punk ty z do pa la cza mi. Ma je już

w Kra ko wie, Ło dzi (tam to jest po noć
za głę bie do pa la czy), Gdań sku. Te raz
wcho dzi na ry nek wro cław ski i za czy -
na przy glą dać się są dec kie mu, któ ry,
mi mo hucz nych za po wie dzi władz
mia sta, że bę dą wal czyć z sub stan cja -
mi odu rza ją cy mi, ca ły czas ro śnie. 

– No cóż, w koń cu to le gal na dzia -
łal ność i le gal ne wpły wy z po dat ków
do bu dże tu mia sta – ko men tu je.

Mie sięcz nie je den kiosk z do pa la -
cza mi mo że wy cią gnąć na wet 30 tys.
zł – w No wym Są czu są trzy, o któ -
rych wia do mo. We wrze śniu sprze daż
jed nak znacz nie spa dła. Skoń czy ły się
wa ka cje, mło dzi ma ją mniej cza su
na głu po ty.

– Ale nie jest źle, nad ro bi li śmy
w sierp niu. To chy ba był naj lep szy mie -
siąc – przy zna je Ja nek.

25 sierp nia sub stan cja, któ rą do tej
po ry mo żna by ło ku pić w po sta ci „ko -
lek cjo ner skie go do pa la cza”, zo sta ła
skla sy fi ko wa na ja ko psy cho tro po wa
gru py I -P. I tak me fe dron do łą czył
do gro na nie le gal nej am fy, ma ri hu any
czy ha szy szu.

– W su mie to do brze, że ten me fe -
dron znie śli. Nie wiem, co lu dzie w tym
wi dzie li. Za ży wa łem i to tal nie nie wie -
dzia łem, co się wo kół mnie dzie je. Je -
śli już brać to dla lu zu, a nie dla
uwa le nia się bez pa mię ci. Że bym so -
bie z dziew czy ną nie po ga dał przez ta -
kie gów no? Go ściom po tym od bie ra ło
ro zum.

W miej sce me fe dro nu szyb ko stwo -
rzo no je go od po wied nik. – Ale on już
nie da je ta kie go ko pa – fra su je się Ja -
nek, bo klien ci mo gą przejść do „czar -
nej stre fy”. Nazw do pa la czy nie chce
po dać. Zdra dza je dy nie, że w więk szo -
ści spro wa dza je z Azji, część pro du -
ku ją ta kże pol skie fir my.

– To przez me dia do wie dzia łem się,
że te do pa la cze to do bry biz nes. Ktoś
wy mie nił w ar ty ku le na zwy sub stan cji.
Szy bo wkle pa łem je w Go ogle, zo rien -
to wa łem się, skąd brać i za czą łem sam
sprze da wać. Nie bę dę więc psuł so bie
biz ne su i te raz zdra dzał do kład nie, co
i skąd mam.

Przy ja ciel 
wziął za du żo

FOT. ARCH.

FO
T.

 P
. W

O
LS

KI

SADECZANIN październik 2010_SADECZANIN  28-09-2010  01:41  Strona 57



Do pa la cze w po sta ci ka dzi de łek
(za gram 40 zł), so li do ką pie li (gr 100
zł) lub na wo zów do ro ślin (ta blet ki – 20-
30 zł) sprze da je w kio skach, któ re ni -
czym spe cjal nie się nie wy ró żnia ją. 

– Jak otwie ram ko lej ny punkt, to za -
wsze mó wię tym, któ rzy go bę dą pro wa -
dzi li, by stwo rzy li so bie przy tym sa lo nik
pra so wy, sa mych do pa la czy nie sprze -
da wa li, bo to, choć le gal ne, ścią ga tyl ko
kło po ty – ra dzi Ja nek.

Nie ma wy rzu tów su mie nia, że wci -
ska gów no mło dym lu dziom. 

– Na pa trzy łem się w ży ciu na wie le
przy krych rze czy. Już mnie nic nie dzi wi.
Chcą pić, pa lić, za ży wać – co z te go?!
Sio stra na zwa ła mnie pa so ży tem spo łecz -
nym. Ale prze cież to, czy ktoś się gnie
po używ ki, to kwe stia wy cho wa nia. Zresz -
tą gów nia rzom nie sprze da ję ka dzi de łek
– ta kie mam za sa dy, że tyl ko na do wód. 

Po do pa la cze – jak za uwa ża – przy -
cho dzą lu dzie w ró żnym wie ku i ró -
żnych pro fe sji. 

– Przy tych kio skach jest jak w bur -
de lu. Spo tkasz tu gów nia rza i sta re go,
ro bo la i praw ni ka... A kto naj bar dziej się
sprze ci wia do pa la czom? Ci, któ rzy nie
spró bo wa li. Spró bu ją, spodo ba się
– od cza su do cza su wra ca ją. Naj bar -
dziej to mnie wku rza wła śnie hi po kry zja.

Prze cież z do pa la cza mi jest jak z al ko -
ho lem. Ilu lu dzi wy nisz czył? Tym cza sem
nikt nie do ma ga się pro hi bi cji. Al ko hol
i do pa la cze nie są złe, tyl ko ci, któ rzy
po nie się ga ją nie za wsze wy star cza ją co
moc ni. Dla cze go przez tę mniej szość ma
cier pieć więk szość? 

Ja nek twier dzi, że w koń cu wy cho dzi
na pro stą. Przez do pa la cze skoń czył
z nie le gal nym han dlem nar ko ty ka mi,
a te raz koń czy ko lej ne stu dia… praw ni -
cze. Ma na rze czo ną i chce za ło żyć ro -
dzi nę. 

– Kie dy się już te do pa la cze roz krę cą,
zaj mę się czymś cie kaw szym, mo że nie -
ru cho mo ścia mi, że bym dzie ciom mógł
praw dę po wie dzieć, czym się zaj mu ję.
A je wy cho wam tak, by nie się ga ły
po do pa la cze: na uka, du żo hob by, jak
nie to cię żka pra ca. 

Ja nek od bie ra te le fon. Za mie nia kil -
ka słów. Od kła da słu chaw kę. Chwi lę
mil czy. 

– Kur… przy ja ciel wziął za du żo. Wy -
pier… o ja kieś drze wo na mo to rze… 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

R E K L A M A
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Oczy otwar te
Uro dzi ła się w Tek sa sie, ale jej ro -

dzin ne ko rze nie się ga ją Szko cji (od stro -
ny oj ca) i Nie miec (od stro ny mat ki).
Miesz ka ła w wie lu re gio nach Sta nów
Zjed no czo nych, w: Ka li for nii, No wym
Mek sy ku i New Jer sey. Przez sześć lat
prze by wa ła ta kże z ro dzi ca mi na far mie
w Pa ra gwa ju, gdzie wy cho wy wa ła się
bez te le wi zji, cho dzi ła do ma łej wiej -
skiej szkół ki, a ca ły wol ny czas spę dza -
ła w sio dle. Po hisz pań sku mó wi ła le piej
niż po an giel sku. Tam wła śnie, i póź niej

w Ala ba mie, gdzie ro dzi ce mie li du że
go spo dar stwo rol ne, na uczy ła się ho -
dow li by dła. W Ala ba mie ukoń czy ła li -
ceum, stu dia pod ję ła w Co lum bia
Uni ver si ty w No wym Jor ku (tam uczył
się ta kże pre zy dent Ba rack Oba ma). 

Przez rok pra co wa ła ja ko au pa ir
w Bor de aux, gdzie opie ko wa ła się
dzieć mi i uczy ła się ję zy ka fran cu skie -
go. Po tem we szła na dro gę ka rie ry
w licz nych kor po ra cjach. By ła też ma -
kle rem na Wall Stre et i fi nan si stą w Ban -
ku Świa to wym. Mia ła wszyst ko, o czym
ma rzy wie le ko biet…

– Pra cu jąc po szes na ście go dzin dla
re no mo wa nych kor po ra cji, nie py ta łam,
czym się one zaj mu ją. By łam wy cho wa -
na w kul cie pra cy dla nich. Jak in ni,
kon cen tro wa łam się na mi kro śro do wi -
sku, w któ rym wal czy się o pen sję i ko -
lej ny ty tuł, fir mo wy sa mo chód
i dar mo we bi le ty sa mo lo to we. Aż od kry -
łam, że te fir my czę sto szko dzą śro do wi -
sku i świa tu. A kie dy ma się oczy
otwar te, nie mo żna już dla nich pra co -
wać – mó wi dziś Beth Mac tee.

Na uka wiej skich ko biet
Pra co wa ła w Ban ku Świa to wym ja -

ko ana li tyk fi nan so wy, gdy wy sła no ją
do Pol ski, gdzie nad zo ro wa ła in we sty -
cje kil ku firm dzia ła ją cych w sek to rze
te le ko mu ni ka cyj nym. W Kry ni cy -Zdro -
ju zna la zła się przy pad ko wo i od ra zu
za ko cha ła się w uzdro wi sku. Szcze gól -

nie za uro czy ło ją bu dow nic two, dla te go
przy kro jej pa trzeć na po wsta ją ce tu taj
apar ta men tow ce. – Szkło i me tal, płyt ki
ce ra micz ne za miast ka mie nia, to tak jak -
by Po la cy nie sza no wa li swo jej hi sto rii,
jak by nie ro zu mie li war to ści tra dy cji
– ubo le wa.

Ku pi ła „Ma ło po lan kę” i prze pro wa -
dzi ła w niej ge ne ral ny re mont. – Sztu ka -
te ria ma cha rak ter ty po wo pol ski, bo

sza nu ję tu tej szy styl – mó wi. Obec nie
bu dy nek dzie rża wi mło dym lu dziom,
któ rzy kie dyś pra co wa li u niej na far mie.
Kil ka lat te mu za pro jek to wa ła też
od pod staw po bli ską księ gar nię – w sty -
lu na wią zu ją cym do lo kal nych pol skich
wzo rów.

Mi nę ło 15 lat od kąd opu ści ła ame ry -
kań ski high li fe i po sta no wi ła osiąść

W Ty li czu 
wiem, co jem
Beth Mac tee mia ła wszyst ko: wy so kie sta no wi sko w Ban ku
Świa to wym, miesz ka nie, sa mo chód, dar mo we bi le ty sa mo lo -
to we, pre stiż. 15 lat te mu opu ści ła ame ry kań ski high li fe i za -
ję ła się pro wa dze niem stad ni ny ko ni i ho dow lą owiec
w po bli żu Kry ni cy -Zdro ju.

W Stanach nie liczą się
tradycje ani więzi rodzinne.
Mam brata, ale nie znam
dalszej rodziny: babć, cioć,
kuzynów. Nie mam też
przyjaciół z dzieciństwa
i młodości, czego
zazdroszczę Polakom.
W Ameryce kontakty są
szybkie, ale nietrwałe.

Beth Mac tee
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w Ty li czu ko ło Kry ni cy i w miej scu upa -
dłe go PGR za ło żyć stad ni nę ko ni oraz
far mę owiec i kóz. Ro dzi na i zna jo mi
pu ka li się wte dy w gło wy i mó wi li, że
chy ba zwa rio wa ła. Nie ro zu mie li, dla -
cze go za mie ni ła mar ko we ko stiu my
i bu ty na wy so kich ob ca sach na wy god -
ne spodnie oraz pro stą blu zę. Jej ca łe do -
tych cza so we ży cie pod po rząd ko wa ne
by ło fir mie, w któ rej pra co wa ła, tu taj
– na wsi – czu je się nie za le żna.

– W Sta nach nie li czą się tra dy cje ani
wię zi ro dzin ne. Mam bra ta, ale nie znam
dal szej ro dzi ny: babć, cioć, ku zy nów.
Nie mam też przy ja ciół z dzie ciń stwa
i mło do ści, cze go za zdrosz czę Po la kom.
W Ame ry ce kon tak ty są szyb kie, ale nie -
trwa łe. Mia łam szczę ście zo ba czyć
praw dzi wą tra dy cję i praw dzi wą więź
ro dzin ną do pie ro w Pol sce – wspo mi na.
– Cho dzi łam do drew nia nych do mów
star szych ko biet, w któ rych czę sto nie by -
ło lo dó wek, a je śli by ły, to sta ły wy łą czo -
ne ze wzglę du na oszczęd ność prą du. Ale
na sto le za wsze był pla cek, zro bio ny
wła sny mi rę ka mi. Cze go nie wi dzia łam
ni gdy w Sta nach. Ko bie ty by ły we so łe,
uśmiech nię te, ni gdy nie sły sza łam, że nie
ma ją cza su. Ich do my by ły czy ste, a dzie -
ci za dba ne. Zaw sze mia ły czas na pój -

ście do ko ścio ła i roz wi ja nie ży cia
du cho we go. To wiej skie ko bie ty uczy ły
mnie, jak żyć i być czło wie kiem. A nie
od wrot nie. I za to je stem im wdzięcz na.

Chleb w Pol sce, 
szyn ka na emi gra cji

Ko bie ty, któ re Beth zna ła w Sta nach,
nie by ły szczę śli we. Ich ży cie, jak twier -
dzi, prze peł nia ła pust ka. Jej po ko le nie
ja ko pierw sze wy cho wy wa ło się na ha -
słach fe mi ni zmu. Ko bie ty pra co wa ły

i pra co wa ły, wdra pu jąc się na ko lej ne
szczy ty ka rie ry za wo do wej. Naj czę ściej
nie mia ły ro dzin, a je śli mia ły, to ko lej -
ne go mę ża. Dru gie go, trze cie go… Dla
dziec ka nie by ło miej sca. Bu dzi ły się
do pie ro oko ło czter dzie ste go ro ku ży cia
i bie ga ły do kli nik gi ne ko lo gicz nych.
Za póź no, bo to nie jest już naj lep szy
wiek na zo sta nie mat ką. 

Biz ne sy – jej zda niem – nie są dla ko -
biet. – Mo gą one pra co wać, ale bez
prze sa dy. Nie po kil ka na ście go dzin
na do bę. Miej sce ko bie ty jest naj pierw
przy ro dzi nie, a do pie ro na dru gim pla -
nie po win na być pra ca za wo do wa
– twier dzi. – Dla te go jest mi smut no,
gdy wi dzę, że ame ry ka ni za cja i tu taj się
wkra da. Zaw sze mó wię: w Pol sce jest
chleb, na emi gra cję idzie cie za szyn ką.
Zo sta wia cie bli skich, a wia do mo, że nie
mo żna być ro dzi ną na od le głość.

Ży cie na far mie
Beth miesz ka w Ty li czu, w drew nia -

nym do mu, nie opo dal ko ścio ła i sióstr
słu żeb ni czek, z któ ry mi się przy jaź ni
i wspie ra bu do wę ich ochron ki. 

Na co dzień zaj mu je ją pra ca na far -
mie. Gdy kil ka na ście lat te mu spro wa -

dzi ła się do Ty li cza, w oko li cach by ły
jesz cze ba ców ki. Od ba ców na uczy ła się
paść ko zy i te raz trud ni się wy ro bem se -
ra. Kie dy ktoś ze zna jo mych ma we se le,
mo żna zo ba czyć ta ki oto ob ra zek: od -
święt na bra ma, a przy niej sie dzi Beth
i doi ko zę. 

– Nie wsty dzę się te go za ję cia, ale te -
go, co ro bi łam ja ko ban kier. Le piej być
ba cą i paść ko zy niż pra co wać dla Ban -
ku Świa to we go – wy zna je. 

Trud no jej zna leźć ko goś do po mo cy.
– Mło dzi wo lą być kel ne ra mi za 900 zł, niż
za ro bić dwa ra zy ty le, pra cu jąc przy ko -
zach – dzi wi się i py ta dla cze go? Uwa ża,
że prze by wa nie ze zwie rzę ta mi uczy słu -
chać i ro zu mieć in nych bez słów.

Na oczach Beth ro śnie na stęp ne po ko -
le nie, z któ rym pra cu je na far mie. Wszy -
scy za czy na li od pra cy w staj ni. Bo ko nie
to – oprócz wy ra bia nia se rów – ko lej na,
wiel ka pa sja Beth Mac tee. Ostat nio or -
ga ni zo wa ła V Otwar te Za wo dy Jeź dziec -
kie dla dzie ci i mło dzie ży, któ re cie szy ły
wiel kim za in te re so wa niem. Wzię ło
w nich udział trzy dzie stu jeźdź ców, re -
pre zen tu ją cych osiem stad nin. 

W eko lo gicz nym go spo dar stwie rol -
nym Beth Mac tee mo żna też ku pić jaj -

Jest mi smut no, gdy wi dzę,
że ame ry ka ni za cja i tu taj
się wkra da. Zaw sze mó wię:
w Pol sce jest chleb, na emi -
gra cję idzie cie za szyn ką.
Zo sta wia cie bli skich, a wia -
do mo, że nie mo żna być ro -
dzi ną na od le głość. 
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ka i mle ko. Ogó łem na far mie, któ ra li -
czy dwie ście hek ta rów, jest ok. pięć set
sztuk zwie rząt go spo dar skich. 

Nie daw no otwo rzy ła ba sen i osa dę
tu ry stycz ną w ty lic kim le sie. Po za tym
jest w trak cie bu do wy w po bli żu far my

ho te lu i re stau ra cji, któ rych kon cep cje
rów nież sa ma stwo rzy ła, wy ko rzy stu jąc
wzo ry lo kal nej ar chi tek tu ry.

Uciecz ka przed cy wi li za cją
Daw na bu si nesswo man wy łą czy ła się

ze świa tu me dial ne go. Od wie lu lat nie
czy ta ga zet, nie oglą da te le wi zji, bo uwa -
ża, że me dia są za śmie co ne ma ło wa żny -
mi in for ma cja mi i kon tro lo wa ne. Rzad ko
uży wa kom pu te ra i ko mór ki. Mi mo wie -
lu za jęć, ma na wszyst ko czas. Twier dzi,
że za czę ła oczysz czać gło wę i jest na dro -
dze od kry wa nia praw dzi we go świa ta.

W Sta nach ostat ni raz by ła trzy la ta
te mu, to ro dzi ce od wie dza ją ją w Ty li -
czu. Gdy ma ma py ta ją, kie dy wra ca,
od po wia da: – Ma ma, tam nie ma co jeść
i pić. W No wym Jor ku jest naj gor sza wo -
da, po wie trze i je dze nie. W Ty li czu
wiem, co jem.

Jej zda niem Ame ry ka nie wy glą da ją
jak ba lo ny przez żyw ność mo dy fi ko wa -
ną i fa st fo ody. Zro bi li się le ni wi, a więk -
szość wol ne go cza su spę dza ją
przed te le wi zo rem. W Utah, gdzie
miesz ka te raz jej ro dzi na, de we lo pe rzy
wy bu do wa li osie dle trzy stu iden tycz -
nych do mów. – Jak lu dzie znaj dą swój?
– dzi wi się. – To jest do pie ro ko mu nizm!

Gdy coś idzie źle, bie rze ko nia,
i wszyst ko od zy sku je sens. 

– Ucie kłam przed cy wi li za cją, cho -
ciaż tak na praw dę wią że się ona z na tu -
rą. Je ste śmy na zie mi, aby pil no wać to,
co Bóg stwo rzył. Tak mó wi Bi blia – pu -
en tu je. 

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

– Nie wstydzę się tego, 
co teraz robię, ale tego, 
co robiłam jako bankier.
Lepiej być bacą i paść kozy,
niż pracować dla Banku
Światowego.

Wdzia łal no ści tej po cząt ko -
wo prym wiódł od dział
sta ni sła wow ski, któ ry
w 1881 r. od dał do użyt -

ku schro ni ska w Za ro śla ku pod Ho -
wer lą oraz w Za wo je li. Póź niej,
po ro ku 1892, pierw szo pla no wą ro lę
od gry wał od dział czar no hor ski z sie -

dzi bą w Ko ło myi, któ ry prze jąw szy
schro ni ska od dzia łu sta ni sła wow skie -
go, za wia dy wał przed wy bu -
chem I woj ny świa to wej sze ścio ma
te go ro dza ju obiek ta mi: na Gro pie
pod Po pem Iwa nem, na Ga dży nie,
na Za ro śla ku, w Za wo je li, w Ża biem
i w Wo roch cie.

Są de cza nie
na Czar no ho rze
Tu ry stycz ne za in te re so wa nie Hu culsz czy zną, a w szcze gól -
no ści pa smem Czar no ho ry się ga dru giej po ło wy XIX wie -
ku. Już trzy la ta po utwo rze niu w Kra ko wie To wa rzy stwa
Ta trzań skie go, w 1876 r. w Sta ni sła wo wie i w Ko ło myi po -
wsta ły od dzia ły To wa rzy stwa Ta trzań skie go, któ re w cią gu
kil ku na stu lat do pro wa dzi ły do wy ty cze nia pierw szych szla -
ków tu ry stycz nych na tym te re nie, utwo rze nia naj wcze śniej -
szych schro nisk gór skich, stwo rze nia naj pier wot niej szej
li te ra tu ry prze wod ni ko wej.

Grań Czarnohory
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Po II woj nie świa to wej tu ry sty ka zor -
ga ni zo wa na w pa śmie Czar no ho ry ist nia -
ła tyl ko w ogra ni czo nym za kre sie.
Do pie ro w ostat nich la tach wpro wa dza się
tam ozna ko wa nie w ra mach współ pra cy
ukra iń skiej Fun da cji „Kar pac kie Ście żki”
i Cen tral ne go Ośrod ka Tu ry sty ki Gór skiej
PTTK w Kra ko wie, dzię ki cze mu
w Czar no ho rze wy zna ko wa no w 2009 r.
czte ry szla ki: czer wo ny, zie lo ny i nie bie -
ski z Za ro śla ka na Ho wer lę oraz żół ty
z Za ro śla ka do Je zio ra Nie sa mo wi te go.

***
Kil ku dnio wy po byt dzie wię cio oso -

bo wej gru py są de czan na Hu culsz czyź -
nie w sierp niu bie żą ce go ro ku

prze wi dy wał dwie wy ciecz ki gór skie
w pa śmie Czar no ho ry: z Za ro śla ka
na Ho wer lę (2061 m) oraz z Dzem bro -
nii na Po pa Iwa na (2022 m). 

Wy ciecz ki te do star czy ły uczest ni -
kom nie za po mnia nych wra żeń es te tycz -
nych. Pierw sza z nich tyl ko na po cząt ku,

kie dy trze ba by ło po ko nać pię tro la su jo -
dło we go, mo gła wy dać się mniej cie ka -
wa, a chwi la mi na wet dość zwy czaj na.
Ale już po pół to rej go dzi nie mar szu,
po odej ściu od co raz to bar dziej kur czą -
ce go się po to ku Pru tu, gdzieś w oko li cy
prze łę czy Wiel ka Koź miń ska, od sło ni ły
się przed wy ciecz ko wi cza mi pierw sze
wspa nia łe wi do ki grze bie nia stych pasm:
Ku ku la na po łu dniu, Ko strzy cy
na wscho dzie i Świ dow ca na za cho dzie.
Jesz cze wię cej roz ko szy oczom (oku -
pio nej nie ma łym zmę cze niem nóg) do -
star czy ła pa no ra ma z Ma łej Ho wer li,
przed któ rą wzno sił się już tyl ko ko pu -
la sty wierz cho łek wiel kiej Ho wer li, sta -

no wią cej kul mi na cję grzbie tu z dłu gą
kil ku na sto ki lo me tro wą gra nią w kie run -
ku wschod nim.

Wej ściu na szczyt Ho wer li więk szo -
ści wy ciecz ko wi czów to wa rzy szy ła fi -
zycz na ulga, któ rą na tych miast od czu ły
człon ki i or ga ny zmę czo ne go cia ła – naj -

pierw no gi, po tem płu ca i ser ce. Do pie -
ro po chwi li mo żna by ło do strzec to, co
znaj do wa ło się na wierz choł ku – mo nu -
ment w for mie py lo nu (oto czo ny żół ty -
mi i nie bie ski mi skraw ka mi ma te ria łu)
oraz krzyż me ta lo wy, współ cze sny, dość
so lid ny, pa nu ją cy jak by nad bez mia rem
ota cza ją cych go gór. Gdy wy rów na ły się
od dech i tęt no, wi dzia ło się jesz cze wię -
cej − to, co by ło do tąd za sło nię te heł -
mia stą ko pu łą Ho wer li, czy li
rów no le żni ko we aż po ho ry zont, ciem -
no nie bie skie pa sma Gór Mar ma ro skich
– ist ne mo rze bez kre snych gór, jak by
„Ty bet” nie zna ją cy po za gó ra mi in nych
form ukształ to wa nia te re nu.

Dal sza dro ga pła jem szczy to wym raz
w dół raz w gó rę przez Bre skuł, Dan -
cesz, Tur kuł, a więc przed wo jen ną gra -
ni cą pol sko -cze cho sło wac ką, by ła
czymś po śred nim po mię dzy wy ciecz ką
w Biesz cza dy a w Ta try Za chod nie. Te
pierw sze przy po mi na ły roz le głe po ło ni -
ny, dru gie zaś stro mość zbo czy i su ro -
wość wa run ków kli ma tycz nych
zwią za na z wy so ko ścią. Przej ście te go
frag men tu za koń czy ło naj cie kaw sze eta -
py wy ciecz ki. Dal sza dro ga, choć przy -
jem na, by ła już tyl ko zej ściem, w cza sie
któ re go naj więk szą atrak cję sta no wi ło
Je zio ro Nie sa mo wi te – dość oso bli we
i mi łe oku, ale nie aż tak jak su ge ro wa -
ła by to je go na zwa.

Po II wojnie światowej turystyka zorganizowana
w paśmie Czarnohory istniała tylko w ograniczonym
zakresie. Dopiero w ostatnich latach wprowadza się tam
oznakowanie w ramach współpracy ukraińskiej Fundacji
„Karpackie Ścieżki” i Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie.

Sądeczanie na Howerli

WOKÓŁ NAS
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Na po cząt ku dnia na stęp ne go wszy -
scy by li zda nia, że to, co naj lep sze
w pa śmie Czar no ho ry, by ło już wczo -
raj. Nikt chy ba nie spo dzie wał się, że
wy pra wa na Po pa Iwa na oka że się jesz -
cze atrak cyj niej sza i to nie tyl ko ze
wzglę dów es te tycz nych, ale rów nież

emo cjo nal nych. Sta ło się tak dla te go, że
już na po cząt ku, kie dy uczest ni cy wy -
ciecz ki z mo zo łem po ko ny wa li sa mo -
cho dem wy bo istą dro gę wio dą cą
wzdłuż bar dzo wi do ko wej do li ny Cze -
re mo szu do Dzem bro nii, sta nę li
przed dy le ma tem: kon ty nu ować jaz dę
gro żą cą roz bi ciem pod wo zia sa mo cho -
du, czy ra czej zre zy gno wać z wcze -
śniej szych pla nów?

Od po wiedź przy szła sa ma, gdy dość
nie spo dzie wa nie na dro dze po ja wi ła się
pół cię ża rów ka – praw dzi wy brzy dal
w po rów na niu do re nau alt są de czan −
ale za to o wie le prak tycz niej sza, bo bez
tru du ra dzą ca so bie na wer te pach po -
dob nych do tych wi dzia nych w re por ta -
żach z Gór ne go Ka ra ba chu.
Wy star czy ło jed no mach nię cie rę ką i to -
czą cy się z ło sko tem po jazd za trzy mał
się po słusz nie, roz wią zu jąc pro blem do -
jaz du do Dzem br onii de fi ni tyw nie, choć

nie be zbo le śnie dla „sie dzeń” szóst ki
wy ciecz ko wi czów umiej sco wio nych
na twar dej „pa ce” we hi ku łu.

Po do tar ciu do Dzem bro nii – wsi roz -
le glej szej i przy jem niej szej ani że li mo -
żna by ło ocze ki wać – sze ścio oso bo wy
ze spół raź no ru szył w gó rę. Pierw szy
etap po dej ścia mi le za sko czył. Szlak
wiódł ma low ni czą dro gą, póź niej ście -
ży ną, prze cho dząc naj pierw przez łą ki
i pa stwi ska, a na stęp nie przez po la ny bo -
ro wi no we, by się gnąć wresz cie gar bu
z ba ców ką, przy któ rej wy pa sa no nie
owce, a kro wy.

Dru gi etap wę drów ki – znacz nie
trud niej szy – za czął się od dość stro me -
go po dej ścia na po la nę – „pół kę” −
na wy so ko ści oko ło 1300 m, gdzie
o dzi wo… sta ła so bie wy słu żo na „Ni -
va”, do któ rej ze wsząd zno szo no wiel -
kie ilo ści bo ró wek. Po tem był las,
a na stęp nie przej ście przez ma low ni czy
po tok Mun czel ko ło wo do spa du

Pod Iliu cho wą i po dej ście pod gru pę
skał – Ża bę, Ucha ty Ka miń (Di do i Ba -
ba) i dal sze. To wła śnie tu taj, gdzieś
w oko li cach skał ście żka sta ła się bar -
dziej stro ma, jak by ta trzań ska, zmu sza -
jąc do co raz to więk sze go wy sił ku,
któ ry wprost pro por cjo nal nie do osią ga -
nej wy so ko ści prze kła dał się na co raz to
bar dziej atrak cyj ne, chcia ło by się rzec,
fil mo we wi do ki.

Do tar cie do grzbie tu z grze bie niem
skal nym otwo rzy ło przed peł ną za chwy -
tu szóst ką trze ci, koń co wy etap wy pra -
wy. Przed ni mi, jak na dło ni, roz to czył
się dłu gi, w ca ło ści wi docz ny, wi ją cy się
po roz ło gu szlak, na koń cu któ re go ma -
ja czy ła w od da li na szczy cie Po pa Iwa -
na ma syw na syl we ta „Bia łe go Sło nia”–
po tę żnej bu dow li, miesz czą cej w la -
tach 1938-1939 no wo cze sne, świet nie
wy po sa żo ne pol skie ob ser wa to rium
astro no micz no -me te oro lo gicz ne. To, co
się wi dzia ło, by ło na ty le uro cze, iż trud -
no się dzi wić, że w po bli żu te go miej -
sca, tam gdzie bi ło źró deł ko
kry sta licz nie czy stej wo dy, bi wa ko wa ła
mło dzież ukra iń ska, roz bi ja ją ca na mio -
ty zresz tą ta kże w ró żnych in nych miej -
scach, umo żli wia jąc so bie w ten spo sób
prze by cie w cią gu dwóch dni ca łej kil -
ku na sto ki lo me tro wej gra ni Czar no ho ry,
od Po pa Iwa na na wscho dzie aż po Ho -
wer lę na za cho dzie.

Po wrót do Dzem bro nii na stą pił
przed wie czo rem. Na stęp ne go dnia są de -
cza nie po że gna li Hu culsz czy znę, zna ną
im do tych czas je dy nie z mi strzow skie go
epo su Sta ni sła wa Vin cen ta Na wy so kiej
po ło ni nie, w któ rym prze czy tać mo żna
sło wa: „A tu wo ko ło cią gle jesz cze ste -
py gór skie nie obe szłe, pusz cze nie tknię -
te, pust ko wia skal ne, jak by bez dzie jów,
jak by do pie ro cze ka ły czło wie ka. Lecz
wieść i opo wieść wię cej wi dzi i wie niż
oczy wę drow ca...”

LE SZEK MI GRA ŁA

Uczest ni cy wy pra wy:

Woj ciech Do bosz, Alek san der Mi gra ła, Le -
szek Mi gra ła, Ra fał Mi gra ła, Sta ni sław Pa żu -
cha, Ro man Po ręb ski, Jó zef Stec, Ma rek
Urban, Mie czy sław Wi tow ski.

Na początku dnia
następnego wszyscy byli
zdania, że to, co najlepsze
w paśmie Czarnohory, było
już wczoraj. 

W drodze na Howerlę

Turystyka na… pace

Sądeczanie pod Białym Słoniem
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Or ga ni za cja ta swój roz wój za wdzię cza cią -
głe mu do sko na le niu za rów no pro ce sów za rzą -
dza nia, jak i pro duk cji w ce lu za spo ko je nia
po trzeb swych klien tów w za kre sie ja ko ści i ter -
mi no wo ści świad czo nych usług. W jej dys po zy cji
znaj du je się sze ro ka i no wo cze sna ba za sprzę to -
wo–ma te ria ło wa po zwa la ją ca spro stać naj bar -
dziej wy su bli mo wa nym ocze ki wa niom.
Wła ści we za rzą dza nie, pra wi dło wo zor ga ni zo -
wa na ko mu ni ka cja we wnętrz na oraz wy so ce
wy kwa li fi ko wa ny per so nel stwo rzy ły pod wa li ny

osią gnię te go suk ce su i sta no wią so lid ny fun da -
ment dal sze go roz wo ju.

Po za pro wa dzo ną dzia łal no ścią sta tu to wą
fir ma ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu spo łecz nym,
wspie ra jąc fi nan so wo wie le ró żnych ini cja tyw.
Jest spon so rem wie lu ak cji cha ry ta tyw nych ma -
ją cych na ce lu po moc pla ców kom szkol nym, dy -
dak tycz nym i oświa to wym dla dzie ci
i mło dzie ży z uwzględ nie niem szkol nic twa śred -
nie go oraz wy ższe go. Wspie ra Ko mi sję Epi sko -
pa tu Pol ski w jej dzia ła niach na rzecz po mo cy

pol skim mi sjo na rzom, nio są cym po moc naj ubo -
ższym oby wa te lom Trze cie go Świa ta. 

Za rząd przed się bior stwa bar dzo moc no an -
ga żu je się w po pu la ry za cję sztu ki, spra wu jąc
swo isty me ce nat przy or ga ni za cji Je sien ne go
Fe sti wa lu Te atral ne go w No wym Są czu, a ta kże
pro mu jąc lo kal nych ar ty stów, pu bli ku jąc ich
pra ce na ła mach au tor skich ka len da rzy, któ re
od wie lu lat uzu peł nia ją zbio ry i są wy sta wia ne
w Mu zeum Na ro do wym w Wi la no wie.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją dzia ła nia
na rzecz pro pa go wa nia spor tu po przez wspie ra -
nie klu bów spor to wych TS Wi sła Kra ków, KTH
Kry ni ca czy San de cja No wy Sącz. W bar wach
przed się bior stwa wy stę po wa li zna ni i ce nie ni
spor tow cy ta cy jak: Pa weł Zyg munt, wie lo krot -
ny mistrz Pol ski, uczest nik pu cha ru i mi strzostw
świa ta, a ta kże Igrzysk Olim pij skich w Lil le ham -
mer, Na ga no oraz Salt La ke Ci ty w ły żwiar stwie
szyb kim, Ar tur Ślu sar czyk – czte ro krot ny
uczest nik mi strzostw świa ta I dy wi zji w ho ke ju
na lo dzie, ro ze grał w re pre zen ta cji Pol ski  114

20 LAT FIRMY ERBET

Sukces zawdzięczamy 
solidnym fundamentom
Er bet to du że, za trud nia ją ce bli sko czte ry stu pra cow ni ków, przed się bior -
stwo świad czą ce usłu gi w cha rak te rze Ge ne ral ne go Wy ko naw cy In we sty -
cji. Dzia ła na ryn ku w nie prze rwa nie od 1990 ro ku, re ali zu jąc w tym
cza sie na te re nie Pol ski oko ło dwu stu po wa żnych przed się wzięć in we sty -
cyj nych. Na prze strze ni swo jej dzia łal no ści przed się bior stwo re ali zo wa ło
obiek ty ad mi ni stra cyj ne, kul tu ral no -oświa to we, do my aka de mic kie, ho -
te le, ha le wi do wi sko wo–spor to we, in fra struk tu rę tu ry stycz ną, a ta kże
obiek ty prze my sło we oraz za kła dy prze twór stwa rol no–spo żyw cze go.
Wszyst kie od da ne do użyt ku obiek ty są swe go ro dza ju wi zy tów ką pra cy
przed się bior stwa, czę sto kroć przy ku wa jąc wzrok prze chod niów.

Na gro dy i wy ró żnie nia

Wy ni ki pra cy fir my Er bet zo sta ły nie jed no krot nie do strze żo ne i do ce nio ne. Sta ła się ona człon kiem eli tar ne go „Klu bu Ga zel Biz ne su”, któ re go or ga ni -
za to rem jest „Puls Biz ne su”. Do naj wa żniej szych na gród i wy ró żnień za li czyć mo że my:
• Re ko men da cja Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa w la tach 1995, 2000, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, dzie dzi na; bu dow nic -
two ogól ne, prze my sło we oraz in sta la cje elek trycz ne i ener ge tycz ne,
• Li sta 100 w la tach 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 – wy ró żnie nie Wy daw nic twa Mu ra tor dla naj więk szych przed się biorstw bu dow la nych w Pol sce,
• Srebr ne Wier tło 2004 – Bu do wa Ro ku – na gro da w kon kur sie fir my Bosch,
• Zło te Wier tło 2005 – Bu do wa Ro ku – na gro da w kon kur sie fir my Bosch,
• Zło te Wier tło 2005 – Mo der ni za cja Ro ku na gro da w kon kur sie fir my Bosch,
• Po dwój ne Wier tło 2005 – na gro da fir my Bosch za szyb ki roz wój fir my,
• Ga ze le Biz ne su 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 – wy ró żnie nie wy daw nic twa PULS Biz ne su dla naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją cych się firm,
• Zło te Wier tło 2007 – Bu do wa Ro ku – na gro da w kon kur sie fir my Bosch, 
• Dia men ty For be sa 2008 – wy ró żnie nie mie sięcz ni ka For bes dla dy na micz nie roz wi ja ją cych się firm, 
• Kra kow ski Du kat 2008 – na gro da Izby Prze my sło wo – Han dlo wej w Kra ko wie w ka te go rii Wła ści ciel Fir my,
• Bu do wa Ro ku 2010 – wy ró żnie nie w kon kur sie Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa.
Za swą dzia łal ność cha ry ta tyw ną fir ma Er bet uzy ska ła wie le udo ku men to wa nych słów uzna nia i po dzię ko wań od wie lu in sty tu cji, w tym rów nież
bar dzo istot ną na gro dę „Ziarn ka Gor czy cy”.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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spo tkań i strze lił 40 bra mek, To masz Si ko ra
– pię cio krot ny mistrz uni wer sja dy, sze ścio krot -
ny mistrz Eu ro py, pię cio krot ny olim pij czyk
w bia th lo nie, czy Pa weł „Har naś” Ko ło dziej
– pię ściar ski mistrz świa ta fe de ra cji IBC i WBF
w ka te go rii cru iser (ju nior cię żkiej).

Ko lej nym przy kła dem mo że być udzie la ne
wspar cie przy or ga ni za cji hep pe nin gów pn.
„Sport Prze ciw Nar ko ty kom”, ma ją cych na ce lu
pro mo wa nie wśród dzie ci i mło dzie ży zdro we go
i trzeź we go try bu ży cia. 

Swą po mo cą przed się bior stwo Er bet obej mu je

rów nież pla ców ki słu żby zdro wia, szpi ta le, w tym
min. Fun da cję Roz wo ju Kar dio chi rur gii „Cor Aegrum”
w Kra ko wie, któ rej Prze wod ni czą cym Ra dy jest
prof. dr hab. med. An to ni Dziat ko wiak. 

Przed się bior stwo Pro duk cyj no 
Han dlo wo Usłu go we 

„ER BET” sp. z o.o.
ul. Wę gier ska 148B, 33-300 No wy Sącz,

tel. 18 449 60 10

Na sze re ali za cje

Do naj wa żniej szych zre ali zo wa nych za -
dań in we sty cyj nych za li czyć mo że my:
• budowę Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu,
• rekonstrukcję Osady Turystycznej Czorsztyn
– Kluszkowce,
• modernizację hotelu Panorama w Krynicy
– Zdroju,
• modernizację domów studenckich AGH
Akropol i Babilon w Krakowie,
• budowę salonu samochodowego
Volkswagen oraz Honda w Nowym Sączu,
• budowę Komend Powiatowych Policji
w Gorlicach i Olkuszu,
• modernizację zakładów przemysłowych
SGL Carbon oraz Newag w Nowym Sączu
• budowę hal sportowych przy ul
Nadbrzeżnej i Kościuszki w Nowym Sączu,
• budowę salonu samochodowego Crysler
– Jeep oraz Mercedes w Krakowie,
• modernizację Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,
• budowę hali sztucznego lodowiska
w Krynicy-Zdroju,
• modernizację zabytkowego zespołu
klasztornego o.o. Jezuitów w Nowym Sączu,
• modernizację i rozbudowę zakładów
przemysłowych Piwniczanka w Piwnicznej,
• rozbudowę i modernizację budynków
administracyjnych ZUS w Nowym Sączu
i Zakopanem,
• budowę budynku administracyjnego PZU
w Krakowie,
• modernizację budynku administracyjnego
Poczty Polskiej w Zakopanem,
• budowę Miasteczka Galicyjskiego
w Nowym Sączu,
• budowę kompleksów handlowych przy ul
Zielonej i Tarnowskiej w Nowym Sączu,
• budowę zakładów przemysłu spożywczego
AGROTEX w Łososinie Dolnej,
• budowę zakładów przemysłowych Bitner
w Trzyciążu,
• budowę hotelu Motyl w Krynicy-Zdroju,
• budowę VI Komisariatu Policji w Krakowie,
• budowę obiektów produkcyjnych
Wydawnictwa Apostolstwa i Modlitwy
w Krakowie,
• rozbudowę i modernizację obiektów
Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
w Krakowie.

Pod czas ju bi le uszo wej im pre zy w MCK „So kół” w Nowym Sączu pre ze si –To masz Ćwi kow ski, Ro man
Sło wik, Ra fał Sta nu szek – bu do wa li... Er bet FOT. GAJA
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M ał go rza ta Kos sa kow ska
z Na wo jo wej, skrom -
na urzęd nicz ka w wy dzia le
in we sty cji Urzę du Mia sta

No we go Są cza, zdo by ła pierw sze miej -
sce pod czas pre sti żo wej wy sta wy fo to -
gra ficz nej, bę dą cej czę ścią Fe sti wa lu
Pięk na w Ka li nin gra dzie. Ju ry do ce ni ło
jej 80 fo to gra mów, na któ rych przed sta -
wi ła… sa mą sie bie.

– Trud no jest zro bić sa mej so bie zdję -
cie, bo przede wszyst kim fo to graf nie wi -
dzi mo de la w obiek ty wie, ale lu bię to,
ba wię się tym...

Mał go rza ta na po wa żnie fo to gra fu je
od kil ku lat. Po słu gu je się cy fro wą lu -
strzan ką Ni kon. Jest człon kiem Kry nic -
kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go. Ma
na kon cie kil ka wy staw i wy daw nictw,
w tym gło śny ka len darz na 2009 rok,
na któ rym od wa żnie przed sta wi ła wdzię -
ki swe go cia ła, co sta ło się sen sa cją to -
wa rzy ską w są dec kim ma gi stra cie. Je den
z ka len da rzy po wie sił w swo im ga bi ne -

cie wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, bę dąc
pod wra że niem kre atyw no ści i ory gi nal -
no ści ar ty stycz nej pa ni Mał go si. 

– Przy go dę z fo to gra fią za czę łam
od pod pa try wa nia przy ro dy w trak cie
wę dró wek na gór skich szla kach, ście -
żkach. Nie daw no prze nio słam swo je fo -
to gra fo wa nie do bar dzo skrom ne go
„stu dia do mo we go”. Kil ka ża ró wek fo -
to gra ficz nych, tło spo koj ne lub bar dziej
ko lo ro we, blen da, sta tyw, pi lot. In spi ra -
cje do mo ich prac bio rę z ota cza ją ce go

świa ta, spo ty ka nych lu dzi, ob ser wa cji
świa tła, ubio rów i tka nin, jak rów nież
wła sne go wnę trza, na stro ju, sta nu psy -
chicz ne go w da nym dniu. Pra ca w do mu
ma swo je za le ty. Fo to gra fu ję wte dy, kie -
dy mam na to ocho tę. Efek ty koń co we to
mo ja fan ta zja, wy obraź nia, jak rów nież
szu ka nie spo so bu na wy ra że nie sie bie.
Cią gle ro dzą się no we po my sły i po szu -
ki wa nia. Przy cho dzą sa me.

Mał go rza ta, kie dy fo to gra fu je, czu je
się wol na. Sku pio na wy łącz nie tyl ko
na tym, co wi dzi wi zjer.

– Wszyst ko, co by ło, nie po wró ci, a co
bę dzie, też prze mi nie. Po zo sta ną tyl ko
mo je fo to gra fie.

Bo ga ty do ro bek Mał go rza ty Kos sa -
kow skiej mo żna w czę ści obej rzeć na stro -
nie: www.mal go rza ta kos sa kow ska.pl.

(LEŚ)

Suk ces są de czan ki w Ka li nin gra dzie

Ar tyst ka i mo del ka
w jed nej oso bie

) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ
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Co ro ku, w paź dzier ni ku, są de -
cza nie (łącz nie po nad 8 tys.
osób) ma ją oka zję obej rzeć
naj gło śniej sze spek ta kle bie żą -

ce go se zo nu te atral ne go w Pol sce. Jest
już re gu łą: na bar dzo zró żni co wa ny
i nie zwy kle cie ka wy re per tu ar fe sti wa -
lu, skła da ją się za rów no sztu ki kla sycz -
ne, jak i czar ne ko me die, far sy i ba śnie
czy mu si ca le.

Im pre za w No wym Są czu jest do brze
zna na w sze ro kim śro do wi sku ar ty stycz -

nym. Do mia sta zje żdża ją zna ko mi te
spek ta kle, z peł ną sce no gra fią i pierw -
szo li go wą ob sa dą. Or ga ni za cję wi do -
wisk, oprócz Urzę du Mia sta, wspie ra ją
nie za wod ni spon so rzy, z pla ty no wym
me ce na sem fir mą Ko ral na cze le. 

Nie przy pad ko wo Je sien ny Fe sti wal
Te atral ny tra fił na po dat ny grunt w mie -
ście, któ re za wsze de kla ro wa ło ogrom -
ną mi łość do te atru, zaś te atr trak to wał
No wy Sącz ja ko miej sce ma gicz ne. Ca -
ły XX wiek iskrzył się tu taj od zja wisk

te atral nych, pre mier, na zwisk świet nych
twór ców. To tu taj od bli sko 90 lat naj -
więk szym po wo dze niem i sza cun kiem
cie szy się jed na z naj lep szych ama tor -
skich scen w Pol sce – Te atr Ro bot ni czy
im. Bo le sła wa Bar bac kie go.

Ju bi le usz 75-le cia „Bar bac kie go”
w 1997 r. był bez po śred nią przy czy ną
po wsta nia Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral -
ne go, któ ry szyb ko stał się sa mo dziel -
nym i su we ren nym by tem kul tu ro wym
No we go Są cza. W na stęp nym ro ku po -

Jed nym z naj wa żniej szych wy da rzeń ar ty stycz nych od trzy na -
stu lat or ga ni zo wa nych naj pierw przez Dom Kul tu ry Ko le ja -
rza, a obec nie Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu, jest
Je sien ny Fe sti wal Te atral ny. 

Te atral ny 
za wrót gło wy
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ja wił się pla kat i lo go au tor stwa Fran -
cisz ka Pal ki, a od 2003 r. z ele men ta mi
gra ficz ny mi za pro jek to wa ny mi przez
prof. An drze ja Szar ka.

Do tych cza so we edy cje Fe sti wa lu by -
ły dla są dec kiej pu blicz no ści nie po wta -
rzal ną oka zją do obej rze nia stu
czter dzie stu spek ta kli i pro gra mów es -
tra do wo -ka ba re to wych z udzia łem naj -
więk szych gwiazd te atru i fil mu.
Do tych cza so wa fre kwen cja fe sti wa lo wa
się ga ją ca bli sko stu ty się cy wi dzów, to
efekt nie tyl ko wy so kie go po zio mu pre -
zen ta cji sce nicz nych, ale też bez wąt pie -
nia ma gii na zwisk. Kry sty na Jan da,
Ire na Kwiat kow ska, An na Se niuk, Jo an -
na Szczep kow ska, Ka ta rzy na Fi gu ra,
Ad rian na Bie drzyń ska, Ire na Jun, An -
na Ro man tow ska, Ka ta rzy na Skrzy nec -
ka, Mag da Te re sa Wój cik, Ewa Zię tek,
Ma ria Pa kul nis, Edy ta Ol szów ka, Jo an -
na Żół kow ska, Zo fia Mer le, Ar tur Bar -
ciś, Je rzy Boń czak, Jan En glert, Ja nusz
Ga jos, bra cia Gra bow scy, Jan Ko bu -
szew ski, Krzysz tof Kol ber ger, Hen ryk
i Piotr Ma cha li co wie, Woj ciech Ma laj -
kat, Ce za ry Pa zu ra, Ma rek Pe re pecz ko,
ro dzi na Pesz ków, To masz Stoc kin ger,
Zbi gniew Za pa sie wicz, Je rzy Zel nik czy
Zbi gniew Za ma chow ski – to tyl ko nie -
któ re na zwi ska. 

Do daj my do nich na zwy re no mo wa -
nych scen pol skich: Ate neum, Ko me dii,
Kwa dra tu, Mon tow ni, Na Wo li, Po -
wszech ne go, Stu dio, a ta kże Te atru Wiel -

kie go i Ope ry Na ro do wej z War sza wy;
Te atru Sta re go, Sce ny STU, Lu do we go
z Kra ko wa; Ślą skie go z Ka to wic, Te atru
im. J. Oster wy z Go rzo wa Wiel ko pol skie -
go, Te atru im. Wan dy Sie masz ko wej
z Rze szo wa, „Wit ka ce go” z Za ko pa ne go,
„Wier sza li na” z Su pra śla – i ja wi się nam
nie zwy kle barw na pa no ra ma te go, co
w pol skim te atrze naj cie kaw sze, naj bar -
dziej in try gu ją ce, kla sycz nie pięk ne i od -
wa żnie awan gar do we oraz po szu ku ją ce.

Je sien ny Fe sti wal Te atral ny wszedł
na sta łe do ka len da rza kul tu ral ne go
mia sta i re gio nu, zy sku jąc so bie ogrom -
ną re no mę wśród te atrów i ar ty stów za -
pra sza nych do MOK, a przede
wszyst kim – wśród wspa nia łej pu blicz -
no ści (bi le ty re zer wo wa ne są z wie lo ty -
go dnio wym wy prze dze niem). Tra dy cja
tej wiel kiej uczty te atral nej za wsze też
bę dzie się wią za ła z hi sto rią Te atru Ro -
bot ni cze go, sce ny, któ ra w hi sto rii pol -
skie go te atru (nie tyl ko ama tor skie go)
zaj mu je jed no z naj wy ższych miejsc
wśród scen dla pol skiej kul tu ry szcze -
gól nie za słu żo nych. 

(LEŚ)

Dom Pie rac kie go jak no wy…

W przeded niu fe sti wa lu za koń czy ła się trwa -
ją ca od grud nia 2009 r. prze bu do wa i mo -
der ni za cja Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry (d.
Do mu Kul tu ry Ko le ja rza) w No wym Są czu.
Ro bo ta mi za ję ło się kon sor cjum firm: Bu de -
ko Ja nu sza Lu py z No we go Są cza i Fu tu re
Tech Mar ci na Sło dycz ki z Za ko pa ne go. Wnę -
trza za ara nżo wa ła ma lar ka Alek san dra
Skow ro nek, ab sol went ka war szaw skiej Aka -
de mii Sztuk Pięk nych i Flo ren ce De si gne Aca -
de my. Koszt przed się wzię cia: 5,5 mln zł,
w tym 75 proc. z fun du szy unij nych, a 25
proc. z bu dże tu mia sta.
Obiekt MOK, zbu do wa ny na ce le kul tu ral ne
w la tach 30. XX w. ja ko Dom Pie rac kie go, zo -
stał grun tow nie uno wo cze śnio ny. Pra ce ob -
ję ły m.in. re mont sal prób i po miesz czeń
biu ro wo -tech nicz nych, za ple cza i de ko ra tor -
ni, gar de ro by i ła zie nek, a ta kże utwo rze nie
ma łej sa li ka me ral nej w sty lu re tro oraz pro -
fe sjo nal ne go stu dia na grań. Zmie nił się rów -
nież ze wnętrz ny wy gląd bu dyn ku: znik nął
bluszcz, któ ry od wie lu lat za ra stał ele wa cję.

Musical La dolce NRD

Cezary Żak i Artur Barciś w Dziwnej
parze Neila Simona

Be ata Ści ba ków na i Ra fał Kró li kow -
ski w Hip no zie An to nie go Cwoj -
dziń skie go
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Się gnij my do po cząt ków: kto jest
„oj cem” Fe sti wa lu?

– „Oj ciec” jest zbio ro wy. W 1997
ro ku dla uczcze nia 75–le cia Te atru Ro -
bot ni cze go przy go to wy wa li śmy Bal la -
dy nę Sło wac kie go w re ży se rii An drze ja
Ho rosz kie wi cza, w ro li głów nej z Mi -
le nią Ma łec ką -Ro gal, obec ną dy rek tor
Pa ła cu Mło dzieży. W ko le żeń skim gro -
nie ko mi te tu ob cho dów dla uatrak cyj -
nie nia ju bi le uszu po sta no wi li śmy
za pro sić na wy stę py kil ka te atrów,
głów nie dzię ki kon tak tom z bę dą cym
wów czas na fa li za ko piań skim te atrem
Wit ka ce go oraz za przy jaź nio nej z na mi
Ire ny Jun, któ ra sa ma wy stą pi ła z mo -
no dra mem. Przy je cha li wte dy m.in. nie -
ży ją cy już Zbi gniew Za pa sie wicz,
An drzej i Mi ko łaj Gra bow scy, Ka zi -
mierz Grześ ko wiak oraz Jo an -
na Szczep kow ska ze spek ta klem Go ła
ba ba, ka ba re ty. My obok Bal la dy ny po -
ka za li śmy też An ty go nę Hen ry ka Kaj -
za ra i Ka ba ret pa na Ba ja rza An drze ja
Górsz czy ka. Na zwa Je sien ny Fe sti wal
Te atral ny przy ję ła się do pie ro w na stęp -
nym ro ku. Mnie po wie rzo no obo wiąz -
ki ko or dy na to ra. By łem zwią za ny
z Te atrem Ro bot ni czym od 1980 r. Bra -
łem udział w wie lu przed się wzię ciach
kul tu ral nych, ale przed tak ogrom nym
wy zwa niem sta ną łem pierw szy raz. By -
ła tre ma, ale by ła też po zy tyw na, mo bi -
li zu ją ca do pra cy ad re na li na.
Ko mu jed nak przy pi sze my „oj cow -
skie” pra wa fe sti wa lu?

– Na le żą się one w pierw szym rzę -
dzie An drze jo wi Go rosz kie wi czo wi,
ów cze sne mu kie row ni ko wi ar ty stycz ne -
mu Te atru Ro bot ni cze go, oraz dwóm
dy rek to rom Do mu Kul tu ry Ko le ja rza:
(by łe mu) Ma cie jo wi Rop ko wi i (no we -
mu) Mar cie Ja ku bow skiej, któ ra
w 1995 r. za stą pi ła go, wno sząc do pla -

ców ki przy Alei Wol no ści dy na mit
świe żej ener gii. To by ła nie sa mo wi ta
mie szan ka ru ty ny z mło do ścią. Pan Ma -
ciej, choć już na eme ry tu rze, nie mal co -
dzien nie to wa rzy szył przy go to wa niom
do im pre zy. To nie był ła twy okres.

Miej ski Ośro dek Kul tu ry (w sta rej for -
mu le) pod da ny zo stał re struk tu ry za cji,
zo sta li śmy za trud nie ni w Ko le jo wym
Sto wa rzy sze niu Ani ma to rów Kul tu ry,
pra co wa li śmy w sta łej nie pew no ści za -
si la nia fi nan so we go.
Nie ma kul tu ry na wy so kim po zio -
mie bez go dzi wych pie nię dzy. Jak
ra dzi li ście so bie z po zy ska niem
od po wied nich fun du szy?

– Z po mo cą po śpie szył i śpie szy
do dziś Urząd Mia sta oraz pry wat ni me -
ce na si. Kto kol wiek kie dy kol wiek za bie -

gał o te go ty pu spon so rów, ten zna
pro blem. W na szym przy pad ku re ko -
men da cją by ła ja kość przed sta wień fe sti -
wa lo wych, lu dzie szyb ko prze ko na li się,
że nie ofe ru je my tan de ty, lecz so lid ne
wi do wi ska. Na sze kon tak ty z me ce na sa -
mi prze kształ ci ły się w re la cje przy ja -
ciel skie. Sze fo wie ta kich firm jak: Ko ral,
Fa kro, Wi śniow ski, Ra mex, DA KO,
Piw ni czan ka, Er bet, SGL Car bon, Ban -
ku Ślą skie go czy Ban ku PKO BP, to dziś
na si so jusz ni cy i orę dow ni cy. I nie cho -
dzi tu tyl ko o sa mą go tów kę, ale o ol -
brzy mie wspar cie or ga ni za cyj ne czy
ma te ria ło we, o trans port, ho te lar stwo,
ka ta lo gi i pla ka ty, kwia ty, ga stro no mię.
Fe sti wa lo wy po mysł chwy cił, mo żna by -
ło na wet mó wić o pew nym fe no me nie,
te go sfor mu ło wa nia uży wał pro wa dzą cy
pierw sze fe sti wa le red. Hen ryk Cy ga nik,

Sądecki Avignon
Rozmowa z szefem artystycznym Jesiennego Festiwalu Teatralnego

w Nowym Sączu, Januszem Michalikiem

Po kilku latach, dzwoniąc
z zaproszeniem
do czołowych teatrów
warszawskich, słyszałem:
– Do Sącza? Lecimy
na skrzydłach!
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któ ry wpro wa dził do obie gu okre śle nie
„są dec ki Avi gnon”. Miał na my śli wiel -
ką ka rie rę fran cu skie go mo de lu fe sti wa -
lu te atral ne go: oto w ma łym, zna nym
w za sa dzie tyl ko z od le głej hi sto rii mia -
stecz ku raz do ro ku pre zen to wa ne są naj -
lep sze sztu ki z ca łej Fran cji.
Na czym po le gał ten fe no men?

– Za nim od po wiem, za py tam. Jak
czę sto miesz ka niec Są cza uczęsz cza
do te atru?
Pew nie bar dzo rzad ko. Trze ba się

wy brać do Kra ko wa czy do War sza -
wy, ze spe cjal ną wy ciecz ką,
w czym kie dyś (ale zwy kle raz
do ro ku) spe cja li zo wa ły się re no -
mo wa ne są dec kie szko ły.

– No, wła śnie! Tym cza sem tu taj są -
de cza nie lu bią cy te atr otrzy ma li szan sę
obej rze nia kil ku na stu gło śnych w bie żą -
cym se zo nie przed sta wień, z udzia łem
gwiazd pierw szej wiel ko ści. Bez ko -
niecz no ści tru dów pod ró ży do wiel ko -
miej skich cen trów kul tu ry. To tak jak by
mi ło śnik Mel po me ny ze sto li cy cho dził
do te atru mi ni mum raz w mie sią cu
w cią gu ro ku. My for mu łę ku mu la cji se -
rii przed sta wień w jed nym miej scu,
w tym sa mym cza sie, ubo ga ci li śmy
o im pre zy to wa rzy szą ce: wy sta wy fo to -
gra ficz ne, spo tka nia, wy mia nę do świad -
czeń. Po kil ku la tach, dzwo niąc
z za pro sze niem do czo ło wych te atrów
war szaw skich, sły sza łem: – Do Są cza?
Le ci my na skrzy dłach!

Po gra tu lo wać!
– Ale to nie ko niec. Rów nie wa żna

by ła bo ga ta i zró żni co wa na ofer ta, jej
wie lo ra kość ga tun ko wa, od awan gar dy,
po kla sycz ny dra mat, mu si cal, ko me dię
bul wa ro wą, a na wet ba let. Przed sta wie -

nia dla do ro słych i dla dzie ci. Dla ko ne -
se rów i tzw. ma so we go wi dza.
Wszyst kie grzy by w barsz czu!
Ka żdy fe sti wal przy no sił też są dec -
ką pre mie rę…

– To praw da. No wy Sącz ma pięk ne
tra dy cje te atral ne, któ re za pi sy wa ły
przed woj ną fa mi lie Bar bac kich czy De -
nen fel dów, to tu na sce nie de biu to wa ły
póź niej sze wiel kie da my pol skie go te -
atru – Zo fia Ry siów na i Da nu ta Sza far -
ska, tu iskrzy ły się in te re su ją ce
ini cja ty wy. He niu Cy ga nik na pi sał kie -
dyś, że „No wy Sącz za wsze de kla ro wał

ogrom ną mi łość do te atru, a i te atr trak -
to wał No wy Sącz ja ko miej sce ma gicz -
ne”. Mie li śmy w mie ście pró by
uru cho mie nia za wo do we go te atru, ale
– choć po ten cjał ludz ki był, chę ci też by -
ły wiel kie – speł zły one na ni czym.
Mo że i do brze, bo za wo do wy te atr to ol -
brzy mia ma chi na, wy ma ga ją ca biu ro kra -
cji. Eta tów, spo rych pie nię dzy. Je ste śmy
zbyt ma łym ośrod kiem, aby te mu po do -
łać. Nie zna czy to oczy wi ście, że nie
kwit nie ży cie te atral ne, o czym świad czą
licz ne spek ta kle Te atru Ro bot ni cze go,
Te atru NSA, grup mło dzie żo wych
MOK, Pa ła cu Mło dzie ży, a ta kże prze -
glą dy (np. „Baj du rek”). Ale to Je sien ny
Fe sti wal Te atral ny mo bi li zo wał nas
do po dej mo wa nia ko lej nych, am bit nych
in sce ni za cji, są dec kich pre mier by ło
w tym cza sie kil ka na ście. Cie ka we, że
na si part ne rzy za wo dow cy za czę li trak -
to wać nas, ama to rów, jak pro fe sjo na li -
stów. Re ali zo wa li z na mi przed sta wie nia
ta cy twór cy, jak Ka ta rzy na Ga ert ner,
Woj ciech Głuch, Ma rek Frąc ko wiak,
Bo gu sław Scha ef fer, Cze sław Ma jew ski
i te raz Ma ciej Ku jaw ski, któ ry wy re ży -
se ro wał w Te atrze Ro bot ni czym „Zem -
stę” AD 2010, ka non pol skiej sce ny.
Mo żna po wie dzieć, że ta na sza, ama tor -
ska prze cież, są dec ka sce na we szła
na trwa łe w krwio bieg ży cia te atral ne go
w Pol sce. Nie daw no za pro szo no nas na -
wet do Sztok hol mu.
Pro wa dził Pan więk szość fe sti wa li,
któ re z przed sta wień utkwi ły
szcze gól nie w pa mię ci?

– Wra żeń, aneg dot, za baw nych
i smut niej szych zda rzeń jest bez li ku.
Pa mię tam np. noc ną sce ne rię od gry wa -
ne go w Daw nej Sy na go dze przez te atr
Wit ka ce go Dok to ra Fau stu sa. Pa mię tam
prze rwa ne przed sta wie nie przez Zbi -
gnie wa Za pa sie wi cza zde gu sto wa ne go
nad mier ną ak tyw no ścią tuż przed sce ną
jed ne go z miej sco wych fo to re por te rów.
Pa mię tam mój nie szczę śli wy upa dek
(nie mal stra ci łem przy tom ność) w mo -
lie row skim Grze go rzu Dyn da le, zgod -
nie ze sce na riu szem ska ka łem
do „wo dy”, za pa da ła ciem ność, a po po -
wro cie świa teł nie by łem w sta nie po ka -
zać się pu blicz no ści. In nym ra zem nasz
spec od oświe tle nia, To mek Kro czek,
ru nął z dra bi ny na dół i zła mał rę kę.

Nowy Sącz ma piękne
tradycje teatralne, które
zapisywały przed wojną
familie Barbackich czy
Denenfeldów, to tu na scenie
debiutowały późniejsze
wielkie damy polskiego
teatru – Zofia Rysiówna
i Danuta Szafarska.

Janusy Michalik w Ożenku Gogola
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Zby szek Za ma chow ski rzu cał bu tem
do ku bła ze śmie cia mi, ale nie szczę śli -
wie tra fił w… ko bie tę w pierw szym rzę -
dzie. Je rzy Boń czak w prze rwie mię dzy
jed nym a dru gim spek ta klem stra cił głos
z po wo du ostrej in fek cji, z ra tun kiem

po spie szył le karz z wi dow ni, któ ry za -
apli ko wał mu tzw. wlew kę, za wiózł
na chwi lę do szpi ta la, z któ re go ak tor
po wró cił na czas i za grał w dru gim
przed sta wie niu. Piotr Szwe des zgu bił
ob rącz kę ślub ną, kil ka ty go dni po ożen -
ku, co za dra mat! Od na la zła się po kil -
ku dniach pod wy kła dzi ną. Go dzi na mi
wspa nia łe opo wie ści o ko niach snuł ich
wiel ki mi ło śnik Hen ryk Ma cha li ca. Nie -
zwy kle sym pa tycz ny był Ma rek Pe re -
pecz ko, z któ rym zna la złem wspól ną
płasz czy znę po ro zu mie nia na te mat mu -
zy ki i sprzę tu rtv. W pa mię ci po zo sta ją

trwa ją ce nie rzad ko do świ tu ku lu aro we
po gwar ki w fe sti wa lo wej ka wia ren ce,
słod kie wie lo go dzin ne ga dul stwo Kac -
pra Ku szew skie go czy za baw ne ty ra dy
Ja na Ko bu szew skie go. Spo ro za baw -
nych sy tu acji wy ni ka ło z wa run ków, ja -
ki mi dys po no wa li śmy. Wia do mo,
cia sno ta, brak pro fe sjo nal ne go za ple cza,
ka me ral ne wnę trza unie mo żli wia ły za -
pre zen to wa nie peł nych sce no gra fii i mo -
żli wo ści sce nicz nych. Ta ki te atr
Wier sza lin z Su pra śla przy wiózł ol brzy -
mie fi gu ry drew nia ne, któ re z tru dem
mie ści ły się na sce nie. Roz pę dze ni tan -
ce rze z ba le tu Te atru Wiel kie go wpa da li
na ścia nę za ku li sa mi. Dziś, po wiel kiej
mo der ni za cji, do cze ka li śmy się obiek tu
ma rzeń: du żej sce ny, pięk nej wi dow ni,
no wo cze sne go oświe tle nia. Tu za zna -
czę, że mi mo nie na le ży tych wa run ków,
ak to rzy nie na rze ka li, na sze bra ki są dec -
ka pu blicz ność re kom pen so wa ła im ser -
decz ną go ści ną. Z wie lo ma te atra mi
je ste śmy za przy jaź nie ni, np. sto łecz ny
„Kwa drat” przy je dzie te raz do nas już
po raz je de na sty.
A ja ki bę dzie ten obec ny, czter na -
sty fe sti wal?

– Za pra szam, zo ba czy my. Zmie nił się
po re mon cie Miej ski Ośro dek Kul tu ry,
ale nie zmie ni się z pew no ścią kli mat
„są dec kie go Avi gno nu”, na sza wier -

na pu blicz ność i me ce na si. Nie zmie ni
się – co wi dać choć by po wiel kim sprzą -
ta niu po mo der ni za cji – ze spo ło wy wy -
si łek wszyst kich pra cow ni ków MOK,
od dy rek cji po pra cow ni ków tech nicz -
nych, pra ca na okrą gło przez ca łą do bę.
Zgra nie tej eki py to na sza re cep ta na fe -
sti wa lo wy suk ces. Na okres fe sti wa lu
wszy scy wy pro wa dza ją się z do mów
i nie ża łu ją sił. Od pocz nie my do pie ro
po ostat nim spek ta klu.

Roz ma wiał JE RZY LE ŚNIAK

Ja nusz Mi cha lik

Ur. 26 ma ja 1960 r. w No wym Są czu, ab sol -
went I LO im. Ja na Dłu go sza w No wym Są -
czu. Ak tor i re ży ser, w Te atrze Ro bot ni czym
im. B. Bar bac kie go od 1980 r. (de biu to wał
w spek ta klach Po la tach mil cze nia i Co się ko -
mu w du szy gra Bo gu sła wy Aga ty Kon stan -
ty). Współ za ło ży ciel Te atru NSA (1981), ma
na kon cie po nad 70 ról i ok. 50 wy re ży se ro -
wa nych spek ta kli te atral nych. Od gry wał
m.in. Tar tuf fe w mo lie row skim Świę tosz ku,
Grze go rza Dyn da łę, Pod ko le si na w Ożen ku,
Ra do sta w Ślu bach pa nień skich, Wil le go Son -
nen bru cha w Niem cach. Był na sce nie kró -
lem, ża bą, we so łym dia błem, a na wet...
chó rem w An ty go nie. 

Zmienił się po remoncie
Miejski Ośrodek Kultury,
ale nie zmieni się
z pewnością klimat
„sądeckiego Avignonu”,
nasza wierna publiczność
i mecenasi.

Janusy Michalik jako Grzegorz Dyndała i... Przyjaciel wesołego diabła FOT. JEC
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17.10 (niedziela) – godz. 18.00
Koncert Papieski – „TREBUNIE-TUTKI” W HOŁDZIE OJCU
ŚWIĘTEMU „Niebiańskie nuty Wielkiego Pasterza”.

18.10 (poniedziałek) – godz. 17.30 i 20.30
„GĄSKA” Nikołaja Kolady 
Teatr CAPITOL z Warszawy, reżyseria: Grzegorz CHRAPKIEWICZ,
występują: Katarzyna FIGURA, Anna GORNOSTAJ, Maria DEJMEK
(Anna KÓZKA), Tomasz DEDEK, Cezary MORAWSKI.

19.10 (wtorek) – godz. 10.00 i 18.00
„ZEMSTA” Aleksandra Fredry 
Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego z Nowego Sącza,
reżyseria: Maciej KUJAWSKI. 

20.10 (środa) – godz. 10.00 i 12.00
„O!!! CZERWONY KAPTUREK!” Macieja K. Tondery
Teatr Lalek RABCIO z Rabki-Zdroju, reżyseria: Maciej K. TONDERA, 
występują: Piotr SERAFIN, Hanna ŚWIĘTNICKA, Paweł STOJOWSKI,
Katarzyna PĘDZIMĄŻ, Cezary SKROCKI, Agnieszka KWIATKOWSKA.

21.10 (czwartek) – godz. 10.00 i 17.30.
„BURZA W TEATRZE GOGO” Andrzeja Maleszki
Teatr CO SIĘ STAŁO?! z Limanowej, reżyseria: Janusz MICHALIK. 

22.10 (piątek) – godz. 17.00 i 20.30
„ZAMKNIJ OCZY I MYŚL O ANGLII” Johna Chapmana &
Anthony’ego Marriotta
Teatr BAJKA z Warszawy, reżyseria: Stefan FRIEDMANN,
występują: Agnieszka KOTULANKA, Agata MEILUTE, Małgorzata
PIECZYŃSKA, Krzysztof BANASZYK, Andrzej DESKUR, Stefan
FRIEDMANN, Włodzimierz PRESS, Karol STRASBURGER, Zdzisław
WARDEJN. 

23.10 (sobota) – godz. 16.00 i 19.00
„CO JA PANU ZROBIŁEM, PIGNON?” Francisa Vebera 
Teatr KWADRAT z Warszawy, reżyseria: Wojciech ADAMCZYK,
występują: Paweł WAWRZECKI, Grzegorz WONS, Andrzej GRABARCZYK,
Renata DANCEWICZ, Andrzej NEJMAN, Marek SIUDYM.

24.10 (niedziela) – godz. 16.00 i 19.00
„MIŁOŚĆ I POLITYKA” Pierre’a Sauvila 
Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, reżyseria: Jerzy BOŃCZAK, 
występują: Joanna LISZOWSKA, Jerzy BOŃCZAK, Piotr MACHALICA,
Agnieszka ŁOPACKA, Michał KULA. 

25.10 (poniedziałek) – godz. 17.30 i 20.00
Koncert „OKUDŻAWA, BRASSENS, WYSOCKI, BREL, COHEN... 20
SCEN Z ŻYCIA BARDA” 
Agencja Artystyczna„57” z Krakowa, scenariusz i reżyseria: Jerzy
SATANOWSKI, 
prowadzenie: Jan WOŁEK, występują: Piotr MACHALICA, Artur

ŻMIJEWSKI, Wojciech WYSOCKI,
Justyna SZAFRAN, Wojciech
BRZEZIŃSKI, Beata LERACH,
Magdalena PIOTROWSKA, Arkadiusz
BRYKALSKI oraz zespół muzyczny
w składzie: Fabian WŁODEK, Paweł PAŃTA,
Wiesław WYSOCKI, Paweł STANKIEWICZ,
Karol PAWŁOWSKI. 

26.10 (wtorek) 
– godz. 10.00 i 12.00
„CALINECZKA” wg
Jana Christiana Andersena
Dziecięca Grupa Teatralna
CUDOKI-SZUROKI z Nowego Sącza,
reżyseria: Małgorzata STOBIERSKA.

27.10 (środa)
– godz. 17.00 i 20.30

„PODWÓJNA REZERWACJA” Raya Cooneya i Johna Chapmana
Teatr KOMEDIA z Warszawy, Reżyseria: Tomasz DUTKIEWICZ, 
występują: Julia KAMIŃSKA (Karolina NOWAKOWSKA), Edyta
OLSZÓWKA, Agnieszka WARCHULSKA (Katarzyna ZIELIŃSKA),
Magdalena WÓJCIK, Ewa ZIĘTEK (Joanna KUROWSKA), Robert
ROZMUS, Przemysław SADOWSKI, Jan JANKOWSKI, Piotr ZELT.

28.10 (czwartek) – godz. 17.30 i 20.30
„O PÓŁNOCY PRZYBYŁEM DO WIDAWY, czyli OPIS OBYCZAJÓW
III” na podstawie tekstów ks. Jędrzeja Kitowicza, Henryka
Rzewuskiego i cudzoziemców odwiedzających Polskę
w czasach Stanisława Augusta 
Teatr IMKA z Warszawy, scenariusz i reżyseria: Mikołaj GRABOWSKI, 
występują: Tomasz KAROLAK, Magdalena BOCZARSKA, Iwona BIELSKA,
Urszula POPIEL, Wojciech BŁACH, Oskar HAMERSKI, Olga MYSŁOWSKA,
Mikołaj GRABOWSKI.

29.10 (piątek) – godz. 17.30 i 20.00
„LEKCJA SZALEŃSTWA” na podstawie utworów „Lekcja” oraz
„Szaleństwo we dwoje” Eugène Ionesco –
Teatr NOWY z Zabrza, reżyseria: Waldemar ŚMIGASIEWICZ, 
występują: Joanna ŻÓŁKOWSKA, Paulina HOLTZ, Wojciech LEŚNIAK.

30.10 (sobota) – godz. 16.00 i 19.00
„I TAK CIĘ KOCHAM” – spektakl autorski Emiliana Kamińskiego
na motywach utworów Maurice’a Hennequina i Andrzeja
Jareckiego 
Teatr KAMIENICA z Warszawy, reżyseria: Emilian KAMIŃSKI, 
występują: Katarzyna SKRZYNECKA (Bożena STACHURA),
Justyna SIEŃCZYŁŁO, Dorota PIASECKA, Julita KOŻUSZEK (Marta
LEDWOŃ), Jakub PRZEBINDOWSKI (Krzysztof IBISZ), Piotr SZWEDES
(Jacek KAWALEC), Emilian KAMIŃSKI, Tadeusz WOSZCZYŃSKI (Tadeusz
CHUDECKI).

Pro gram XIV Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne go, 17-30 paź dzier ni ka 2010 
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Pre mie ra nr 347

Zem sta
po raz ósmy
Pod czas te go rocz ne go fe sti -
wa lu Te atr Ro bot ni czy im.
Bo le sła wa Bar bac kie go za pre -
zen tu je Zem stę. Nie śmier tel na,
jak wi dać, ko me dia hra bie go
Alek san dra Fre dry, by ła do tej
po ry wy sta wia na sied mio krot -
nie, łącz nie ode gra no 108
przed sta wień.

P ierw szy raz w 1947 r. w re ży se -
rii He le ny Pal czew skiej i sce no -
gra fii Cze sła wa Len czow skie go
na in au gu ra cję sce ny w Do mu

Kul tu ry Ko le ja rza, na stęp nie
w 1954, 1956, 1959, 1963 i 1969.

Po raz ostat ni – w re ży se rii An drze ja
Ho rosz kie wi cza i sce no gra fii Fran cisz -
ka Pal ki w 1992 r. Pią ty akt te go spek ta -
klu po ka za no w 1993 r. w Te atrze
Na Wo dzie w Ła zien kach kró lew skich
w War sza wie na or ga ni zo wa nej przez
TVP „Pap ki na dzie”.

Te go rocz na Zem sta, w re ży se rii Ma -
cie ja Ku jaw skie go, bę dzie 347. pre mie -
rą w 88-let niej hi sto rii Te atru
Ro bot ni cze go, od cza su in au gu ra cji
dzia łal no ści 25 paź dzier ni ka 1922 r.,
kie dy to po ka za no są de cza nom Gę si
i gą ski Mi cha ła Ba łuc kie go w re ży se rii
Ste fa na Bo dzo nia i sce no gra fii Sta ni sła -
wa De nen fel da. Or kie strą dy ry go wał
wte dy ka pel mistrz Pa weł Schej bal, a bi -
le ty kosz to wa ły 400-600 ma rek. 

W Zem ście AD 2010 wy stą pią m.in.:
Ja nusz Mi cha lik (Pap kin), Woj ciech Ka -
czor (Dyn dal ski), Sta ni sław Cho czew -
ski i Zbi gniew Ku kla (Cze śnik),
Mie czy sław Fi lip czyk i Sła wo mir Bo -
dzio ny (Re jent), Da nu ta Kacz mar czyk
i Mał go rza ta Czech (Po sto li na), Ka ta -
rzy na We ner ska i Ka mi la Tym bar ska
(Kla ra).

(LEŚ)

W świą ty ni za mel do wa li się
w kom ple cie... Skal do -
wie, któ rzy – w dro dze
na Fe styn Oj ca Pio w Za -

wa dzie – po sta no wi li zło żyć uro dzi no -
we ży cze nia z ca łe go ser ca
przy ja cie lo wi – To ma szo wi Wo la ko wi,
któ re mu strze li ło 35 lat.

Na chó rze za siadł ca ły ze spół
w kom ple cie, z An drze jem i Jac kiem
Zie liń ski mi na cze le. Tyl ko in dy wi du -
ali sta Jan Bu dzia szek (per ku sja) przy -

cup nął w pra wej na wie, bli żej pre zbi -
te rium. Msza by ła uro czy sta. Ro dzi -
na Wo la ków po ja wi ła się pra wie
w peł nym skła dzie. Pan Sta ni sław za -
siadł do or ga nów, To masz – przy głów -
nym oł ta rzu, w pierw szej ław ce.

W trak cie mszy An drzej i Ja cek naj -
le piej jak po tra fi li za gra li Ave Ma ria
w wer sji Gou no da i Ba cha. A pod czas
ko mu nii świę tej za śpie wa li Ży cze nia
z ca łe go ser ca. Ja kże to za brzmia ło
w zna nym ze świet nej aku sty ki i wspa -

Skaldowie złożyli
życzenia z całego
serca Tomaszowi
Wolakowi
Pod czas jed nej z nie dziel nych mszy (12 wrze śnia) w ko ście -
le ko le jo wym w No wym Są czu na wier nych cze ka ła nie -
zwy kła nie spo dzian ka.
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nia łych or ga nów ko ście le! Są de cza nie
od wra ca li się do ty łu i za dzie ra li gło wę
w gó rę! Piąt ka ochrzczo nych te go dnia
nie mow lacz ków w naj lep sze so bie spa -
ła. Za kil ka lat się do wie dzą, że kie dy
przyj mo wa li pierw szy sa kra ment, za -
gra li im… Skal do wie.

– To jest praw dzi wa przy jaźń – po wie -
dział ce le bru ją cy mszę oj ciec An to ni

Drąg. – Przy je chać, wziąć udział w mszy
i zło żyć swo je mu dru ho wi tak wspa nia łe
ży cze nia. Cóż wię cej mo żna do nich do -
dać? Bóg za płać, za ta kie mu zycz ne ubo -
ga ce nie tej na szej Eu cha ry stii.

To masz Wo lak (znak roz po znaw czy
– cha rak te ry stycz ne dłu gie wło sy i du ża
ska la gło su) jest or ga ni stą w ko ście le ko -
le jo wym w No wym Są czu (ra zem z oj -
cem – Sta ni sła wem, kie row ni kiem
Chó ru im. Ja na Paw ła II, zna nym z wy -
stę pów w kra ju i za gra ni cą, m.in. w Wa -
ty ka nie są de cza nie kon cer to wa li
spe cjal nie dla pol skie go Oj ca Świę te go).
Po cho dzi z mu zycz nej ro dzi ny. Je go brat
Ma rek to or ga ni sta i pe da gog w Kra ko -
wie, sio stra Ma rze na Wo lak -Po pław ska
– kla we sy nist ka i or ga nist ka – pra cu je
w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej im.
Fry de ry ka Cho pi na w No wym Są czu
(or ga ni za tor ka kon cer tów w Mu zeum
Okrę go wym), a szwa gier – Woj ciech
Po pław ski – jest obo istą.

Mu zy ka i śpiew
To mek gra i świet nie śpie wa. To je -

den z naj lep szych w Pol sce znaw ców re -
per tu aru ze spo łu Skal do wie, jest
za przy jaź nio ny z Jac kiem i An drze jem
Zie liń ski mi, Ja nem Bu dziasz kiem

i resz tą gru py, któ ra w br. ob cho dzi 45-
le cie dzia łal no ści. Pa no wie kil ka krot nie
w ostat nich la tach wy stę po wa li w No -
wym Są czu, ob cho dzi li na wet swo je
uro dzi ny. Za po wie dzie li, że jesz cze nie -
raz do tej świą ty ni za gląd ną. Po mszy,
w po bli skim ho te lu Be skid ra zem
z Tom kiem, je go ro dzi ną i przy ja ciół mi
(w tym gro nie zna la zła się wi ce pre zy -
dent Bo że na Ja wor) wy pi li po lamp ce
szam pa na i po spie szy li do Za wa dy.

– To mek jest na szym dru hem od wie -
lu lat – po wie dzie li nam pa no wie An -
drzej i Ja cek, a wtó ro wał im pan Jan.
– Jest wspa nia łym czło wie kiem, jed nym
z na szych naj za go rzal szych fa nów w ca -
łej Pol sce. Do sko na le zna pio sen ki Skal -
dów. A jesz cze przy tym świet nie je
wy ko nu je.

Ży cze nia z ca łe go ser ca
(tekst: An drzej Ja strzę biec -Ko złow ski, mu zy ka: An drzej Zie liń ski)

Tak wie le by ło mię dzy na mi już
A jesz cze ty le ma się zda rzyć
Jest jed na dro ga, któ rą war to pójść
Spoj rze nia two je – dro go wska zy

Z ca łe go ser ca ży czę ci
Speł nie nia ma rzeń naj skryt szych
Jest ty le pięk na w sło wie mym
Ty le barw, na głych tęcz i sło dy czy

Z ca łe go ser ca ży czę ci
Uśmie chów słoń ca na twa rzy
I jak naj wię cej ja snych chwil
W roz mo wach wszyst kich na szych

Nie py taj do kąd nas pro wa dzi czas
Nie pró buj dro gi na szej na zwać
Ży je my chwi lą, któ ra dla nas trwa
Tak za pi sa ne by ło w gwiaz dach

Z ca łe go ser ca ży czę ci
Speł nie nia ma rzeń naj skryt szych
Jest ty le pięk na w sło wie mym
Ty le barw, na głych tęcz i sło dy czy

Z ca łe go ser ca ży czę ci
Uśmie chów słoń ca na twa rzy
I jak naj wię cej ja snych chwil
W roz mo wach wszyst kich na szych

Tak to by ło…
W ro ku 2003 w Ma ło pol skim Cen -

trum Kul tu ry „So kół” przez po nad trzy

go dzi ny słu cha li śmy wspa nia łych pio se -
nek An drze ja Zie liń skie go. Sam na czel -
ny „Skald” po ja wił się na wi dow ni
w to wa rzy stwie bra ta – Jac ka. Na sce nie
wy stę po wał syn te go ostat nie go – Bo gu -
mił, zdol ny gi ta rzy sta. Za bęb na mi za -
siadł zaś sam Jan Bu dzia szek, któ ry
– wspól nie z Agniesz ką Jó ze fów – ten
wie czór za ty tu ło wa ny „Śpie wam bo
mu szę”, pro wa dził.

Po nad dzie sięć lat te mu w Pszczół -
kach ko ło Gdań ska czte rech mło dych
mu zy ków, bra ci Szczy pior skich (Mi -
chał, Piotr, Mar cin i An drzej), za czę ło
grać utwo ry kra kow skie go le gen dar ne -
go ze spo łu. Za ło ży li Fun Club Skal dów,
tak bo wiem na zy wa się ich gru pa,
w skład któ rej we szli też in ni zdol ni in -
stru men ta li ści i wo ka li ści. Póź niej do -
szło do spo tka nia z kra ko wia na mi,
któ rzy aku rat wy stę po wa li na Wy brze -
żu. Ci zgo dzi li się na wy ko ny wa nie ich
kom po zy cji. Wkrót ce Jan Bu dzia szek
po znał Po mo rzan z są de cza ni nem To -
ma szem Wo la kiem.

– To mek wie o Skal dach wię cej niż
Skal do wie wie dzą o so bie – żar to wał
kie dyś Jan Bu dzia szek. – Chło pa ki
– i pięk ne dziew czy ny – opra co wa li wie -
le na szych utwo rów w nie mal

Sądeczanie odwracali się
do tyłu i zadzierali głowę
w górę! Piątka
ochrzczonych tego dnia
niemowlaczków
w najlepsze sobie spała.
Za kilka lat się dowiedzą,
że kiedy przyjmowali
pierwszy sakrament,
zagrali im... Skaldowie.

KULTURA
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ory gi nal nych ara nża cjach, przy czym
wy bra li nie te naj bar dziej prze bo jo we,
ale ra czej am bit ne, trud ne, roz bu do wa -
ne mu zycz nie. I świet nie im to wy cho dzi.
Ja im już to wa rzy szy łem w kil ku kon cer -
tach. Do łą czył do nich gi ta rzy sta Bo gu -
mił Zie liń ski – syn Jac ka, któ ry już
z na mi gry wa. I w ta kim skła dzie przy -
je cha li śmy do Są cza.

Prze peł nio na do gra nic mo żli wo ści
sa la im. Ro ma na Si chra wy. Ca ła wi dow -
nia nu ci ła ra zem z ar ty sta mi: Śpie wam
bo mu szę, W żół tych pło mie niach li ści,
Od wscho du do za cho du słoń ca...

Za ba wa by ła zna ko mi ta. An drzej i Ja -
cek Zie liń scy sie dzie li w pierw szym
rzę dzie. Od cza su do cza su coś so bie
na ucho szep ta li. Jak się mo żna by ło
spo dzie wać, nie wy trzy ma li. Wsko czy li
na sce nę i w kil ku pio sen kach wy stą pi li
w ro lach głów nych. Naj bar dziej po do ba -
ła się kom po zy cja „Dziś praw dzi wych
Cy ga nów już nie ma” (z tek stem
Agniesz ki Osiec kiej, zna na z wy ko na -
nia Ma ry li Ro do wicz).

– To dla nas wiel kie prze ży cie – po -
wie dział nam wów czas An drzej Zie liń -
ski, któ ry dla przy jaz du do Są cza
odło żył wy jazd do No we go... Jor ku.
– Wpraw dzie mu zy kom zda rza ją się

jesz cze ma łe po tknię cia, ale są mło dzi,
wszyst ko przed ni mi.

– Dzię ki tym nie do sko na ło ściom, my
wciąż mo że my grać – do dał pan Ja cek.

Bar dzo prze ży wał ten wie czór głów -
ny or ga ni za tor kon cer tu – To masz Wo -
lak – zda niem Ja na Bu dziasz ka
– dys po nu ją cy „wspa nia łą gó rą gło su”,
po rów ny wal ną z mo żli wo ścia mi Cze sła -
wa Nie me na. 

– Je ste śmy wzru sze ni. To mi łe, że
mło dzież z wy ższym wy kształ ce niem bie -
rze się za mo ją mu zy kę, trak tu jąc ją
na rów ni z kla sy ką, Ba chem, Beetho ve -
nem, Mo zar tem. Bar dzo się z te go cie -
szę. Ci lu dzie bar dzo się sta ra ją.
Wy cho dzi im to nie źle. No, mo że jesz cze
nie wszyst ko, ale sam fakt, że po dej mu ją
się mu zy ki tak trud nej, bo ja ni gdy nie
sły sza łem swo ich kom po zy cji w ob cych
wy ko na niach, po za pa ro ma jaz za me na -
mi, jest god ny pod kre śle nia – po wie dział
An drzej Zie liń ski.

Uro dzi ny w So ko le
Rok te mu w są dec kim So ko le An -

drzej Zie liń ski miał swój be ne fis z oka -
zji 65. uro dzin. To wa rzy szył mu brat
Ja cek, syn Jac ka – gi ta rzy sta Bo gu mił
i zięć – per ku si sta Ra fał Tar chu lik. Skal -

do wie po ka za li, że for ma ar ty stycz -
na wciąż zna ko mi ta, a przy tym za pre -
zen to wa li wy so kich lo tów żar ty, kul tu rę
sło wa, po wa żne trak to wa nie pu blicz no -
ści, któ ra kil ka ra zy od śpie wa ła im chó -
ral ne „Sto lat”.

Po my sło daw cą te go wie czo ru był jak
zwy kle pan To masz. Pro po zy cje Wo la ka -
-ju nio ra chęt nie pod chwy ci li dy rek tor
MCK An to ni Mal czak oraz Li lia na Olech
i tak wła śnie uro dzi ny An drze ja Zie liń -
skie go sta ły się jed ną z głów nych atrak -
cji XV Są dec kie go Fe sti wa lu
Mu zycz ne go Ju bi la ei Can tus. Wie czór
po pro wa dził red. Wa cław Kru piń ski
z „Dzien ni ka Pol skie go”, któ ry prze py ty -
wał ar ty stów, pod pusz czał do przy po mi -
na nia so bie aneg dot, choć by do ty czą cych
wy stę pów w daw nym Związ ku Ra dziec -
kim. Od czy ty wał też se ria mi ry mo wa ne
ży cze nia od naj więk szych dru hów Skal -
dów: Lesz ka Alek san dra Mo czul skie go,

Woj cie cha Mły nar skie go, Zbi gnie wa Wo -
dec kie go, An drze ja Si ko row skie go, Ma -
ry li Ro do wicz, Ali ba bek i wie lu, wie lu
in nych osób.

Go ścin nie z kra ko wia na mi wy stą pi li:
To masz Wo lak (w po pi so wym nu me rze
Nie wi dzę cie bie w swych ma rze niach,
kie dyś śpie wał ten utwór Sta ni sław Wę -
glorz), są de czan ka Bo że na Gó rec ka (du -
et W żół tych pło mie niach li ści, przed la ty
wy ko ny wa ny przez An drze ja i nie za po -
mnia ną Łu cję Prus), a w koń ców ce cór -

Dla nich teksty pisali tak
znakomici autorzy jak
Leszek Aleksander
Moczulski, Agnieszka
Osiecka i Ewa Lipska. Ich
utwory urzekły mnie
swoim klimatem,
zawierają w sobie
elementy jazzu, klasyki
rocka, muzyki poważnej
i góralszczyzny. Ot i cała
tajemnica mojego
zainteresowania Skaldami.

TOMASZ WOLAK
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ka An drze ja – Agniesz ka (przy je cha ła
z Za ko pa ne go). Usły sze li śmy kil ka dzie -
siąt pio se nek m.in. Sza nuj my wspo mnie -
nia, Prze ślicz na wio lon cze list ka, Nie
ca łuj mnie pierw sza, Wie czór na dwor -
cu w Kan sas Ci ty, Z ko py ta ku lig mknie,
Kró li czek, Ży cze nia z ca łe go ser ca, Wio -
sna, a ta kże spo ro no wych kom po zy cji
obu bra ci.

45 lat mi nę ło
Skal do wie: Kon rad Ra tyń ski: gi ta ra

ba so wa, śpiew, kom po zy cje; Grze gorz
Gór kie wicz: instr. kla wi szo we; An drzej
Zie liń ski: instr. kla wi szo we, śpiew, kom -
po zy cje; Ja cek Zie liń ski: skrzyp ce, trąb -
ka, śpiew, kom po zy cje; Jan Bu dzia szek:
per ku sja, instr. per ku syj ne; Je rzy Tar siń -
ski: gi ta ra, śpiew; Bo gu mił Zie liń ski
– gi ta ra, gry wa ją też z ni mi m. in.: Ra fał
Tar cho lik: per ku sja oraz Ga brie la Zie -
liń ska - Tar cho lik: wo kal.

Ich dys ko gra fia li czy 23 pły ty, a za de -
biu to wa li na II Kra kow skiej Gieł dzie
Pio sen ki w paź dzier ni ku 1965r. W br.
ob cho dzą swo je 45-le cie i z tej oka zji
w paź dzier ni ku wy da dzą dwie ko lej ne
pły ty (Od dy chać i ko chać, Z bie giem lat).
Pierw sza zo sta ła przy go to wa na spe cjal -
nie na ju bi le usz, a dru ga zwie ra na gra nia
do tej po ry nie pu bli ko wa ne, ale po wsta -
łe na po trze by pły ty w 1981 r. Pod ko -
niec wrze śnia na kra kow skim ryn ku
za gra li wiel ki ju bi le uszo wy kon cert.

On i Skal do wie...
To ma sza Wo la ka mo żna po słu chać

nie tyl ko w ko ście le ko le jo wym. Czę sto
wy stę pu je z kon cer ta mi mu zy ki roz ryw -
ko wej. To wa rzy szą mu na prze mian:
Ma ria Ka miń ska, Ma rio la Szczyp ta,
Agniesz ka Jó ze fów i Bo że na Gó rec ka.
W ostat nim cza sie okla ski wa ła go pu -
blicz ność m.in. w piw ni czań skiej Pi jal -
ni Ar ty stycz nej i w kry nic kiej sa li
Ba lo wej Sta re go Do mu Zdro jo we go
(pod czas Zlo tu Klu bu Przy ja ciół Zie mi
Są dec kiej). Gra i śpie wa ró żne „ka wał -
ki”. Zaw sze pod czas ta kie go wie czo ru
wy ko nu je kil ka utwo rów bra ci Zie liń -
skich. Zresz tą, gdy by te go nie uczy nił,
to wi dzo wie by to na nim wy mu si li.

– Skąd za in te re so wa nie Skal da mi?
– py ta my To ma sza.

– Skal do wie w la tach 60. tam te go
wie ku stwo rzy li coś no we go na pol skim
ryn ku mu zy ki roz ryw ko wej i roc ko wej
– tłu ma czy. – Gra li jed nak ina czej niż
wie le po pu lar nych wte dy ze spo łów. Ich

kom po zy cje ma ją bar dziej cie ka wą li nię
mu zycz ną, skom pli ko wa ne ara nża cje.
Pio sen ki Skal dów oka za ły się po nad cza -
so we. Się ga ją po nie ko lej ne po ko le nia
mi ło śni ków mu zy ki. Dla nich tek sty pi sa li
tak zna ko mi ci au to rzy jak Le szek Alek -
san der Mo czul ski, Agniesz ka Osiec ka
i Ewa Lip ska. Ich utwo ry urze kły mnie
swo im kli ma tem, za wie ra ją w so bie ele -
men ty jaz zu, kla sy ki roc ka, mu zy ki po wa -
żnej i gó ralsz czy zny. Ot i ca ła ta jem ni ca
mo je go za in te re so wa nia Skal da mi.

Z He le ną Von drac ko vą w Par ku
Strze lec kim i w ZNTK

W No wym Są czu i na Są dec czyź nie
Skal do wie wy stę po wa li wie lo krot nie.
Gra li m.in. w Łąc ku z oka zji Świę ta
Kwit ną cej Ja bło ni. Ostat nio by li gwiaz -
dą Fe sty nu Oj ca Pio na sta dio nie w Za -
wa dzie. Oczy wi ście, za pro si li na es tra dę
ta kże To ma sza Wo la ka, któ ry tra dy cyj -
nie wy ko nał swój po pi so wy nu mer Nie
wi dzę cie bie, w swych ma rze niach.

W ro ku 1979 w są dec kim Par ku
Strze lec kim dla kil ku ty się cy wi dzów
Skal do wie za gra li ra zem ze słyn ną i nie -
zwy kle po pu lar ną wte dy w Pol sce He -
le ną Von drac ko vą.

– Nie daw no przy po mnie li śmy ten
kon cert He le nie. Pa mię ta ła – mó wił
nam kil ka lat te mu An drzej Zie liń ski.
– Nam utkwił też w pa mię ci in ny wy stęp
– to by ło bar dzo daw no – w ha li Za kła -
dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go.
Nie sa mo wi te prze ży cie.

PIOTR GRYŹ LAK

Imię i na zwi sko: To masz Wo lak.
Da ta i miej sce uro dze nia: 12 wrze śnia 1975 r. w No wym Są czu.
Stan cy wil ny: ka wa ler.
Wy kształ ce nie: śred nie mu zycz ne, ab sol went są dec kiej Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz ne I i II st. im. Fry de ry ka Cho pi na.
Za wód wy ko ny wa ny: or ga ni sta, po dob nie jak oj ciec Sta ni sław i brat,
któ ry jest ad iunk tem na kra kow skiej Aka de mii Mu zycz nej. Sio stra gra
na kla we sy nie, szwa gier Woj ciech – na obo ju.
Prze bieg pra cy za wo do wej: ja ko or ga ni sta pra cu ję w ko ście le ko le -
jo wym w No wym Są cza – na zmia nę z ta tą.
Przy na le żność par tyj na: bez par tyj ny, ale o po glą dach pra wi co wych.
Jak za ro bi łeś pierw sze pie nią dze: ko muś na ślu bie za śpie wa łem
Ave Ma ria.

Pre fe ren cje ku li nar ne: tra dy cyj na pol ska kuch nia – scha bo wy
z ziem nia ka mi. Lu bię też ru skie pie ro gi.
Hob by: do nie daw na by ła to mu zy ka, gra na or ga nach, for te pia nie
i śpiew wo kal ny oraz w chó rze. Ale te raz mu zy ka sta ła się mo im za wo -
dem. Chęt nie zaj mu ję się hi sto rią Kra ko wa.
Sa mo chód, któ rym jeź dzisz: dłu go nie mia łem pra wa jaz dy, ale
od 7 lat mam, sa mo chód – też – vo lvo S60.
Ulu bio ny bo ha ter li te rac ki (fil mo wy): bra cia An drzej i Ja cek Zie liń -
scy, Skal do wie, któ ry mi in te re su je się od wie lu lat, mam ko lek cję
ok. 300 ich na grań.
Co za brał byś na bez lud ną wy spę: for te pian.
Mo ja naj więk sza za le ta: kon se kwent ne dą że nie do ce lu.
Mo ja naj więk sza wa da: ła two wier ność. (za„Dzien ni kiem Pol skim”)

Kwe stio na riusz osobowy
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D ziś są jed ną z naj bar dziej wy -
ra zi stych mniej szo ści et nicz -
nych w Pol sce. Jak
Łem ko wie ży li na oj czy stej

zie mi przy bli ża ła im pre za ple ne ro wa
„Łem Łem ki – Tyl ko Łem ko wie”, zor -
ga ni zo wa na w są dec kim skan se nie
przez Mu zeum Okrę go we.

Przez ca ły dzień pre zen to wa no łem -
kow skie rze mio sło, jak cho cia żby wy -
ta pia nie dzieg ciu, co po ka zy wał Ro man
Pę ka ła z Bie lan ki. Dzie gieć – gę sta, pra -
wie czar na lub żół ta ciecz o in ten syw -
nym za pa chu, uży wa na by ła daw niej
do kon ser wa cji skór zwie rzę cych,
uszczel nia nia be czek, ja ko smar
do piast kół, uni wer sal ny klej, ale ta kże
w me dy cy nie lu do wej. Dzi siaj pro ces
je go wy twa rza nia zna ją już na praw dę
nie licz ni. O han dlu ma zią opo wia dał
spad ko bier ca tych tra dy cji z Ło sia, ty -

po wej wsi ma ziar skiej. Po skan se nie
kur so wał praw dzi wy wóz ma ziar ski,
któ rym mo żna by ło się prze je chać.
Przy cha łu pie z Ła bo wej swój warsz tat
roz ło żył ka mie niarz, a przy bu dyn kach
go spo dar czych z Kró lo wej Ru skiej in -
ny rze mieśl nik to czył drew nia ne ły żki.

W skan se nie mo żna by ło zo ba czyć, jak
pi sze się iko ny czy przę dzie weł nę, a ta -
kże po znać pod sta wy ję zy ka łem kow -
skie go, któ re go uczył zna ny po eta Pe tro
Mu rian ka. W am fi te atrze roz brzmie wa -
ła mu zy ka łem kow ska. Gra ły ze spo ły:
mło dzie żo wy Ru czaj, ka pe la blu eso wa
The Dol lars Bro thers Band, fol ko wy
Se ren cza. Śpie wa ły chór cer kiew ny
Okto ich z Wro cła wia i łem kow ska pie -
śniar ka Ju lia Do szna. Kto wy brał się
na im pre zę, mógł zo ba czyć od two rzo ny
ob rzęd we se la łem kow skie go w wy ko -
na niu Ze spo łu Pie śni i Tań ca Ky cze ra
z Le gni cy. Sma ko wi tym do dat kiem by -
ła tra dy cyj na kuch nia łem kow ska. Po -
tra wy przy wio zło Go spo dar stwo
Agro tu ry stycz ne Swy sto wy Sad z Ro -
pek. Ogrom nym po wo dze niem cie szy -
ły się go rą ce pie czo ne ziem nia ki.
W ra mach im pre zy pre zen to wa na by ła
też wy sta wa Baj ko wy świat Łem ków
i pro mo wa ne by ły pierw sze eg zem pla -
rze wy daw nic twa Daw na Są dec czy zna
– Łem ko wie, au tor stwa Ma rii Bry lak -
-Za łu skiej.

(MI GA)

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

Łem Łem ki – Tyl ko Łem ko wie
Przez wie ki za miesz ki wa li pol skie Kar pa ty. W 1947 r. na mo -
cy de cy zji Biu ra Po li tycz ne go KC PPR prze sie dlo no ich
na zie mie od zy ska ne. Utra ci li swo ją Łem kowsz czy znę, ale
nie za po mnie li, kim są i skąd po cho dzą.

Dziegieć – gęsta, prawie
czarna lub żółta ciecz
o intensywnym zapachu,
używana była dawniej
do konserwacji skór
zwierzęcych, uszczelniania
beczek, jako smar do piast
kół, uniwersalny klej, ale
także w medycynie
ludowej.

FOT. MIGA
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Pierw sze la ta no wo są dec kiej
„So li dar no ści”

W przeded niu uro czy sto ści zwią za -
nych z 30-le ciem NSZZ „So li dar ność”
w No wym Są czu uka za ła się ksią żecz -
ka pt. No wo są dec ka „So li dar ność”
– na sza dro ga do wol no ści, au tor stwa
An drze ja Szka rad ka i Lesz ka Mi gra ły. 

Na okład ce za pro jek to wa nej przez
Sła wo mi ra Si ko rę umiesz czo no zdję cie
au tor stwa Sta ni sła wa Śmier cia ka z mszy
św. od pra wio nej na są dec kim ryn ku 16
ma ja w in ten cji po wro tu do zdro wia pa -
pie ża Ja na Paw ła, po strze lo ne go kil ka
dni wcze śniej w za ma chu Ali Ag cy, oraz
zna czek pocz ty in ter no wa nych z No we -
go Łup ko wa.

W opra co wa niu na po cząt ku przed -
sta wio no rys hi sto rycz ny pierw sze go
dzie się cio le cia „So li dar no ści” w kra ju,
ale naj bar dziej war to ścio wym roz dzia -
łem jest ka len da rium wy da rzeń w No -
wym Są czu. Opi sy straj ków, re je stry
ów cze snych po stu la tów, na zwi ska, ko -
pie ko re spon den cji, uni kal ne zdję cia
przy bli ża ją at mos fe rę tam tych dni.

W Post scrip tum An drzej Szka ra dek
za uwa ża: 

„Głów nym ce lem by ło przy po mnie -
nie naj wa żniej szych wy da rzeń i lu dzi.
Mo żna za ry zy ko wać stwier dze nie, że
o ile od wzo ro wa nie naj istot niej szych
fak tów w od nie sie niu do »So li dar no ści«
w No wym Są czu jest dość kom plet ne, to
przy wo ła nie na zwisk osób, któ rych do -

się gły re pre sje i szy ka ny apa ra tu ko mu -
ni stycz ne go w la tach osiem dzie sią tych
nie jest ani peł ne, ani na wet za da wa la ją -
ce. Ja ko dzia łacz »So li dar no ści« mam
peł ną świa do mość te go, że wie le osób
pro wa dzi ło wal kę z sys te mem ko mu ni -
stycz nym bez roz gło su i nie ja ko na wła -
sny ra chu nek, funk cjo nu jąc bar dzo
czę sto po za struk tu ra mi związ ko wy mi.
Mam przy tym na dzie ję, że w przy szło -
ści uda się, przy naj mniej czę ścio wo,
usta lić na zwi ska tych, któ rzy na ró żny
spo sób sta wia li opór re żi mo wi – stu den -
tów kol por tu ją cych »bi bu łę«, ro bot ni -
ków trwa ją cych w upo rze i boj ko cie
OPZZ, na uczy cie li pod trzy mu ją cych
wśród mło dzie ży pa trio tycz ną po sta wę
i in nych na swój spo sób prze ciw sta wia -
ją cych się fał szo wi, za kła ma niu i ob łu -
dzie pa nu ją ce go sys te mu. Z ca łą
pew no ścią osob ne i eks po no wa ne miej -
sce w tych usta le niach zaj mą lu dzie Ko -
ścio ła – księ ża i za kon ni cy, bo to oni
wła śnie ob ję li opie ką na sze ro dzi ny, gdy
prze by wa li śmy w wię zie niach i to oni
gło si li praw dę, gdy za my ka no nam usta
lub, gdy bra ko wa ło nam od wa gi, by czy -
nić to otwar cie. Ko ściół był dla nas wte -
dy nie tyl ko azy lem, ale ta kże je dy nym
ob sza rem wol no ści”.

Wy daw cą ksią żki jest re gion Ma ło pol -
ski NSZZ „So li dar ność” – Od dział nr 1
w No wym Są czu, przy współ pra cy no wo -
są dec kie go Mu zeum Okrę go we go. O sta -
ran ny druk za dba ła ofi cy na Gol druk.

Part ner znad fior dów
Part ner znad fior dów – wspól ne bra -

ter stwo – oto ty tuł ka ta lo gu, a wła ści wie
mi nial bu mu, to wa rzy szą ce go otwar tej
na są dec kim ryn ku we wrze śniu wy sta -
wy fo to gra ficz nej, bę dą cej plo nem wi -
zy ty w od wie lu lat part ner skim mie ście
No we go Są cza – Na rwi ku Pio tra Droź -
dzi ka, zna ne go są dec kie go ar ty sty -fo to -
gra fi ka.

Spo śród kil ku ty się cy zdjęć au tor wy -
brał do pu bli ka cji te, któ re – je go zda -

niem – naj le piej uka zu ją urze ka ją cą
pięk ną po lar ną przy ro dę nor we skie go
mia sta (po ło żo ne go 300 km za krę giem
po lar nym) w re gio nie (od po wied ni ku
na sze go wo je wódz twa) Nor dland, wa -
żne go nie za ma rza ją ce go w zi mie por tu
prze ła dun ko we go słu żą ce go do wy wo -
zu ru dy że la za z pół noc nej Szwe cji. Fo -
to gra fik zna ko mi cie od dał cha rak ter
tam tej szej kra iny, o któ rej mó wi się ja -
ko o kró le stwie ol brzy mich trol li ze sta -
ro nor we skich sag, na szpi ko wa nej
ska ła mi o zdu mie wa ją cych kształ tach.

Na kre ślo ny przez Pio tra Droź dzi ka
wi ze ru nek Na rwi ku wy raź nie okre śla ją
po tę żne me ta lo we kon struk cje, któ re
zdo mi no wa ły pra wie ca łe mia sto,
od por tu aż po cen trum. Wbrew po zo -
rom gma twa ni na wszel kie go ro dza ju
rur, ki lo me try ru cho mych taśm, ko mi -
nów, ko pa rek -ko lo sów i wy się gni ków
ła du ją cych stat ki, pre zen tu je się dość
im po nu ją co i na da je mia stu spe cy ficz ny
urok. Mia sto po sia da jak by kil ka pię ter
po ło żo nych ła god nym łu kiem na sto ku
gó ry i bie gną cych w dół do por tu i fior -
du, oto czo ne go schlud ny mi dom ka mi. 

Są też lu dzie uchwy ce ni pod czas je -
dy nej w swo im ro dza ju pa ra dy mło do -
ści – Świę ta Kon sty tu cji 17 ma ja. Te go
mo żna Nor we gom szcze gól nie po zaz -
dro ścić. Za miast woj sko wych de fi lad
uli ca mi miast ma sze ru ją przy dźwię kach
or kiestr ko lo ro we pa ra dy (coś jak by
u nas pod czas daw ne go 1 ma ja) wszyst -
kich po ko leń, od dzie ci z trans pa ren ta -
mi i fla ga mi, po wie ko wych lu dzi
od święt nie ubra nych w tra dy cyj ne, bo -
ga to zdo bio ne stro je. Za miast zna nej
z in nych państw uro czy stej pom py – at -
mos fe ra ra do ści, na któ rą na kła da ją się
jesz cze ory gi nal ne za ba wy te go rocz -

No we ksią żki -san de cja na i nie tyl ko

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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nych ma tu rzy stów (tzw. Rus sen), coś
w ro dza ju ju we na liów. 

Otwie ra jąc wrze śnio wą wy sta wę
i bio rąc do rę ki wy daw nic two z fo to gra -
ma mi Pio tra Droź dzi ka, płk Wło dzi -
mierz Ciesz kow ski, by ły pod ko mend ny
ge ne ra ła Zyg mun ta Szysz ko -Bo hu sza
miał oka zję zo ba czyć na przed sta wio -
nych re pro duk cjach licz ne miej sca bo ha -
ter skie go szla ku bo jo we go swo ich
ko le gów, któ rzy w skła dzie sa mo dziel -
nej Bry ga dy Strzel ców Pod ha lań skich
wal czy li pod czas kam pa nii nor we skiej
w 1940 r. Po ka za no ta kże uni kal ne ma -
te ria ły ar chi wal ne ze zbio rów pry wat -
nych ro dzin uczest ni ków bi twy o Na rwik
oraz z Mu zeum Woj ny w Na rwi ku. 

Ka ta log na rwic ki Pio tra Droź dzi ka
opa trzył tek stem Je rzy Le śniak, okład kę
za pro jek to wa ła Ma rian na Pe run,
a przy opra co wa niu kon cep cji brał udział
Ma ciej Flo rek. Tłu ma cze nia na ję zyk an -
giel ski do ko na ła Dag ma ra Py tlik.

Wię cej zdjęć i opra co wań do ku men tu -
ją cych wie lo let nie part ner stwo No we go
Są cza i Na rwi ku, za po cząt ko wa ne udzia -
łem „pod ha lań czy ków” w kam pa nii nor -
we skiej, przy nie sie przy go to wy wa ne
obec nie do dru ku przez Urząd Mia sta No -
we go Są cza ob szer ne wy daw nic two No -
wy Sącz – Na rwik: opo wieść o dwóch
mia stach – hi sto ria i współ cze sność. 

„Li te rat Kra kow ski” 
z są dec ki mi ko nek sja mi

„Li te rat Kra kow ski” – oto ko lej -
na cen na ini cja ty wa prof. Bo le sła wa Fa -
ro na, ce nio ne go ję zy ko znaw cy
i po pu la ry za to ra li te ra tu ry pol skiej,
zwią za ne go sil nie po przez ro dzin ne ko -
nek sje z Czar nym Po to kiem k. Łąc ka
z Są dec czy zną. Pro fe sor w pro wa dzo -

nym przez sie bie Wy daw nic twie Edu ka -
cyj nym wpadł na po mysł wy da wa nia
cza so pi sma pod szyl dem kra kow skie go
od dzia łu Związ ku Li te ra tów Pol skich,
co w obec nych cza sach wszech ogar nia -
ją cej ko mer cji i in wa zji ta blo idów wy -
da wa ło się za mie rze niem nie tyl ko
am bit nym, ale i trud nym. Tym cza sem
po mysł oka zał się strza łem w dzie siąt -
kę: dru kiem uka zał się już dru gi nu mer
„Li te ra ta…”, przy no sząc na 172 stro -
nach se rię krót kich utwo rów pro za tor -
skich, po ezję, ese je, wy wia dy, a na wet
frag men ty słu cho wi ska ra dio we go. 

Wśród utwo rów po etyc kich od naj du -
je my wier sze Igna ce go Fiu ta, ro dem ze
Sta re go Są cza, ab sol wen ta tam tej sze go
Li ceum im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
(1967), sza no wa ne go pro fe so ra na uk fi -
lo zo ficz nych, któ ry od lat – oprócz kry -
ty ki li te rac kiej i tłu ma czeń z ję zy ków
ob cych – pa ra się wy ra fi no wa ną po ezją.

W zbio rze za pre zen to wa nych tek stów
wy ró żnia się oso bi ste wspo mnie nie
Lesz ka Ko nar skie go o Ma cie ju Szu -
mow skim, nie ży ją cym już re dak to rze
na czel nym „Ga ze ty Kra kow skiej”
w okre sie kar na wa łu so li dar no ścio we -
go 1980-1981 i uta len to wa ne go re por te -
ra te le wi zyj ne go, au to ra cy klu „Pol ska
zza siód mej mie dzy” (czę sto „tą Pol ską”
by ły wsie i miej sco wo ści Są dec czy zny).

Re dak tor na czel ny „Li te ra ta…” prof.
Bo le sław Fa ron na ma wia są dec kich twór -
ców: wy daw nic two, choć re da go wa ne
i opra co wy wa ne w Kra ko wie, po zo sta je
otwar te dla au to rów, szcze gól nie tych
z mło de go po ko le nia, z na sze go re gio nu.
Ni gdy nie za wie le pre zen ta cji do rob ku
lu dzi, któ rzy na swój wła sny, ory gi nal ny
spo sób od czy tu ją ota cza ją cy nas świat.

Na uko wo o tu ry sty ce i eko lo gii
Dzię ki wspar ciu Sta ro stwa Po wia to -

we go uka zał się pierw szy tom „Są dec -
kich Ze szy tów Na uko wych”,
opra co wa ny w gro nie pra cow ni ków
i współ pra cow ni ków trzech są dec kich
uczel ni wy ższych: Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej, Wy ższej Szko ły Biz -
ne su – NLU oraz Wy ższej Szko ły Przed -
się bior czo ści. Pu bli ka cję po świę co no
te ma ty ce eko lo gicz nej, zgod nej z na tu rą
stwa rza ją cą Są dec czyź nie nie po wta rzal -
ną szan sę roz wo jo wą. Ma te ria ły przy go -

to wa no pod re dak cją ra dy na uko wej, któ -
rej prze wo dzi prof. Ta de usz Ku dłacz, dy -
rek tor In sty tu tu Eko no micz ne go PWSZ.

Kil ka na ście opra co wań po dzie lo no
na trzy blo ki te ma tycz ne oma wia ją ce ro -
lę miej sco wej wła dzy w roz wo ju tu ry sty -
ki eko lo gicz nej, eko lo gicz ne pro duk ty
tu ry stycz ne i ich pro mo cję. Ar ty ku ły są
efek tem trzech mię dzy na ro do wych kon -
fe ren cji zor ga ni zo wa nych w ra mach pro -
jek tu „Trans gra nicz na tu ry sty ka
eko lo gicz na ja ko szan sa roz wo ju re gio -
nu”, ja kie od by ły się w Kry ni cy -Zdro ju,
Lu bow lań skich Ku pe lach (Sło wa cja)
i Al be nie (Buł ga ria). Au to rzy – zna ni na -
ukow cy kra kow skich i są dec kich uczel -
ni (m.in. prof. Wi told Nie miec, dr Ma rek
Re ichel, dr Da riusz Reś ko, dr Jó zef Woj -
na row ski, dr Ma rek Rut kow ski, dr Da -
riusz Woź niak, mgr To masz Za cło na)
– ob da rza ją nas cen ną, em pi rycz nie
spraw dzo ną wie dzą na te mat tu ry sty ki
eko lo gicz nej, któ ra mo że być dźwi gnią
roz wo ju Są dec czy zny, wręcz fe no me -
nem oży wie nia go spo dar cze go. Się ga ją
głę bo ko np. w pro ble ma ty kę ho te lar stwa,
sek to ra uzdro wi sko we go, wy po czyn ku
nad Je zio rem Ro żnow skim, mar ke tin gu
te ry to rial ne go. Nic tyl ko wy ko rzy stać
ten do ro bek w prak ty ce. Re gion ma bo -
wiem rzad ki atut: nie tyl ko pięk ną i czy -
stą przy ro dę, ale rów nież bo ga te
dzie dzic two hi sto rycz ne i ty giel kul tu ro -
wy, któ re we współ cze snym świe cie są
zna ko mi cie sprze da ją cym się to wa rem.

W przy go to wa niu jest już dru gi tom
Ze szy tów, bę dą cy kon ty nu acją i uzu peł -
nie niem pod ję tej te ma ty ki. Re dak cją
tech nicz ną wy daw nictw za jął się dr Ma -
rek Re ichel, a ro lę re cen zen ta po wie rzo -
no prof. Lesz ko wi Rud nic kie mu. 

BI BLIO FIL
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Wi no obec ne przez wie ki
na pol skich sto łach prze mie -
rza ło daw ne dro gi han dlo we
nie tyl ko w Eu ro pie, ale
i na in nych kon ty nen tach. 

T en przed ni tru nek trans por to wa -
ny był rów nież szla kiem są dec -
ko -spi skim, sta no wią cym
frag ment trak tu bie gną ce go

z Pol ski na Wę gry, któ ry od wcze sne go
śre dnio wie cza od gry wał zna czą cą ro lę
w go spo dar ce i po li ty ce obu państw. 

Wiódł z No we go Są cza przez Sta ry
Sącz, Piw nicz ną, Mu szy nę, a na stęp nie
prze cho dził przez Po do li niec, Lu bow lę
do ko lej nych miast na Spi szu. Wraz
z wi nem han dla rze prze wo zi li i in ne
cen ne przed mio ty, jak cho cia żby bursz -

tyn i broń bia łą. Dro gę Via Vi no rum
i hi sto rię han dlu wi nem na po gra ni czu
są dec ko -spi skim mo żna po znać dzię ki
wy sta wie, któ rą otwar to w Ga le rii Ma -
rii Rit ter w No wym Są czu. Przy go to wa -
ło ją Mu zeum Okrę go we w No wym
Są czu. 

***
Po cząt ki upra wy wi no ro śli na zie -

miach pol skich da tu je się już
na X i XI w. Wi no uży wa no wów czas
głów nie do ce lów li tur gicz nych. Na -
stęp ne dwa wie ki ce chu ją się licz ny mi
wzmian ka mi o po wsta ją cych win ni cach
przy klasz tor nych. Po tem jed nak na stą -
pił spa dek upraw wi no ro śli. Wie -
ki XVII i XVIII za pi sa ły się im por tem
wi na wę gier skie go na wiel ką ska lę.
W XIX w. na zie miach pol skich roz wi -
nę ła się pro duk cja win owo co wych,

a w la tach 1918–1939 licz ne win ni ce
za kła da ne by ły na Po do lu. Od 1945 r.
do poł. 70. lat mi nio ne go stu le cia – to
okres funk cjo no wa nia win nic pań stwo -
wych w Zie lo nej Gó rze i w War ce.
W la tach 80. za czę ły po wsta wać pierw -
sze pry wat ne win ni ce, ist nie ją ce zresz -
tą do dziś. Od 2004 r. ob ser wu je się
znacz ny wzrost are ału win nic. Naj wię -
cej po wsta ło w wo je wódz twach: pod -
kar pac kim, ma ło pol skim, dol no ślą skim
i lu bu skim. 

Na wy sta wie mo żna do wie dzieć się
wie lu cie ka wych in for ma cji rów nież
o sa mej pro duk cji win owo co wych
w Pol sce, jak rów nież o han dlu wę gier -
skim trun kiem. War to wspo mnieć, że
po cząw szy od XVI w. bar dzo wy so ko
ce ni ła go szlach ta, szcze gól nie wę gier -
skie to ka je przed kła da jąc nad wi -
na fran cu skie, wło skie czy nie miec kie.
Od XVI do XVIII w. Pol ska by ła naj -
więk szym ich im por te rem. O wiel kim
za po trze bo wa niu na te trun ki świad czą
spe cjal ne do ku men ty, tzw. pasz por ty
win ne, któ re umo żli wia ły ich bez cło -
wy im port na wła sne po trze by. Ko pie
pasz por tów z 1714 r., jak rów nież fak -
tu ry na wi no to kaj skie z 1914 r. rów -
nież zna la zły się w Ga le rii Ma rii
Rit ter. Od ręb na część wy sta wy przy -
bli ża eta py upra wy wi no ro śli, pro duk -
cję wi na i świę to wi no bra nia. W Pol sce
naj dłu ższą, bo się ga ją cą 1846 r., tra dy -
cję ma świę to wi no bra nia w Zie lo nej
Gó rze. Wie le uni ka to wych zdjęć po -
cho dzi ze zbio rów Mu zeum Zie mi Lu -
bu skiej w Zie lo nej Gó rze, gdzie
znaj du je się Mu zeum Wi na, a ta kże
z Ja sła, Kra ko wa i Wro cła wia. Pre zen -
to wa ne są też ety kiet ki win gro no wych
im por to wa nych. 

Wer ni saż po łą czo ny był z pre lek cją
na te mat ga tun ków wi na i kul tu ry je go
pi cia, przy go to wa ną przez przed sta wi -
cie li fir my Dom Ka wy i Wi na z No we -
go Są cza.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny 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 pro gra mu 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

Z winem przez
sądecko-spiski szlak

FO
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31sierp nia br. zmar ła Wła -
dy sła wa Lu ba sio wa, za -
słu żo na dla mia sta
i re gio nu ne stor ka są dec -

kiej po ezji, naj star sza – wie kiem i sta -
żem twór czym – człon ki ni (ho no ro wa)
Klu bu Li te rac kie go „Są dec czy zna”.
Pierw sze jej utwo ry uka za ły się dru -
kiem w No wym Są czu po nad 75 lat te -
mu…

Wy cho wa ła się w wie lo dziet nej ro -
dzi nie miesz czań skiej. Uro dzo -
na w No wym Są czu w 1919 r. po et ka
i pi sar ka by ła cór ką Ro ma na Szka rad -
ka, pierw sze go dy rek to ra za ło żo ne go
w 1938 r. na zam ku kró lew skim w No -
wym Są czu Mu zeum Zie mi Są dec kiej.
Ro man Szka ra dek był przed dru gą
woj ną świa to wą zna nym po czmi strzem
są dec kim i wiel kim mi ło śni kiem hi sto -

rii. Swo je ta len ty or ga ni za cyj ne po łą -
czył ze znaw stwem kul tu ry prof. Ro -
mu al da Re gu ły, ar ty sty ma la rza. Obaj,
przy wspar ciu władz miej skich z pre -
zy den tem Sta ni sła wem No wa kow skim
na cze le, do pro wa dzi li do otwar cia
na zam ku kró lew skim mu zeum, któ re
na sa mym po cząt ku zgro ma dzi ło już 4
tys. zbio rów.

– Mia łam wte dy 19 lat i do sko na le
pa mię tam za bie gi oj ca o uru cho mie nie
mu zeum. Prak tycz nie ca łe dnie, a na -
wet no ce spę dzał on na zam ku, a nie
w do mu – wspo mi na ła czę sto pa ni
Wła dy sła wa.

Nie da le ko pa da jabł ko od ja bło ni.
Po ukoń cze niu Gim na zjum Hu ma ni -
stycz ne go SS. Nie po ka la nek w No -
wym Są czu i pod ję ciu stu diów
po lo ni stycz nych na Uni wer sy te cie Ja -

KA LEN DARIUM 

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

22 paź dzier ni ka – 16 stycz nia 2011 
Im mu ni te ty Kró lew skie
Wy sta wa pre zen tu ją ca ko pie i od pi sy przy wi le -
jów kró lew skich nada nych mia stom spi skim
i są dec kim

Ga le ria Daw na Sy na go ga, 
ul. Ber ka Jo se le wi cza 12
3 wrze śnia – 14 li sto pa da
Wy sta wa Sztu ki Cer kiew nej 

Ga le ria Ma rii Rit ter, ul. Ry nek 2
17 wrze śnia – 30 li sto pa da
Wy sta wa „Via Vi no rum” do ty czą ca han dlu wi -
nem na szla ku są dec ko - spi skim 

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
5 paź dzier ni ka – 30 kwiet nia 2011
Wy sta wa – Jak po wsta je skan sen

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19
24 wrze śnia – 18 paź dzier ni ka
Wy sta wa po ple ne ro wa – Iko ny

21 paź dzier ni ka – 23 stycz nia 2010
Wy sta wa  – Za Ścia ną Świa ta – Ma lar stwo
Wła dy sła wy Iwań skiej

Imprezy
NO WY SĄCZ
Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226
Jak po wsta je skan sen 
5 paź dzier ni ka,
Im pre za o cha rak te rze edu ka cyj nym, ad re so wa -
na do uczniów szkół pod sta wo wych i śred nich
oraz na uczy cie li. 
W paź dzier ni ku eks po zy cje w od dzia le Są dec ki
Park Et no gra ficz ny oraz fi lii Mia stecz ko Ga li cyj -
skie udo stęp nia ne bę dą zwie dza ją cym: 1-10
paź dzier ni ka w wto rek – nie dzie la w godz. 10-
18. 11-31 paź dzier ni ka w po nie dzia łek – pią tek
w godz. 9-15.

Wła dy sła wa Lu ba sio wa (1919-2010)

Po et ka z po ko le nia
Ko lum bów
Ode szła w skau tow skiej pe le ry nie, z przy się gą Akow ską...
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na Ka zi mie rza we Lwo wie, Wła dy sła wa
za ję ła się dzia łal no ścią kul tu ral ną. Jed -
no cze śnie spró bo wa ła swo ich sił w po -
ezji. De biu to wa ła krót ki mi wier sza mi
w wie ku 16 lat na po cząt ku 1935 r.
w pra sie re gio nal nej (Zew Gór, Głos
Pod ha la, Za ko pa ne) oraz wy da nym po -
ema tem po etyc kim No wy Sącz
z Wszech mo cy Bo ga, w któ rym po łą -
czy ła hi sto rię cu dow ne go ob ra zu Prze -
mie nie nia Pań skie go z ko ścio ła św.
Mał go rza ty z lo ka cją mia sta No we go
Są cza. 

W przy no szo nych do re dak cji wier -
szach sła wi ła pięk no zie mi ro dzin nej, pi -
sa ła utwo ry pa trio tycz ne i re li gij ne.
Zdo by ła m.in. I na gro dę w wo je wódz twie
kra kow skim w kon kur sie po lo ni stycz nym,
zor ga ni zo wa nym przez Pol ską Aka de mię
Li te ra tu ry i Mi ni ster stwo Wy znań
i Oświe ce nia Pu blicz ne go. 

Przy jaź ni ła się wte dy z mło dy mi są -
dec ki mi li te ra ta mi: Je rzym Kło sow -
skim -Nie mo jow skim, Hen ry kiem
Ein hor nem i Zdzi sła wem Wró blew skim.

To by ła „zgra na czwór ka”, któ ra prze -
trwa ła do ostat nie go przed wo jen ne go
nu me ru „Ze wu Gór”. Z ra cji mło de go
wie ku prze le wa ła na pa pier mo ty wy
bun tu, nie po ko ju, kształ to wa nia się
świa to po glą du i nie złom nych za sad mo -
ral nych.

Kon spi ra cyj na „Eloe”
Stu dia we Lwo wie (tę sk no ta za tym

mia stem tkwi ła w niej przez ca łe ży cie)
prze rwa ła woj na. Pod czas oku pa cji
w 1941 r. Wła dy sła wę skie ro wa no
na ro bo ty przy mu so we do Nie miec, wy -
sta ra ła się wte dy o pra cę chro nią cą
przed wy wóz ką ja ko „platz schre iber”
w ka mie nio ło mie i przy re gu la cji po to -

ku Czercz w Ko sa rzy skach. Wy da wa ła
tam na rzę dzia, spraw dza ła obec ność
i pro wa dzi ła li sty płac.

Rów no le gle uczest ni czy ła m.in. ra -
zem z He le ną Bar bac ką w ru chu opo ru
w sze re gach Ar mii Kra jo wej ja ko łącz -
nicz ka, ps. „Eloe”, dzia ła ła w Czer wo -
nym Krzy żu, współ pra co wa ła z Ja dwi gą
Wol ską -Czer nie jew ską w Pol skim Ko -
mi te cie Opie kuń czym.

Kie dy w sierp niu 1944 r. po li cja nie -
miec ka za czę ła jej dep tać po pię tach,
schro ni ła się w od dzia le par ty zanc kim
kpt. „Ha li”, któ ry dzia łał w Be ski dzie
Są dec kim, głów nie nad Łom ni cą.

Czas woj ny, prze rwa nej mło do ści,
czę sto prze wi jał się w jej póź niej szej
twór czo ści. Opi sy wa ła m.in. tu łacz kę
Ju liu sza Oster wy, któ ry szu kał schro nie -
nia w dwo rze Stad nic kich w Na wo jo wej
i na stęp nie w po sia dło ści Tur skich
w Tym bar ku. 

„Nie dziw, że w du chu Ry dla czy
Bro niew skie go, po et ka śpie wa wstrzą -
sa ją cy tekst o pol skim -są dec kim Be tle -
jem i roz strze la nych anio łach”
– za uwa ża znaw ca jej twór czo ści prof.
Bo gu sław Kołcz, przy ta cza jąc zna mien -
ny frag ment Czar nej ko lę dy:

A lu dzie prze ra że ni
pła ka li po mie ście
zgi nął tam i Pan Je zus
a zo sta ły be stie –
Hej, ko lę da, ko lę da!

Tuż po woj nie wy je cha ła na Śląsk
i za miesz ka ła w By to miu. To wa rzy szy -
ły jej dy le ma ty ów cze snych twór ców:
„czy mo żna two rzyć po ezję po Oświę ci -
miu?”. Współ pra co wa ła z Pol skim Ra -
diem w Ka to wi cach, pi sa ła do cza so pism
kul tu ral no -li te rac kich – „Od ry”
i „Dzien ni ka Za chod nie go”. Na le ża ła
do Związ ku Li te ra tów Pol skich.
W 1956 r. po wró ci ła do No we go Są cza
i pod ję ła pra cę ja ko kie row nik od dzia łu
kul tu ry w Miej skiej Ra dzie Na ro do wej.
Po tem by ła dy rek tor ką Po wia to wej Bi -
blio te ki Pu blicz nej (w la tach 1961–
1975). Zaj mo wa ła się dzia łal no ścią
kul tu ral ną, ochro ną za byt ków, sztu ką lu -
do wą, świe tli ca mi, ra dio wę złem. Or ga -
ni zo wa ła wie czo ry po etyc kie.

W 1975 r. prze szła na eme ry tu rę, by -
ła człon kiem Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy
Pol skich. Wy da ła na stę pu ją ce utwo ry:
m.in. Ar kusz Ślą ski (1946), A wła śnie
za czął się sier pień (1980), Wzdłuż dro -
gi (1985), Od bi te we mgle (1989), Błę -
kit i kol cza sty drut (1990), Ta kie mia sto
mo je (1992), Cierp ki smak je sie ni
(1995), Od cho dzi my ra zem i sa mot nie
(1998), Nie któ re wier sze wy bra ne
(1999).

W bo ga tej twór czo ści prze wi ja ły się
tra gicz ne wąt ki po ko le nia Ko lum bów,
tę sk no ta za Ar ka dią mło do ści, re flek sje
fi lo zo ficz no -re li gij ne, ma rze nia o ludz -
kim wspar ciu i uczu ciach. Pi sa ła:

Od cho dzi my
w skau tow skiej pe le ry nie,
z przy się gą Akow ską –
po ko le nie wpi sa ne w swój los
dla bo ha ter stwa i drwi ny:
ka mie nie na sza niec,
so sny roz dar te
że la zny złom.
W wie lu utwo rach da wa ła świa dec -

two umi ło wa nia są dec kiej ma łej oj czy -
zny, mia sta:

Z pie śnią two ją się zro sła du sza mo -
ja od dziec ka

Uko cha nie ty mo je, Zie mio! Zie mio
Są dec ka!

Ak tyw ność twór czą i nie ustan ne po -
szu ki wa nia warsz ta to we w sę dzi wym
prze cież wie ku tłu ma czy ła:

Co raz ni żej się chy ląc –
Co raz wy żej ula tam...

JE RZY LE ŚNIAK

Kiedy w sierpniu 1944 r.
policja niemiecka zaczęła
jej deptać po piętach,
schroniła się w oddziale
partyzanckim kpt. „Hali”,
który działał w Beskidzie
Sądeckim, głównie nad
Łomnicą.

KULTURA
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N a mu rach ko ścio ła św. Ka zi -
mie rza, z ce re mo nia łem woj -
sko wym w wy ko na niu
kom pa nii ho no ro wej Kar pac -

kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej, po -
ja wi ły się ko lej ne 124 (łącz nie 224)
na zwi ska są de czan po le głych w Ka ty -
niu, Char ko wie i Mied no je, któ re zo sta -
ły uzu peł nio ne dzię ki be ne dyk tyń skim
ba da niom Je rze go Gi zy, au to ra No wo są -
dec kiej Li sty Ka tyń skiej, wi ce prze wod -
ni czą ce go Wo je wódz kie go Ko mi te tu
Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa
w Kra ko wie.

Ta bli ce po świę cił bp Wła dy sław Bo -
bow ski, a sym bo licz ne go od sło nię cia
do ko nał pre zy dent No we go Są cza Ry -
szard No wak, w asy ście Je rze go Gi zy
i prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Ar tu -
ra Czer nec kie go. Apel po le głych po pro -
wa dził sie rż. sztab. Kry stian Dę bic ki.
Wra że nie zro bi ła wy słu cha na w sku pie -
niu dłu ga li sta miej sco wo ści zwią za nych
z mar ty ro lo gią Po la ków na Wscho dzie.
Na stęp nie trzy krot nie za brzmia ły sal wy
ho no ro we. 

Hołd są dec kim ka tyń czy kom od da li
par la men ta rzy ści, wła dze mia sta i po wia -
tu, rad ni, ko men dan ci słu żb mun du ro -
wych, sy bi ra cy i kre so wia cy,
przed sta wi cie le ro dzin ka tyń skich i „So -
li dar no ści”. W uro czy sto ści uczest ni czy -
ły też de le ga cje szkol ne, har ce rze, ro dzi ny
ła gier ni ków i ze słań ców, zda ją ce się mó -
wić: „Prze ba cza my, ale pa mię ta my”.

Au to rem obec nej pła sko rzeź by jest
Ma rian Pa żu cha, ar ty sta (gru pa „Ko na -
ry”), któ ry wy ko nał po przed nie ta bli ce
ka tyń skie, z 1992 r. ko or dy na to rem

przed się wzię cia ze stro ny Urzę du Mia -
sta był inż. arch. Woj ciech But scher. Ta -
bli ce wy ko na no w są dec kim Ne wa gu. 

Umiesz czo no na nich na pis: Mor tui
vi ven tes ob li gant – Zmar li zo bo wią zu ją
ży ją cych.

Jedyną zbrodnią miłość
do Ojczyzny

Zwo ła ną po uro czy sto ściach nad zwy -
czaj ną se sję Ra dy Mia sta No we go Są cza
upa mięt nia ją cą eks ter mi na cję Po la ków

na zie miach Rze czy po spo li tej Pol skiej,
znaj du ją cych się pod oku pa cją so wiec -
ką po 17 wrze śnia 1939 r., za in au gu ro -
wał wy ko na ny przez mło de so list ki
z Pa ła cu Mło dzie ży hymn sy bi rac ki
z przej mu ją cy mi sło wa mi Ma ria na Jon -
kaj ty sa:

Z miast kre so wych, wschod nich osad i wsi, 
Z re zy den cji, bia łych dwor ków i chat,
My śmy wciąż do Nie pod le głej szli,
Szli z upo rem po nad dwie ście lat. 

No we ta bli ce ka tyń skie w No wym Są czu

Mor tui vi ven tes ob li gant
Msza św. w ko ście le św. Ka zi mie rza od pra wio na przez bpa Wła dy sła wa Bo bow skie go, uro -
czy sta se sja Ra dy Mia sta, zło że nie kwia tów pod Po mni kiem Sy bi ra ków na cmen ta rzu ko mu -
nal nym, wresz cie od sło nię cie no wych ta blic ka tyń skich – oto naj wa żniej sze ak cen ty
zor ga ni zo wa nych 17 wrze śnia ob cho dów upa mięt nia ją cych 71. rocz ni cę „czwar te go roz bio ru
Pol ski” wkro cze nia Ar mii Czer wo nej na zie mie pol skie i 70. rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej.

FOT. LEŚ
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W sło wie wstęp nym prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta Ar tur Czer nec ki po łą czył
ofia ry Ka ty nia z 1940 i 2010 r.

– Wy zna wa li oni za sa dę „nic dla sie -
bie, wszyst ko dla Oj czy zny”. Wie rzę, że

na si ho no ro wi oby wa te le No we go Są cza
pre zy den ci Ka czyń ski i Ka czo row ski,
nasz kra jan ge ne rał Fran ci szek Gą gor,
od cho dzi li do nie ba w świe tla nym szpa -
le rze 21 ty się cy ofi ce rów z 1940 ro ku.

Prze wod ni czą cy przy to czył też nie -
wy gło szo ne 10 kwiet nia br. we zwa nie
Le cha Ka czyń skie go: „Pra gnę, by ka -
tyń ska ra na mo gła się za go ić i za bliź nić.
Je ste śmy już na tej dro dze…”

W wy stą pie niach pre zy den ta Ry szar -
da No wa ka, ks. pra ła ta Sta ni sła wa Cza -
cho ra, Ka zi mie rza Kor czyń skie go
i Je rze go Gi zy, nie bra kło od nie sień
mar ty ro lo gicz nych do dra ma tycz nej hi -
sto rii na Wscho dzie.

– Na sze są dec kie śla dy sy bi rac kie
i ka tyń skie są bar dzo licz ne. Po mnik Sy -
bi ra ka na są dec kim cmen ta rzu, ko lej ny
po mnik przy mo ście przy ul. Tar now -
skiej, a te raz po sze rzo ne o no wą li stę na -
zwisk ta bli ce ka tyń skie, nie są dla nas
zwy kły mi po stu men ta mi i pa miąt ka mi,
ale sym bo licz ny mi gro ba mi wszyst kich
tych, któ rych ko ści po zo sta ły na Wscho -
dzie. Nikt nad ich mo gi ła mi wów czas nie
za pła kał, nikt nie zło żył kwia tów... Są de -
cza nie gi nę li w ła grach i miej scach kaź -
ni z rąk czer wo nych ka tów.
Dzie siąt ko wa ni w taj gach Sy be rii i ste -
pach Ka zach sta nu, Ka tyń skim Le sie
i ko le pod bie gu no wym – mó wił pre zy -
dent Ry szard No wak, któ ry przy to czył
też frag ment za pi sków pierw sze go pre -
ze sa są dec kich Sy bi ra ków dr. Zbi gnie -
wa Je żow skie go: 

„Już na za jutrz po wkro cze niu na zie -
mie pol skie za czę ła dzia łać NKWD -
-owska ma chi na prze śla do wań,
wy wó zek. Za czę to kon ty nu ować dzie ło
ze słań Po la ków na Sy bir za po cząt ko wa -

ne przez ca ry cę Ka ta rzy nę. By ła jed nak
istot na ró żni ca, nie tyl ko w ska li de por -
ta cji i re pre sji. W XVIII czy XIX wie ku
wy wo żo no pa trio tów w od we cie za ini -
cjo wa ne przez nich Po wsta nia Na ro do -
we – Ko ściusz kow skie, Li sto pa do we,
Stycz nio we. W 1939 r. Sta lin za ata ko -
wał pań stwo, któ re z nim nie wal czy ło
i 2 mln lu dzi, któ rych je dy ną »zbrod nią«
by ła mi łość do oj czy zny.”

Kon sul USA w Kra ko wie Al len
Gren n berg w pięk nej pol sz czyź nie przy -
wo łał po sta wio ny w 1991 r. w Jer sey Ci -
ty, nad rze ką Hud son, na tle pa no ra my
wie żow ców no wo jor skie go Man hat ta nu
Po mnik Ka tyń ski, dzie ło rzeź bia rza pol -
skie go po cho dze nia An drze ja Pi tyń skie -
go przed sta wia ją ce ofi ce ra Woj ska
Pol skie go ugo dzo ne go w ple cy so wiec -
kim ba gne tem.

– Współ cze śni Ame ry ka nie, po 11
wrze śnia 2001 ro ku, do sko na le wie dzą,
czym jest pod stęp na zbrod nia. Oby nasz
ame ry kań sko -pol ski so jusz, w ra mach
NA TO, za po biegł po dob nym tra ge diom
w przy szło ści.

Świa dec two śmier tel ne go wro ga
Ks. pra łat Sta ni sław Cza chor pod dał

ana li zie ha nieb ny do ku ment z 5 mar -
ca 1940 r. pod pi sa ny przez lu do we go
ko mi sa rza spraw we wnętrz nych Ław -
rien ti ja Be rię, okre śla ją cy pol skich ofi -
ce rów i więź niów ja ko za twar dzia łych
wro gów wła dzy so wiec kiej:

– Śmier tel ny wróg mi mo wol nie wy -
sta wił na szym ofi ce rom świa dec two ich
pa trio tycz nej po sta wy, ho no ru, mi ło ści
do Oj czy zny. Nie nada wa li się oni do so -
wie ty za cji, mu sie li więc zgi nąć, zgod nie
z so wiec ką za sa dą: nie ma czło wie ka
– nie ma pro ble mu. Gdy by po zo sta li
przy ży ciu, z pew no ścią dzia ła li by
na rzecz od zy ska nia nie pod le gło ści,
a wol nej Pol ski Sta lin i je go ka ma ry la
w swych pla nach nie do pusz cza li.

Je rzy Gi za, pa ra fra zu jąc sło wa Jó ze -
fa Czap skie go, za ape lo wał o oby wa tel -
ski „Ka tyń ski Łań cuch Pa mię ci”:

– Mu si my pa mię tać. Mu si my przy po -
mi nać. Mu si my wal czyć z kłam stwem
ka tyń skim wła śnie w imię tych, któ rzy
za mil kli na za wsze. Oni nie mo gli by so -
bie na wet wy obra zić, że ist nie ją ja kieś
rze czy, w któ rych imię mo gli by śmy się

Współcześni Amerykanie,
po 11 września 2001 roku,
doskonale wiedzą, 
czym jest podstępna
zbrodnia. Oby nasz
amerykańsko-polski sojusz,
w ramach NATO, zapobiegł
podobnym tragediom
w przyszłości.

ALLEN GRENNBERG
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wy rzec Pol ski i jej spraw, czy z ich po -
wo du zlek ce wa żyć te war to ści po nad cza -
so we, któ rych po przez wal kę o Pol skę
bro ni my. War to ści, któ re wy ra ża ją nie
tyl ko isto tę pol sko ści, któ rej po za Pol ską
nikt zda je się nie znać i nie ro zu mieć, ale
rów nież isto tę bar dziej uni wer sal ną
– isto tę cy wi li za cji ła ciń skiej i chrze ści -
jań skiej, któ re sta no wią lek ce wa żo ny
obec nie fun da ment na sze go eu ro pej skie -
go je ste stwa. Na si ka tyń czy cy sprzed sie -
dem dzie się ciu lat i Ci zu peł nie świe żej
da ty, mó wią nam o obo wiąz ku so li dar -
no ści z Pol ską, mó wią nam o tym ka tyń -
skim łań cu chu nie wi dzial nym, ka tyń skim
łań cu chu pa mię ci na ro do wej.

W ku lu arach za po wie dział dal sze po -
szu ki wa nia ba daw cze:

– To jesz cze nie ko niec li sty są dec kich
ka tyń czy ków: kil ku na stu są de czan za -
pew ne znaj dzie się jesz cze na „bia ło ru -
skiej li ście ka tyń skiej”, gdyż cią gle
„do ogól ne go roz ra chun ku” bra ku je na -

zwisk 3 tys. pol skich ofi ce rów, któ rzy zgi -
nę li na Wscho dzie.

J. Gi za za koń czył: – Obec ny rok stoi
pod zna kiem tra ge dii smo leń skiej.
Pod zna kiem te go wszyst kie go, co wstrzą -

snę ło przy naj mniej czę ścią pol skie go
spo łe czeń stwa. 10 kwiet nia prze szedł
do hi sto rii pol skiej mar ty ro lo gii, któ rej
ko lej nym ogni wem „nie wi dzial ne go łań -

cu cha” po now nie stał się Ka tyń. Je ste -
śmy bo gat si o trud ne do świad cze nia, ale
ubo żsi o na szych Przy ja ciół. Z ni mi
wszyst ki mi na za wsze po łą czy ła nas wła -
śnie smo leń ska tra ge dia, tak jak wcze -
śniej jed na ko wy spo sób ro zu mie nia słów
Win cen te go Ka dłub ka: „cze go po dej mu -
je my się z mi ło ści Oj czy zny, mi ło ścią jest,
nie sza leń stwem, mę stwem nie zu chwa ło -
ścią, bo moc na jest mi łość jak śmierć”…

W tym du chu, zna mien nie za brzmia -
ła rów nież de kla ra cja pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka:

– Je że li mam dzi siaj, po uro czy sto ści
od sło nię cia no wych ta blic ka tyń skich,
zło żyć zo bo wią za nie, w imie niu są de czan
i mia sta No we go Są cza, to po słu żę się
Mic kie wi czow skim cy ta tem, umiesz czo -
nym zresz tą na Po mni ku Sy bi ra ków na
no wo są dec kim cmen ta rzu ko mu nal nym:

„Je śli za po mnę o nich, Ty, Bo że na
nie bie, za po mnij o mnie...”

Sza now ni Pań stwo!
Nie za po mi na my i ni gdy nie za po mni -

my. 
JE RZY LE ŚNIAK

Od zna cze nia w do wód uzna nia

Wi ce wo je wo da Sta ni sław So rys i Ja cek Dziu ba, przed sta wi ciel sze fa Urzę du ds. Kom ba tan tów i
Osób Re pre sjo no wa nych, wrę czy li od zna cze nia pań stwo we i re sor to we oso bom za słu żo nym dla
utrwa la nia pa mię ci o pol skiej Gol go cie Wscho du. Srebr nym Krzy żem Za słu gi od zna czy li Alek san -
drę Po to czek z Rdzio sto wa i Ma rian nę Oty lię Woj ciu kie wicz z No we go Są cza. Obie pa nie, wraz ze
swo imi ro dzi na mi, oso bi ście do świad czy ły ge hen ny na ja kże cel nie na zwa nej przez Jó ze fa Czap -
skie go „nie ludz kiej zie mi”.
– Je cha li śmy na wschód w urą ga ją cych wa run kach, w wa go nach by dlę cych, w mro zie i gło dzie, tra -
fia jąc po tych mę czar niach w ob ce, pry mi tyw ne i sro gie śro do wi ska – wspo mi na ją Alek san dra Po -
to czek („za wę dro wa ła” aż do Ar chan giel ska) i Ma rian na Oty lia Woj ciu kie wicz, któ rej oj ciec
po zo stał na za wsze w Mied no je. 

***
Od zna cze niem „Pro Me mo ria” ude ko ro wa no: sztan dar Związ ku Sy bi ra ków oraz Ja ni nę Brzo zow -
ską, ks. pra ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra, Ar tu ra Czer nec kie go, Sta ni sła wa Fa liń skie go, Do ro tę Pie -
trusz kę, Re na tę Skow ron, Ro ber ta So bo la, Ma rię So wę, Ali cję Szo fer i Lesz ka Zegz dę.
Tar cza mi Her bo wy mi „Za słu żo ny dla mia sta No we go Są cza” uho no ro wa no Je rze go Gi zę i pre ze sa
no wo są dec kie go od dzia łu Związ ku Sy bi ra ków, Ka zi mie rza Kor czyń skie go, a Od zna ka mi Ho no ro -
wy mi Sy bi ra ka: Ka ta rzy nę Go mu lec, Bar ba rę Fy dę, Ry szar da No wa ka, An nę We nc ko, Je rze go Wi -
tu szyń skie go i Lesz ka Zegz dę. 
Srebr ny Me dal „Opie ku na Miejsc Pa mię ci Na ro do wej”  przy zna no: Ar tu ro wi Czer nec kie mu, ks. Jó -
ze fo wi Ba bi czo wi, An drze jo wi Piszcz ko wi, Ro ber to wi So bo lo wi i Ali cji Wą so wicz.
Za rząd Głów ny Związ ku Sy bi ra ków god no ścią Ho no ro we go Człon ka Związ ku Sy bi ra ków ob da rzo -
no An to ni nę Dzi kow ską, dy rek to ra Ze spo łu Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków w No wym Są czu. Jak wy so -
kiej to ran gi wy ró żnie nie, niech świad czy wy li cze nie, że w ostat nich kil ku na stu mie sią cach
otrzy ma ły je tyl ko dwie oso by w kra ju: kar dy nał Hen ryk Gul bi no wicz i te raz – są de czan ka.

Nasi katyńczycy sprzed
siedemdziesięciu lat i Ci
zupełnie świeżej daty,
mówią nam o obowiązku
solidarności z Polską,
mówią nam o tym
katyńskim łańcuchu
niewidzialnym, katyńskim
łańcuchu pamięci
narodowej.

JERZY GIZA
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Kil ka dzie siąt go dzin na grań
z pol ski mi ze słań ca mi w Ka -
zach sta nie, set ki stron do ku -
men tów i fo to gra fii – to
po kło sie trzy ty go dnio wej wy -
pra wy zor ga ni zo wa nej przez
Fun da cję Kre sy -Sy be ria.

D la mnie by ła to nie za po mnia -
na lek cja pol sko ści – opo wia -
da Ro bert So bol, są dec ki
rad ny, wie lo let ni dzia łacz

na rzecz Po la ków na Wscho dzie i pre -
zes lo kal ne go Sto wa rzy sze nia „Wspól -
no ta Pol ska” oraz Sto wa rzy sze nia
Pa mię ci Pol skie go Sy bi ru, któ ry wziął
udział w eks pe dy cji. 

Uczest ni czy li w niej rów nież: Mi chał
Bro no wic ki, hi sto ryk i przed sta wi ciel
Fun da cji, oraz Ser giusz Ka zi mier czuk,
po li to log z Uni wer sy te tu War szaw skie -
go. Wy pra wa do Ka zach sta nu od by ła się
w ra mach pro jek tu Au dio wi zu al ne Ar -
chi wum Sy bi ra ków pod pa tro na tem Se -
na tu RP.

***
Ma so we de por ta cje lud no ści zsy ła nej

w głąb Związ ku So wiec kie go w okre sie
dru giej woj ny świa to wej oraz po jej za -
koń cze niu na le ża ły przez la ta do za gad -
nień hi sto rycz nych, któ re w Pol sce
so cja li stycz nej nie do cze ka ły się ofi cjal -
ne go opra co wa nia przez in sty tu cje pań -
stwo we – unie mo żli wia ły to wzglę dy
po li tycz ne. Dra ma tycz ne do świad cze nia

se tek ty się cy osób wy wie zio nych na ka -
tor gę w bez miar sy be ryj skiej taj gi czy
w ka zach stań skie ste py prze do sta wa ły
się jed nak w owym cza sie do zbio ro wej
świa do mo ści spo łecz nej po przez pu bli -
ka cje wspo mnień i ar ty ku łów w wy daw -
nic twach dru gie go obie gu, a wcze śniej
– w li te ra tu rze emi gra cyj nej. Tym nie -
mniej ich od dzia ły wa nie by ło ogra ni czo -
ne. Do pie ro prze obra że nia, ja kie
do ko na ły się w 1989 r. spra wi ły, że wraz
z na ro dzi na mi Pol ski de mo kra tycz nej
po ja wi ła się wresz cie mo żli wość pod ję -
cia sze ro ko za kro jo nych ba dań na uko -
wych na te ma ty zwią za ne z prze szło ścią
do ty czą cą „wschod niej hi sto rii” – do tąd
za kła my wa nej i kon fa bu lo wa nej. Mi mo
to pań stwo pol skie – o ile nie do ty czy ło
to naj bar dziej zna nej i sym bo licz nej
zbrod ni ka tyń skiej – nie udźwi gnę ło
wów czas cię ża ru od po wie dzial no ści
za rze tel ne udo ku men to wa nie i upa mięt -
nie nie wy da rzeń sprzed po nad pół wie -
cza. Kwe stia mi re pre sji so wiec kich
wo bec oby wa te li II Rze czy po spo li tej zaj -
mo wa ły się głów nie licz nie po wsta ją ce
wte dy sto wa rzy sze nia oraz or ga ni za cje
po za rzą do we, któ re przy pew nym wspar -
ciu in sty tu cji cen tral nych po dej mo wa ły
wy si łek przy wró ce nia pa mię ci o Sy bi ra -
kach i ich prze ży ciach na wy gna niu.
Obec nie Fun da cja Kre sy -Sy be ria na le ży

do jed nych z naj wa żniej szych in sty tu cji
zaj mu ją cych się lo sa mi ze słań ców pol -
skich w ZSRS. To nie za le żny ośro dek
do ku men ta cyj no -ba daw czy z sie dzi bą
w War sza wie i od dzia ła mi w Wiel kiej
Bry ta nii, Sta nach Zjed no czo nych, Ka na -
dzie i Au stra lii, któ ry po wstał z ini cja ty -
wy po tom ków Sy bi ra ków oraz
Kre so wian z Pol ski i za gra ni cy. 

***
Cel eks pe dy cji sta no wi ło prze pro wa -

dze nie se rii wy wia dów bio gra ficz nych

Truda dzień
polskich
zesłańców

Okruszki chleba
zastępowały opłatek,
a cudem zdobyty kawałek
cukru był największym
świątecznym prezentem
dla dzieci.
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z oso ba mi po sia da ją cy mi pol skie ko rze -
nie, ze słań ca mi z lat 1936-38, de por to -
wa ny mi przez Sta li na do Ka zach sta nu
z ob sza ru so wiec kiej Ukra iny i Bia ło ru -
si – te re nów przed ro zbio ro wych Kre sów
Wschod nich, któ re po trak ta cie wer sal -
skim koń czą cym pierw szą woj nę świa -
to wą, roz pra wie Pił sud skie go
z bol sze wi ka mi i osta tecz nym ukształ -
to wa niu się gra ni cy Rzecz po spo li tej
z Ro sją so wiec ką (póź niej ZSRS), nie
zo sta ły włą czo ne do nie gdy siej szej Ma -
cie rzy. Lu dzie ci, przez la ta ży ją cy po -
za gra ni ca mi Pol ski, lecz
w bez po śred niej jej bli sko ści, prze wa -
żnie na Ży to miersz czyź nie (na Ukra -
inie), bądź w oko li cach Miń ska
(na Bia ło ru si), pie lę gno wa li swo ją to -
żsa mość na ro do wą i wia rę przod ków.
Nie pod da wa li się to ta li tar nym dyk ta -
tom Mo skwy, a nie chcąc pod po rząd ko -
wać się re gu łom na rzu ca nym przez
apa rat wła dzy Kra ju Rad za pła ci li za to
przy mu so wy mi wy wóz ka mi w roz le głe,
nie mal bez lud ne ste py na pół no cy Ka -
zach sta nu lub na je go po łu dnio we ru bie -
że – do uj gur skich, pry mi tyw nych
wio sek u pod nó ża gór Tien -Szan. Tam,
zma ga jąc się z ze słań czą rze czy wi sto -
ścią so wiec kie go re żi mu, bę dąc pod sta -
łym nad zo rem NKWD, trwa li
za cho wu jąc wsza kże swo ją tra dy cję, re -
li gię ka to lic ką i pol skość. Re pre sjo no -
wa ni, nie rzad ko wtrą ca ni do ła grów,
po zba wie ni praw, ja kie z cza sem przy -
słu gi wa ły ich ro da kom de por to wa nym

w głąb Związ ku So wiec kie go w la -
tach 40. XX wie ku (ze słań cy z lat 30.
nie po sia da li ni gdy pol skie go oby wa tel -
stwa, co oka za ło się dla nich za sad ni czą
prze szko dą, by wy do stać się z ZSRS
wraz z ar mią An der sa i póź niej – w ra -
mach re pa tria cji – do Pol ski po jał tań -
skiej) wra sta li w ka zach stań skie re alia.
Ich za po mnia ne lo sy sta ra li śmy się po -
now nie od kryć nie tyl ko dla za in te re so -
wa nych hi sto rią.

***
„Spo tka nia z Po la ka mi by ły nie za po -

mnia ną lek cją pol sko ści, wra żli wo ści
i tę sk no ty za Oj czy zną – re la cjo nu ją „Są -
de cza ni no wi” uczest ni cy wy pra wy.
– Miesz ka jąc w Ał ma ty, co dzien nie
wy je żdża li śmy na spo tka nia z Po la ka mi.
Pre zes Od dzia łu Związ ku Po la ków
w Ża na szar Ni na Le wic ka z wiel kim
prze ję ciem opo wia da ła nam swo ją hi sto -
rię ży cia. Wpla ta ne ro syj skie sło wa
do ja kże ubo gie go ję zy ka pol skie go je -
dy nie do da wa ły ko lo ry tu opo wie ści.
Zsył ka do ob cej ję zy ko wo i kul tu ro wo
kra iny od ci snę ła ogrom ne pięt no na ca -
łej ro dzi nie Le wic kich. Ro dzi ce pod czas
tych naj cię ższych, pierw szych lat po wy -
wóz ce w step sta ra li się, jak mo gli, by za -
pew nić choć tro chę po ży wie nia swo im
dzie ciom, któ re już od 10. ro ku ży cia
mia ły obo wią zek pra cy w koł cho zie.
Prze wa żnie od by wa ła się ona na plan ta -
cjach ty to niu – od świ tu do zmro ku.
Za ka żdy dzień wy nisz cza ją cej pra cy
bry ga dier za pi sy wał im tzw. tru da dzień,
kre śląc obok na zwi ska „pa łocz ku”.
Na ko niec mie sią ca, bądź czę sto ro ku
koł choź ni cy otrzy my wa li zbo że, ty toń,
pa stew ne bu ra ki. Wie lu z nich nie do cze -
ka ło ja kiej kol wiek za pła ty, gdy w 1956 r.
ska so wa no tru da dni i znie sio no tzw. ko -
men dan tu rę NKWD. Do dat ko wo ka żda
ro dzi na mu sia ła co ro ku od da wać tzw.
kon tyn gent bez wzglę du na to ja kie go -
spo dar stwo pro wa dzi ła. Mu sia ła np.
prze ka zać 1000 jaj, 300-400 kg gru szek,
ja błek, 300 li trów kro wie go mle ka itp.
W wio skach prze sie dleń ców prze by wa -
ły prze wa żnie ko bie ty z dzieć mi i star cy.
Mę żczyź ni ja ko wra gi na ro da nie by li za -
bie ra ni do so wiec kiej ar mii (w okre sie
woj ny), ale wy sy ła no ich do bar dzo cię -
żkiej pra cy w ko pal niach na pół no cy Ka -
zach sta nu. Wie lu zo sta ło tam na za wsze.

Miesz ka jąc w zie mian kach wspól nie
z Uj gu ra mi, Ka za cha mi lub ze sła ny mi tu
ta kże Cze czeń ca mi prze ży wa li praw dzi -
wą ge hen nę. Nie za po mi na li jed nak
o Świę tach Bo że go Na ro dze nia i Wiel -
ka no cy. Okrusz ki chle ba za stę po wa ły
opła tek, a cu dem zdo by ty ka wa łek cu kru
był naj więk szym świą tecz nym pre zen -

tem dla dzie ci. Ze ści śnię tym gar dłem
śpie wa ne ko lę dy po zwa la ły wró cić choć
na chwi lę pa mię cią do bez tro skie go ży -
cia sprzed zsył ki. – Star si wpa ja li nam
przy ka żdej oka zji, że je ste śmy Po la ka mi,
ma my swo ją re li gię i swo ją god ność.
Myśl o tym po zwa la ła prze trwać – re la -
cjo no wa li nam ze słań cy.

Pod sta wo wym po ży wie niem Ka za -
chów by ło roz bi te ziar no, któ re po pi ja li
wo dą, i su szo ne mię so. To Po la cy na -
uczy li ich jeść chleb i ziem nia ki. Dzie ci
de por to wa nych nie chęt nie cho dzi ły
do so wiec kiej szko ły. Ni ski po ziom, ob -
cy ję zyk i bar dzo czę sto brak bu tów po -
wo do wa ły, że koń czy li jed ną al bo dwie
kla sy. Po woj nie, kie dy oka za ło się, że
Po la cy nie mo gą wró cić do Oj czy zny,
sta ra li się, jak mo gli, uło żyć so bie ży cie
na „nie ludz kiej zie mi”. Chcie li za cho -
wać oj czy sty ję zyk po przez mo dli twę,
pie śni i przy śpiew ki lu do we. Bab cie
upo wa żnio ne przez po je dyn czych księ -
ży, któ rym uda ło się do trzeć na te te re -
ny, chrzci ły dzie ci oraz od pra wia ły
po grze by. Opłat ki ze słań cy otrzy my wa li
pocz tą od ro dzin z Pol ski bądź Ukra iny
so wiec kiej. Ży cie jed nak nie by ło lep sze.

Na gra li śmy 51 re la cji, w tym je dy nie
czte ry po pol sku. Od wie dzi li śmy ro da -
ków m.in. w miej sco wo ściach: Ał ma ty,
Ża na szar, Ba jan dał, Azat, Is syk, Ba zar -
kiel dy. Wszę dzie spo tka li śmy się

Mężczyźni jako wragi
naroda nie byli zabierani
do sowieckiej armii
(w okresie wojny), ale
wysyłano ich do bardzo
ciężkiej pracy w kopalniach
na północy Kazachstanu.
Wielu zostało tam
na zawsze. 
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ze wzru sza ją cą go ścin no ścią. Lu dzie za -
po znaw szy się z ce lem na szej u nich
obec no ści, chęt nie dzie li li się swo imi
wspo mnie nia mi. Czę sto okra szo ne one
by ły po je dyn czy mi mo dli twa mi po pol -
sku, a jed na z Po lek – Le na Sza tur ska
– ze łza mi w oczach za śpie wa ła hymn
Pol ski. Za wieź li śmy do Ka zach sta nu
mo dli tew ni ki, ró żań ce, świę te ob raz ki,
któ re by ły z wiel ką czcią przyj mo wa ne
przez ob da ro wa nych. W imie niu Sto wa -
rzy sze nia Pa mię ci Pol skie go Sy bi ru
prze ka za li śmy dwie ta blicz ki »ze sła niec
Sy bi ru«. Jed na z nich, w na szej obec no -
ści, zo sta ła przy kle jo na na mo gi le oj ca
pre ze sa Związ ku Po la ków w Ał ma ty
Alek san dra Paw łow skie go. 

Du żo ubo ższa w kon tak ty by ła by na -
sza eks pe dy cja na uko wa, gdy by nie po -
moc Kon su la tu Rze czy po spo li tej
Pol skiej w Ał ma ty, z kon sul Ju sty ną
Afek na cze le. Mnó stwo wra żeń, kil ka -
dzie siąt go dzin na grań i wie le stron do -
ku men tów oraz ze ska no wa nych
fo to gra fii, któ re zna la zły się w po sia da -
niu Fun da cji Kre sy -Sy be ria, po zwo lą
na jesz cze lep sze po zna nie prze żyć Po -
la ków w po łu dnio wym Ka zach sta nie.
Być mo że za owo cu je to ksią żką.”

MI CHAŁ BRO NO WIC KI
RO BERT SO BOL

Warto wiedzieć

Fundacja Kresy-Syberia (www. kre sy -sy be ria.
org) re ali zu je pro jekt in ter ne to we go Wir tu al -
ne go Mu zeum, w któ rym przed sta wia hi sto -
rię daw nych Kre sów Wschod nich II RP oraz
do świad cze nia Po la ków w okre sie oku pa cji
so wiec kiej i nie miec kiej, na ze sła niu w ZSRS
i po ewa ku acji z ar mią An der sa (w woj sku,
w obo zach uchodź ców, na emi gra cji).
Wszyst kie oso by pra gną ce wes przeć idee
Fun da cji, po dzie lić się po sia da ny mi ma te ria -
ła mi lub swo ją pa mię cią (po przez na de sła nie
do sko pio wa nia i póź niej sze go zwro tu wła ści -
cie lom: wspo mnień, do ku men tów, zdjęć, al -
bo też wy ra ża jąc go to wość do opo wie dze nia
swo ich prze żyć) pro si my o kon takt li stow ny
(00-322 War sza wa, ul. Kra kow skie Przed mie -
ście 64 pok. 31), ma ilo wy (Mi chal.Bro no wic -
ki@kre sy -si be ria.org) lub te le fo nicz ny
pod sto łecz ny nr (22) 556 90 55.

K a pe lan Nie pod le gło ścio we go
Związ ku Żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej, Ro dzin Ka tyń skich
i By łych Więź niów Po li tycz -

nych, re zy du ją cy obec nie w skrom nym
miesz ka niu przy ul. Kar dy na ła Le dó -
chow skie go w Ostro wie Wiel ko pol -
skim. Czę sty gość w ro dzin nych
stro nach, ostat nio na po grze bach ko le -
gów kom ba tan tów z par ty zant ki.

Sprę ży sta syl wet ka, sku pio na twarz.
Ksiądz ma jor, mi mo sę dzi we go wie ku,
za dzi wia zdro wiem.

– Jak by na złość, na nic nie na rze -
kam, nic mi nie do le ga, czu ję się
zdrów jak ry ba, nie na dar mo w par -
ty zant ce no si łem pseu do nim „Dziar -
ski” – try ska hu mo rem, po ka zu jąc
do wód oso bi sty: ur. 1 mar ca 1927 r.
w Ło so si nie Dol nej, syn Bła że ja i An -
ny Sa la mon.

Ży cie nie gła ska ło go po gło wie. Po -
cho dzi z ubo giej, wie lo dziet nej (9 dzie -
ci) ro dzi ny. Woj nę spę dził prak tycz nie
w par ty zanc kim le sie. W 1946 r. ja ko
ako wiec mu siał ucie kać na zie mie od -
zy ska ne, ale i tam do padł go Urząd
Bez pie czeń stwa, po sa dził do aresz tu
we Wro cła wiu. Po wyj ściu na wol ność
(oca lił go mło dy wiek i in te li gen cja,
któ rą za sko czył prze słu chu ją cych go
funk cjo na riu szy), zdał ma tu rę
w Szcze ci nie, wstą pił do se mi na rium

w Kra ko wie. Świę ce nia ka płań skie
otrzy mał 28 czerw ca 1953 r. w Czę sto -
cho wie.

Ró ża niec w Ka ty niu
Na wy jazd na uro czy sto ści 70. rocz -

ni cy zbrod ni ka tyń skiej w kwiet niu br.
de le go wa no księ dza Jó ze fa dwa mie sią -

Ks. mjr Jó zef Grec ki

Je dy ny ka pe lan
w Smo leń sku
AD 2010
Je dy nym du chow nym w mun du rze ofi ce ra Woj ska Pol skie -
go, któ ry znaj do wał się w Le sie Ka tyń skim 10 kwiet -
nia 2010 r. był ks. mjr Jó zef Grec ki z Ło so si ny Dol nej.
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ce wcze śniej, 2 lu te go, pod czas spo tka -
nia opłat ko we go Ro dzi ny Ka tyń skiej.
W pią tek, 9 kwiet nia sta wił się ra no
na Dwor cu Za chod nim w War sza wie.
Do Smo leń ska do tarł po cią giem
o godz. 6 miej sco we go cza su.

– Pod sta wio ny mi au to ka ra mi uda li -
śmy się do Ka ty nia, przed oł tarz po lo wy.
By łem już tu wcze śniej, w grud -
niu 1989 r. i zo ba czy łem wie le zmian.
Przed mszą św., za pla no wa ną
na godz. 12 cza su ro syj skie go, prze wi -
dzia ne by ło skła da nie wień ców. Mo dli li -
śmy się w ocze ki wa niu na roz po czę cie
uro czy sto ści, gdy do szła do nas wia do -
mość jak grom z ja sne go nie ba, że roz bił
się pre zy denc ki sa mo lot. To był szok,
kon ster na cja. Lu dzie za czę li szlo chać.

Obec ni księ ża chcie li roz po cząć
mszę św., roz glą da li się do oko ła, a tu
nie by ło ani bi sku pa, ani żad ne go ka pe -
la na woj sko we go. Ci, któ rzy mie li kon -
ce le bro wać mszę św. w Ka ty niu, zgi nę li
w sa mo lo cie. Oka za ło się, że je dy nym
w mun du rze ka pe lań skim był ks. Jó zef
Grec ki. 

– Po ka za łem przy pię ty do mun du ru
Krzyż Ka pe la na Woj ska Pol skie go,
znak bi sku pa or dy na ria tu po lo we go.
W gro nie kil ku du chow nych krót ko roz -
ma wia li śmy, kto ma prze wo dzić eu cha -
ry stii, a kto wy gło sić ka za nie.
Za pro po no wa łem i to zo sta ło przy ję te,
że by mszę św. od pra wił bę dą cy tam je -
dy ny in fu łat, któ re mu naj bar dziej pa so -
wa ło za stę po wać bi sku pa. Ja sta ra łem
się re pre zen to wać ka pe la nów woj sko -
wych. Za in to no wa łem Ró ża niec.

Pod czas po wro tu w po cią gu pa no wa -
ła smut na i po wa żna at mos fe ra. 

– Dzie siąt ki my śli ko tło wa ło się
po gło wie. Ja ko ksiądz, ale i ja ko czło -
wiek, my śla łem o tym nie wy obra żal nym
zrzą dze niu Opatrz no ści. My śla łem
o ofie rze Pa na Pre zy den ta i wszyst -
kich 96 człon ków pol skiej de le ga cji. My -
śla łem o ka tyń skich ofia rach
i czer wo nych ka tach. My śla łem o wi nie
i prze ba cze niu. Przed ocza mi sta nę ło mi
ca łe ży cie… 

Miał zdo by wać 
za po rę w Ro żno wie

Jó zef Grec ki z Ło so si ny Dol nej, za nim
przy wdział sza ty du chow ne go, był par ty -
zan tem Ba ta lio nów Chłop skich na Są dec -
czyź nie (po dob nie jak oj ciec Bła żej

Grec ki, pseu do nim „Goz da wa”). No sił
dwa pseu do ni my: „Dziar ski” i „Śru ba”.

– Mo im dru ży no wym był Wła dy sław
Ła gosz, któ ry za miesz kał po tem
na Dol nym Ślą sku, w Ro ści sła wi cach
ko ło Wro cła wia. Za stęp cą dru ży no we -
go – Piotr Pru sak z Ło so si ny, z przy -
siół ka Ka myk. Nasz od dział pod le gał

po ak cji sca le nio wej pod dy rek ty wy Ar -
mii Kra jo wej z miej sco wym ko men dan -
tem Ste fa nem Bed nar kiem. Żad nych
nie sna sek na na szym te re nie mię dzy
BCh i AK nie by ło.

W grud niu 1945 r. Grec ki, jak i in ni
ko le dzy z par ty zant ki, cze ka li na roz kaz
wy pra wy na Ro żnów. Nie któ rzy do wód -
cy ze szta bu AK oba wia li się, że Niem -
cy ze chcą wy sa dzić za po rę, co gro zi ło
nie uchron ną za gła dą po ło żo nych po ni -
żej se tek wsi. Pla no wa li więc szturm
na za po rę i od bi cie jej z rąk oku pan ta.
Był to plan sza lo ny, bo lo sy woj ny by ły
już prze są dzo ne, to woj sko nie miec kie
na dal nie po dziel nie pa no wa ło na Są dec -
czyź nie, a o ofen sy wie Ar mii Czer wo -
nej jesz cze nikt nie sły szał.

W świe tle póź niej szych ba dań hi sto -
rycz nych, zwłasz cza re la cji, ze bra nych
przez hi sto ry ka Jó ze fa Bień ka, oku pant
nie za mie rzał wy sa dzić za po ry, ale
w tam tym cza sie po gło ska uro sła do ko -
smicz nych wy mia rów, nio sąc gro zę
i lęk. Oj ciec Jó ze fa, wo jak do świad czo -
ny na kil ku woj nach, na le żał do tych,
któ rzy stu dzi li roz pa lo ne gło wy i na ma -
wiał do roz wa gi.

– Pew ne go dnia, gdy słoń ce by ło
nad „Kre tów ką”, czy li nad Stań ko wą,
oj ciec za wo łał mnie do izby, mru gnął
na ma mę, że by dys kret nie wy szła i ode -
zwał się: – Syn ku, gdy by mi się coś sta -
ło, to pa mię taj, że to ci i ci (po dał
na zwi ska) wpa dli na ten sza lo ny po mysł,
aby bez po trze by zdo by wać za po rę. Ja

od mó wi łem, gro żą mi są dem wo jen nym.
Szwa bom ra dy nie da my, w od we cie wy -
mor du ją lu dzi, a wte dy też mo że sza tan
pod po wie im wy sa dze nie za po ry….

Prze ba czy łem ge sta po...
Ksiądz Jó zef dziś, po bli sko sied miu

de ka dach, ja kie upły nę ły od okrut nej

Jako młody chłopak pałałem do Niemców, zwłaszcza
do gestapo, nienawiścią, widziałem bowiem na własne
oczy niejedną hitlerowską zbrodnię. Jako leśni żołnierze
musieliśmy wykonywać rozkazy przełożonych, choćby
sumienie mówiło nam co innego. Takie bowiem były
wymogi walki z bezwzględnym przecież okupantem.
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oku pa cji, ina czej pa trzy na swo ich ów -
cze snych wro gów:

– Nie ukry wam, że wte dy, ja ko mło -
dy chło pak pa ła łem do Niem ców,
zwłasz cza do ge sta po, nie na wi ścią, wi -
dzia łem bo wiem na wła sne oczy nie jed -
ną hi tle row ską zbrod nię. Ja ko le śni
żoł nie rze mu sie li śmy wy ko ny wać roz -
ka zy prze ło żo nych, choć by su mie nie
mó wi ło nam co in ne go. Ta kie bo wiem
by ły wy mo gi wal ki z bez względ nym
prze cież oku pan tem.

Gdy ubrał su tan nę, jesz cze ja ko mło -
dy kle ryk, prze ba czył swo im prze śla -
dow com:

– Uczy ni łem to po ci chu, we wła snym
su mie niu. Oka za ło się, że do brze zro bi -
łem. Wie le lat póź niej, w stycz -
niu 1966 r. pod czas kon se kra cji bi sku pa
Mu sie la na Ja snej Gó rze, uczest ni czy -
łem w uro czy stym obie dzie w klasz tor -

nym re fek ta rzu. Wte dy pry mas Ste fan
Wy szyń ski ra dził się księ ży, ja ką for mę
wi nien przy brać list do bi sku pów nie -
miec kich za wie ra ją cych słyn ną i kon tro -
wer syj ną sen ten cję „Prze ba cza my
i pro si my o prze ba cze nie”. Opo wie dzia -
łem o swo ich skrom nych do świad cze -
niach, co jak by utwier dzi ło kar dy na ła
w słusz no ści opu bli ko wa nia te go li stu.
„Pan Je zus prze ba czył ło tro wi na krzy -
żu, uczyń my to i my” – po wie dział
wów czas pry mas. I dziś prze ba cze nie
ma wa żne zna cze nie, bo nie bra ku je
w na ro dzie wa śni, krzywd. Ta ką for mą
prze ba cze nia jest ła ma nie się opłat kiem.
Z kim się, bra cie, po ła ma łeś, nie gnie -
waj się już na nie go...

JE RZY LE ŚNIAK

Józef Grecki z Łososiny
Dolnej, zanim przywdział
szaty duchownego, był
partyzantem Batalionów
Chłopskich na Sądecczyźnie
(podobnie jak ojciec Błażej
Grecki, pseudonim
„Gozdawa”). Nosił dwa
pseudonimy: „Dziarski”
i „Śruba”.

Skąd u Pa na ta kie za cię cie do po -
szu ki wa nia i prze sia dy wa nia
w ar chi wach? 

– Z pa sją do szpe ra nia w hi sto rii
czło wiek się nie ro dzi. Mu si po ja wić
się im puls. W mo im przy pad ku tę
smy kał kę do za głę bia nia się w prze -
past nych za so bach ar chi wal nych za -
szcze pi ło we mnie trzech
nie do ści głych dla mnie mi strzów. Jed -
nym z nich był dziś już nie ży ją cy dr
Ka rol Miesz kow ski. On na uczył mnie
pod staw pa le ogra fii. Dru gie mu – dr.
Mie czy sła wo wi Ro ko szo wi, ar chi wi -
ście, prze wod ni czą ce mu ko mi te tu
kop ca Ta de usza Ko ściusz ki, zwią za -
ne go od dzie się cio le ci z Kra ko wem
– też wie le za wdzię czam. Gdy by nie
je go fa scy nu ją ce opo wie ści o tej pra -
cy, to przy pusz czam, że nic nie skło -
ni ło by mnie do szpe ra nia
w ar chi wach. Mi strzem za wo do wym,
a za ra zem mo im pro mo to rem był
prof. Krzysz tof Ożóg. Oni po ka za li
mi, że war to sa me mu od kry wać to, co
wie lu ba da czy uwa ża za nie war te już
dal sze go pe ne tro wa nia.
To dzię ki te mu uda ło się Pa nu do -
trzeć do cen nych do ku men tów

rów nież dla Są dec czy zny. Dość
przy po mnieć od kry cie sprzed
dwóch lat. Przy wró cił Pan Piw -
nicz nej ory gi nal ny akt lo ka cyj -
ny… Tym cza sem in ni ba da cze
prze ko ny wa li, że do ku ment ten
prze padł bez pow rot nie. 

– Ta ka te za funk cjo no wa ła
od XIX wie ku w źró dłach hi sto rycz -
nych i li te ra tu rze. Cóż? Ka żdy ma pra -
wo się my lić, na to miast obo wiąz kiem
hi sto ry ka jest we ry fi ko wa nie usta leń
wcze śniej szych ba da czy, by po twier -
dzić ich słusz ność. W przy pad ku Piw -
nicz nej tak się nie sta ło. Wie lu ba da czy
prze pi sy wa ło to, co ktoś wcze śniej spi -
sał, nie kon fron tu jąc i nie szu ka jąc no -
wych in for ma cji. Dla miesz kań ców
Piw nicz nej od na le zie nie ory gi nal ne go
ak tu lo ka cji mia sta by ło spo rym za sko -
cze niem. Nikt nie chciał w to od kry cie
uwie rzyć. Ja na tra fi łem na do ku ment
w bi blio te ce Ksią żąt Czar to ry skich
w Kra ko wie. Per ga mi no wy, ory gi nal -
ny akt lo ka cji Piw nicz nej za cho wał się
w bar dzo do brym sta nie, bez po wa -
żniej szych uszko dzeń. Nie po sia da tyl -
ko pie czę ci. 
Ja kie by ły je go lo sy?

Rozmowa z dr. Przemysławem Stanko,
wykładowcą na Uniwersytecie

Jana Pawła II w Krakowie

Per ga mi no wy
Tu tan cha mon?
Po nad 14 lat prze szu ku je naj więk sze ar chi wa pol skie i za gra -
nicz ne, pań stwo we i ko ściel ne. Na le ży do nie licz nych,
przed któ ry mi otwar to drzwi do spu ści zny znaj du ją cej się
w Wa ty ka nie. Dwa la ta te mu przy wró cił Piw nicz nej -Zdro ju
ory gi nal ny akt lo ka cyj ny. Te raz do ko nał ko lej ne go cen ne go dla
Są dec czy zny od kry cia. Na tra fił na naj star szą ko pię do ku men tu
lo ka cyj ne go Są cza. Któ re go? Nie chce jesz cze zdra dzić.
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– W mo im prze ko na niu za gi nął
w I po ło wie XIX w. Zo stał naj praw do -
po dob niej za bra ny z ra tu sza za na mo wą
ko lek cjo ne rów. Tra fił naj pierw do zbio -
rów Ta de usza Czac kie go, wiel kie go ko -
lek cjo ne ra epo ki Sta ni sła wa
Po nia tow skie go i ca ry cy Ka ta rzy ny II,
a po je go śmier ci do Iza be li Czar to ry -
skiej. Po przez Pu ła wy i Pa ryż do ku ment
do tarł do Kra ko wa. 
Na ja kie jesz cze ory gi nal ne do ku -
men ty, szcze gól nie cen ne dla Są dec -
czy zny, na tra fił Pan w swej pra cy? 

– Uda ło się od na leźć ory gi nal ne do -
ku men ty dla kil ku miej sco wo ści z te re -
nu gmin Sta ry Sącz, Cheł miec, m.in. wsi
Goł ko wi ce i Rdzio stów. Są to per ga mi -
ny XIII -wiecz ne – lo ka cyj ne, do tej po -
ry zu peł nie nie zna ne.

A co z mia sta mi?
– Nie wszyst ko, jak są dzo no, się spa -

li ło, i mo że na szczę ście.
Czy żby trzy mał Pan w za na drzu ja -
kąś sen sa cję? 

– Obo wią zu je mnie ta jem ni ca…
Od kry cie do ty czy No we go Sącza?

– Cho dzi o Sącz, ale nie po wiem, któ ry.
Ko lej ny akt lo ka cyj ny?

– Jed na z osób, pa sjo nu ją ca się od lat
hi sto rią, zo ba czyw szy fo to gra fie do ku -
men tu, nie mo gła uwie rzyć wła snym
oczom. „To od kry cie na mia rę od na le -
zie nia gro bow ca Tu tan cha mo na”
– stwier dzi ła. Ja je stem da le ki od ta kich
ocen. Do ku ment, któ ry funk cjo nu je
obec nie ja ko lo ka cyj ny, jest od pi sem te -
go od na le zio ne go – osiem na sto wiecz ną
ko pią. Per ga min, któ re go do ty ka łem, ma
hi sto rię bo gat szą o 500 lat. 
I jest wy sta wio ny przez kró la Wa -
cła wa II Cze skie go, któ ry 8 li sto pa -
da 1292 ro ku lo ko wał No wy Sącz?

– Rze czy wi ście mó wi my o Wa cła -
wie II Cze skim, ale ten wład ca wy sta wił
w tym sa mym dniu do ku men ty dla obu
Są czów.
To ory gi nał?

– Na wła sne oczy wi dzia łem ten do -
ku ment, do ty ka łem go. Obec ne mu wło -
da rzo wi mia sta przy wio złem je go
fo to gra fie. Jest to mo im zda niem ory gi -
nał, do ku ment śre dnio wiecz ny, bez wąt -
pie nia z epo ki Pia stów, spi sa ny na do brze
wy pra wio nym per ga mi nie. Treść te go
od pi su jest na pew no wier niej sza, od te -
go, co prze trwa ło do na szych cza sów.
Wiem też, gdzie ory gi nał ak tu lo ka cyj ne -
go znaj do wał się jesz cze w okre sie mię -
dzy wo jen nym, choć pod trzy my wa no
te zę, że się spa lił. Zresz tą w przy pad ku
wie lu do ku men tów do ty czą cych Sta re go
i No we go Są cza ist nie je prze ko na nie, że
bez pow rot nie prze pa dły, je śli nie w daw -
nych wie kach to pod czas II woj ny świa -
to wej. Jest to efekt fi lo zo fii ba da czy
okre su po zy ty wi stycz ne go. Im wy star -
czał ma te riał pi sa ny, na wet XIX -wiecz -
ny. Nie in te re so wa li się wcze śniej szy mi.
Skła niał by się Pan do twier dze nia,
że na tra fił na ory gi nał lo ka cyj ny?

– Jest to naj wcze śniej sza wer sja od -
pi su (ko pia) z ory gi na łu. Je śli cho dzi
o ory gi nał wy sta wio ny 8 li sto pa da 1292
ro ku – do tej po ry ni ko mu nie uda ło się

wpaść na je go ślad. Przy znam szcze rze:
jest to do syć za gad ko we. Dzi wi to, że
nie za in te re so wał się tą spra wą Szczę -
sny Mo raw ski. Nie któ re do ku men ty
opi sał bar dzo nie pre cy zyj nie, jak i póź -
niej si ba da cze, a do stęp ność do nich by -
ła wte dy znacz nie lep sza niż obec nie.
Czym za tem ró żni się ten naj wcze -
śniej szy od pis, do któ re go Pan do -
tarł, od od pi su XVIII wie ku?

– Osiem na sto wiecz na ko pia za wie ra
bar dzo du żo la ty ni zmów ba ro ko wych,
nie przy sta ją cych kom plet nie do śre dnio -
wiecz nej ła ci ny. Po nad to po mi nię to
w niej, jak to za zwy czaj by wa, sło wa,
któ rych nie zdo ła no od czy tać z do ku -
men tów śre dnio wiecz nych. Prze krę co no
ta kże bar dzo wie le wy ra żeń, co jest za -
sta na wia ją ce. Praw do po dob nie oso ba,
któ ra w XVIII wie ku spo rzą dza ła od pis,
nie mia ła wy star cza ją cej wie dzy pa le -
ogra ficz nej. W miej scach, w któ rych nie
by ła cze goś pew na, ro bi ła coś na do mysł.
Gdzie Pan od na lazł – jak twier dzi
– naj wcze śniej szy od pis ak tu lo ka -
cji mia sta?

– Pro szę wy ba czyć, ale na to py ta nie
nie chcę od po wia dać. Mo gę uchy lić rąb -
ka ta jem ni cy, że do ku men ty ty czą ce się
te go mia sta znaj du ją się za rów no w ar -
chi wach pol skich, jak i za gra nicz nych.

A ten śre dnio wiecz ny od pis, gdzie
się ukrył?

– Nie da je Pa ni za wy gra ną. W cza -
sach Szczę sne go Mo raw skie go wspo -
mnia ny do ku ment znaj do wał się
w Ber li nie. Po sia da bo wiem pie cząt ki
tam tej sze go Preus si sche Ge he ims Sta ats
Ar chiv [Pru skie Taj ne Pań stwo we Ar -
chi wum].
Przy pa dek zrzą dził, że do tarł Pan
do te go do ku men tu?

Dokument, który
funkcjonuje obecnie jako
lokacyjny, jest odpisem
tego odnalezionego
– osiemnastowieczną
kopią. Pergamin, którego
dotykałem, ma historię
bogatszą o 500 lat.

Przemysław Stanko FOT. MIGA
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– Przy pad ki wy stę pu ją ra czej w gra -
ma ty ce. Na to miast w ar chi wi sty ce oczy -
wi ście mo że my mó wić o łu cie
szczę ścia. Wie lo krot nie prze glą da jąc ar -
chi wa na in te re su ją cy mnie te mat, od -
naj dy wa łem coś zu peł nie in ne go,
wy jąt ko we go. W przy pad ku do ku men -
tów kró lew skich czy ksią żę cych za zwy -
czaj po ma ga zna jo mość da nej kan ce la rii
i bar dzo do bra zna jo mość za so bów ar -
chi wum mia sta i hi sto rii ustro ju.
W ja kim sta nie jest ten śre dnio -
wiecz ny do ku ment?

– Bar dzo do brym. Per ga min jest zło -
żo ny. Nie ste ty nie po sia da już pie czę ci.
Usta li łem jed nak, że jesz cze w XIX wie -
ku przy nim się znaj do wa ły, więc praw -
do po dob nie pa dły ofia rą ko lek cjo ne rów
sfra gi stycz nych. W do ku men cie po da ny
jest wy staw ca.

Czy to praw da, że jest Pan rów nież
na tro pie in ne go bar dzo cen ne go
dla Są dec czy zny do ku men tu, zwią -
za ne go z ba zy li ką św. Mał go rza ty?

– Wi dzę, że ta jem ni ca nie jest już ta -
jem ni cą. Rze czy wi ście od na la złem ory -
gi nal ny do ku ment erek cyj ny ko le gia ty
w No wym Są czu z paź dzier ni ka 1448 r.
Gdzie? W ar chi wach ko ściel nych?

– Za zwy czaj ta kie do ku men ty znaj -
du ją się w ar chi wach ko ściel nych. I ten
ni gdy nie opu ścił in sty tu cji ko ściel nej.
Je dy nie cza sa mi po pro stu się gu bił. Do -
ku ment znaj du je się w Pol sce, ni gdy,
w od ró żnie niu od lo ka cyj ne go, nie
opusz czał na sze go kra ju. Je go stan oce -
niam na plus do bry. I przy tym do ku -
men cie nie ma pie czę ci. Miej sca mi
na zło że niach jest po pro stu prze tar ty,
z uwa gi na to, że był al bo nie wła ści wie

prze cho wy wa ny, al bo zbyt czę sto roz -
kła da ny. 
Jak te do ku men ty prze trwa ły za -
wie ru chy wo jen ne?

– Naj praw do po dob niej zo sta ły wy -
wie zio ne z mia sta po pierw szym roz bio -
rze Pol ski. W przy pad ku lo ka cyj ne go,
są dzę, że za dbał o to król czy je go
urzęd ni cy od po wie dzial ni za spi sy wa nie
przy wi le jów i pod staw praw nych. 
Kie dy są de cza nie bę dą mo gli zo ba -
czyć fo to ko pie tych do ku men tów?

– Mam na dzie ję, że jesz cze w tym ro ku.

Cze go te raz Pan po szu ku je w ar -
chi wach? 

– In try gu je mnie jesz cze jed no mia -
sto na Są dec czyź nie – Gry bów. Cho dzi
rów nież o XIV -wiecz ny per ga min, być
mo że lo ka cyj ny. Obec nie Gry bów ma
XV -wiecz ną ko pię do ku men tu lo ka cyj -
ne go z 1340 ro ku. Mo gę zdra dzić, że są
prze słan ki, iż akt lo ka cji Gry bo wa ist -
niał w XVIII wie ku. 
A nad czym Pan te raz pra cu je?

– Obec nie nad do ku men ta mi do ty -
czą cy mi św. Kin gi z ar chi wum wa ty kań -
skie go. Są to np.: ory gi nal ne per ga mi ny
lo ka cyj ne wsi z XIII wie ku, na le żą cych
do kla ry sek; ma te ria ły do ty czą ce prze -
bu do wy klasz to ru w po cząt -
ku XVII wie ku; do ku men ty
za świad cza ją ce o za an ga żo wa niu du -
chow nych z Bie go nic, Bar cic, Po de gro -
dzia w bez po śred nie sta ra nia w Rzy mie
o be aty fi ka cje św. Kin gi. Chciał bym, by
zna la zły się one w ksią żce, któ rą przy -
go to wu ję. Nie daw no uda ło mi się od -
szu kać też do ku ment, za świad cza ją cy
o wi zy cie Za wi szy Czar ne go w Piw -
nicz nej i je go krew nych, któ rzy do pu ści -
li się w tym mie ście roz bo jów.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Niestety dokument nie
posiada już pieczęci.
Ustaliłem jednak, że
jeszcze w XIX wieku
przy nim się znajdowały,
więc prawdopodobnie
padły ofiarą kolekcjonerów
sfragistycznych. 

FOT. SAW

HISTORIA
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D zię ki ar chi wal nym za mi ło -
wa niom pa ni Iwo ny Droź -
dzik z Są dec kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej im. Jó ze fa Szuj -

skie go w No wym Są czu we szli śmy
w po sia da nie uni kal ne go eg zem pla rza
cza so pi sma „Świa to wid – Ilu stro wa -
ne go Ku rie ra Ty go dnio we go”, w któ -
rym zna leź li śmy ob szer ną re la cję
z wi zy ty pre zy den ta RP Igna ce go Mo -
ścic kie go w nie dzie lę 21 paź dzier ni -
ka 1928 r. w na szym mie ście,
na zy wa nym – jak to przed woj ną czy -
nio no – sto li cą Pod ha la.

Ran gę ko re spon den cji pod kre śla
umiesz cze nie du że go zdję cia na okład -
ce (do stoj ny gość ca łu je wrę cza ją cą mu
kwia ty dziew czyn kę – gdy by do ży ła
do dziś, mia ła by ok. 90 lat). 

Głów nym po wo dem wi zy ty gło wy
pań stwa by ło uświet nie nie uro czy sto ści
po świę ce nia sztan da ru 1. Puł ku Strzel -
ców Pod ha lań skich. Pre zy dent chciał
w ten spo sób uho no ro wać no wo są dec ką
jed nost kę, któ ra – jak na pi sa no – „za pi -

sa ła się za szczyt nie w dzie jach walk
o wol ność i ca łość Oj czy zny”.

Kul mi na cyj nym miej scem wy da rze -
nia był ry nek, gdzie zgro ma dzi ły się od -
dzia ły woj ska, de le ga cje, lud ność. Go ścia
wi ta li m.in. bur mistrz Ro man Si chra wa,
wo je wo da kra kow ski Lu dwik Da row ski,
do wód ca puł ku płk dypl. Wi told War tha
(wcze śniej ofi cer ar mii au striac kiej
uczest nik kam pa nii wrze śnio wej ja ko za -
stęp ca do wód cy gru py ope ra cyj nej
„Stryj”, prze do stał się na Wę gry i wal czył
na Za cho dzie, zmarł w Lon dy nie).

Przed oł ta rzem po lo wym usta wio -
nym przy wej ściu do ude ko ro wa ne go ra -
tu sza od pra wio no mszę po lo wą,
z odzia łem bi sku pa tar now skie go Le ona
Wa łę gi i pro bosz cza pa ra fii św. Mał go -
rza ty ks. Ro ma na Ma zu ra. Pre zy den ta
po sa dzo no na ho no ro wym fo te lu.

Na zdję ciach wi dać ta kże prze jazd li -
mu zy ny pre zy denc kiej przez szpa ler
żoł nie rzy i pu blicz no ści, de fi la dę, roz -
mo wę z li de ra mi spo łecz no ści ży dow -
skiej. (LEŚ)

Prezydent Mościcki
w Nowym Sączu
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Na praw dę po wa żne kło po ty
spa dły na pszczo ły na po cząt -
ku II po ło wy XX wie ku i nie -
ste ty po tę gu ją się do dzi siaj. 

Ż e ru ją cy do tej po ry w po łu -
dnio wej Azji na pszczo le
wschod niej Apis ce ra na roz -
tocz Var roa de struc tor zna lazł

so bie no we go ży wi cie la, a by ła nim zna -
na nam wszyst kim pszczo ła miod -
na Apis mel li fe ra. Eks pan sja Var roa
de struc tor od by wa ła się stop nio wo. We
wcze snych la tach 60. XX wie ku roz tocz
za wle czo ny zo stał do pa siek Ja po nii
i Związ ku Ra dziec kie go, w la tach 70.
był już w Eu ro pie Wschod niej i w Ame -
ry ce Po łu dnio wej. Nie dłu go póź niej, bo
w la tach 80. za czął dzie siąt ko wać pa sie -
ki w Eu ro pie Za chod niej i Ame ry ce Pół -
noc nej. Dzi siaj po dob no tyl ko Au stra lia
po zo sta je wol na od Var roa de struc tor;
głów nie ze wzglę du na na tu ral ną izo la -
cję kon ty nen tu oraz na szcze gó ło wą
kon tro lę im por tu pszczół i ro dzin
pszcze lich przez au stra lij skie słu żby we -
te ry na ryj ne. 

Roz tocz Var roa de struc tor roz wi ja
się na czer wiu i do ro słych osob ni kach
pszczół miod nych. Sa mi ce roz to czy ży -
wią się he mo lim fą owa dów (czy li ich
krwią) za rów no w okre sie ich lar wal ne -
go roz wo ju, jak i póź niej w okre sie doj -
rza ło ści. Sa mi ce Var roa de struc tor
osią ga ją wiel kość 1,6 mm sze ro ko ści
i 1 mm dłu go ści. Cho ro ba, któ rą wy wo -
łu je ten roz tocz, na zwa no war ro zą. Za -

ata ko wa ne ro dzi ny pszcze le bez po mo -
cy czło wie ka gi ną po 2-3 la tach.

Dla cze go do tej po ry nie zna le zio no
sku tecz nej me to dy zwal cza nia war ro zy?
Być mo że zlek ce wa żo no pro blem i nie
skie ro wa no od po wied nich środ ków fi -
nan so wych na ba da nia ce lo we w tym za -
kre sie. Trze ba jed nak przy znać, że
bio lo gia ży cia Var roa de struc tor (a ta kże
pszczo ły miod nej) w zna ko mi ty spo sób
utrud ni ła ba da czom zna le zie nie sku tecz -
ne go le kar stwa. Bo o ile że ru ją ce roz to -
cza na do ro słych pszczo łach, wi docz ne
go łym okiem, mo żna znisz czyć bez
więk szych pro ble mów, sto su jąc sub stan -
cje che micz ne (aka ry cy dy) lub kwa sy or -
ga nicz ne (mrów ko wy, szcza wio wy), to
do tar cie do roz to czy, gdy po ży wia ją się
he mo lim fą larw pszczół ro bot nic czy
trut ni w za skle pio nych ko mór kach pla -
strów (bo tak od by wa się roz wój osob ni -
czy pszczo ły miod nej), oka za ło się być
za da niem o wie le trud niej szym, czy
wręcz nie mo żli wym do zre ali zo wa nia.
Na do da tek po wie lu la tach sto so wa nia
che micz nych aka ry cy dów, Var roa de -
struc tor za czął uod par niać się na tę „cię -
żką che mię”, a ana li zy wy ka zy wa ły
w wo sku pszcze lim, mio dzie i po zo sta -
łych pro duk tach pszcze lich po zo sta ło ści
po sto so wa nych środ kach che micz nych.
Ta ki stan był nie do za ak cep to wa nia dla
rzą dów i w wie lu pań stwach, by nie rzec
wła ści wie na ca łym świe cie, a w tro sce
o zdro wie kon su men tów, wpro wa dzo no
ostre nor my do ty czą ce czy sto ści mio du,
wo sku, pył ku czy pro po li su. 

Od wie lu już lat w han dlu świa to -
wym do pusz czo ne są do ob ro tu tyl ko

pro duk ty pszcze le wol ne od wszel kich
po zo sta ło ści che micz nych aka ry cy dów.
Czy to zna czy, że za prze sta no ich sto so -
wa nia? Nie, ale wpro wa dzo no licz ne
ogra ni cze nia zwią za ne z ich sto so wa -
niem. Pszcze la rzom po zo sta ły jesz cze
na tu ral ne środ ki i me to dy zwal cza nia
war ro zy, ale są one kło po tli we i nie za -
wsze efek tyw ne. War ro za za tem trzy ma
się (nie ste ty) do brze i nie ule ga wąt pli -
wo ści, że przez ostat nie 50 lat prze trze -
bi ła mi lio ny ro dzin pszcze lich na ca łym

świe cie. To praw da, że pszcze la rze
w po cie czo ła sta ra ją się od bu do wy wać
swój stan pa siecz ne go po sia da nia, ale
ta kie pszcze lar stwo, w któ rym ka żda zi -
mow la sta je się jed ną wiel ką nie pew no -
ścią i py ta niem, czy mo je pszczo ły
prze ży ją, nie jed ne go pa siecz ni ka do pro -
wa dzi ły do re zy gna cji z upra wia nia
pszcze lar skie go rze mio sła. W Pol sce
jesz cze w la tach 70. XX wie ku na po -

Pszczoły i ludzie (18)

Pszczoły
w śmiertelnym
potrzasku

Po wielu latach stosowania
chemicznych akarycydów,
Varroa destructor zaczął
uodparniać się na „ciężką
chemię”, a analizy
wykazywały w wosku
pszczelim, miodzie
i pozostałych produktach
pszczelich pozostałości
po stosowanych środkach
chemicznych. 
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lach, łą kach i w za gro dach brzę cza ło 2,5
mln ro dzin pszcze lich. Dzi siaj ostro żne
sza cun ki okre śla ją stan po sia da nia pol -
skie go pszcze lar stwa na le d wie 800 ty -
się cy ro dzin. To już praw dzi wa klę ska.

Jed nak naj gor sze mia ło do pie ro na -
dejść. Po czą tek XXI wie ku przy niósł ko -
lej ne hio bo we wia do mo ści do ty czą ce
pszczół. Na gle od ok. 2004 r. za czę ły do -
cie rać, głów nie ze Sta nów Zjed no czo -
nych, ale ta kże z Eu ro py Za chod niej
i z Azji in for ma cje o ta jem ni czym, ma -
so wym gi nię ciu (zni ka niu) pszczół. Zja -
wi sko to na zwa no w 2006 r. ze spo łem
ma so we go gi nię cia pszczół od an giel -
skie go Co lo ny Col lap se Di sor der (CCD).
Ule pu sto sza ły z dnia na dzień, tak jak by
pszczo ły w jed nej chwi li po sta no wi ły
opu ścić swo je do mo stwo i szu kać in ne -
go miej sca do za miesz ka nia. Stra ty w pa -
sie kach ame ry kań skich się ga ły na wet
od 60 do 90% wyj ścio we go sta nu po sia -
da nia. W Eu ro pie Za chod niej by ło tyl ko
nie wie le le piej. 

Ma so we upad ki ro dzin pszcze lich od -
bi ły się sze ro kim echem w pra sie świa -
to wej. Wszak Apis mel li fe ra, ja ko owad
za py la ją cy, „za bez pie cza” bli sko 1/3
świa to wej pro duk cji rol nej. Od ak tyw -
no ści pszczo ły miod nej za le żą plo ny
ok. 80% ga tun ków ro ślin upra wia nych
na na szym kon ty nen cie. Unia Eu ro pej -
ska war tość za py la nia ro ślin no ści przez

pszczo ły osza co wa ła na ok. 153 mi liar -
dy eu ro rocz nie. A prze cież brak pszczół
do ty ka nie tyl ko rol nic two, ale ca ły eko -
sys tem na na szej pla ne cie. Mat ka na tu -
ra nie jest wład na z dnia na dzień
prze sta wić swo jej ma szy ne rii i stra te gii
zrów no wa żo ne go roz wo ju na za py la nie
wy łącz nie wia tro we…

Wy glą da na to, że w ob li czu tych zło -
wiesz czych wy da rzeń, ludz ko ści strach
zaj rzał w oczy i za czę ła oba wiać się
o swo je trwa nie. Agen dy rzą do we i na -
ukow cy roz po czę li wy ścig z cza sem.
Szu ka no przy czyn i nie lek ce wa żo no
żad nej hi po te zy. Oska rżo no na wet te le -
fo nię ko mór ko wą, któ rej po le ma gne -
tycz ne po ten cjal nie mo gło de struk cyj nie
wpły wać na nie zwy kle wra żli we zmy sły
orien ta cji w prze strze ni ma leń kich
pszczół. Jed nak osta tecz nych do wo dów
nie zna le zio no. 

Pod ję te ba da nia nie oka za ły się bez -
owoc ne i znacz nie po sze rzy ły na szą wie -
dzę o bio lo gii pszczo ły miod nej.
Upo rząd ko wa no stan ba dań na te mat bar -
dzo groź nych in fek cji wi ru so wych
pszczół, cho rób grzy bi czych, zi den ty fi ko -
wa no osiem ró żnych bak te rii sta le obec -
nych w pszcze lich or ga ni zmach. Du żą
część od po wie dzial no ści za za ist nia ły stan
rze czy zrzu co no na jed no ko mór ko we
grzy by pa so żyt ni cze z ga tun ku No se ma
apis i No se ma ce ra nae, wy wo łu ją ce
śmier tel ną bie gun kę w ro dzi nach pszcze -
lich. Uwa żnie prze ana li zo wa no pro ble -
ma ty kę z za kre su che mi za cji rol nic twa.
Sto pień ska że nia śro do wi ska na tu ral ne go
po przez za sto so wa nie her bi cy dów, pe sty -
cy dów i in sek ty cy dów w rol nic twie prze -
kro czył w wie lu czę ściach świa ta (w tym
w USA i w Eu ro pie Za chod niej) wszel kie
roz sąd ne nor my (je że li w tej spra wie
o roz sąd ku mo żna w ogó le mó wić). Nie
oszczę dzo no ta kże le ków prze ciw ko war -
ro zie, za wie ra ją cych che micz ne aka ry cy -
dy, ku mu lu ją ce się od lat w wo sku
i in nych pro duk tach pszcze lich. W ulach
od na le zio no po nad 170 ró żnych syn te -
tycz nych sub stan cji che micz nych,
a w pierz dze, wy twa rza nej z pył ku kwia -
to we go i ma ga zy no wa nej przez pszczo ły
w ko mór kach pla strów, ja ko po karm biał -
ko wy, by ło ich bli sko 35.

Dzi siaj ba da cze są zgod ni, że nie ma
jed nej przy czy ny wy wo łu ją cej CCD.

Wy glą da na to, że pszczo ły po czu ły się
bez rad ne wo bec zbyt licz nych wro gów,
któ rzy za ata ko wa li je rów no cze śnie. In -
wa zji Var roa de struc tor sprzy ja ją za ka -
że nia wi ru so we. No ze my i pe sty cy dy
w rol nic twie osła bia ją si łę ro dzin
pszcze lich. Ewen tu al na szcze pion ka czy
lek na wi ru sy nie bę dą dzia łać

na pszczo ły, bo sys tem im mu no lo gicz -
ny bez krę gow ców nie wy twa rza prze -
ciw ciał prze ciw czyn ni kom po da nym
wraz ze szcze pion ką, jak dzie je się to
u ssa ków. Je dy na szan sa na dzi siaj, to
utrzy my wa nie wy so kiej hi gie ny w pa -
sie kach, kon tro lo wa nie po zio mu po ra -
że nia pszczół przez Var roa i No se ma.
Lu dzie mu szą ta kże zro zu mieć, że
pszczo łom trze ba za gwa ran to wać ob fi -
tość żyw no ści, a to ozna cza, że do na -
sze go kra jo bra zu po win ny wró cić
na tu ral ne łą ki i nie użyt ki. Mo no kul tu ro -
we, na są czo ne che mią rol nic two po win -
no, cho ciaż tro chę, ustą pić miej sca
na tu ral nej przy ro dzie.

Ma ło kto wie, że pszczo ły trwa ją nie -
prze rwa nie na na szej pla ne cie już od po -
nad 100 mi lio nów lat. Po win ni śmy
o tym fak cie po my śleć z sza cun kiem
i po ko rą i zro bić wszyst ko, że by te owa -
dy za py la ją ce nie wy gi nę ły. Pszczo łę
miod nę w dzie le za py la nia ro ślin wspo -
ma ga ją in ne ga tun ki pszczo ło wa tych,
w tym oka za łe i pięk ne trzmie le. Za py -
la cza mi są nie któ re nie to pe rze i ko li bry.
Po pu la cje tych zwie rząt ta kże nie bez -
piecz nie ma le ją. Czy uda się jesz cze za -
po biec ich za gła dzie?

MA CIEJ RY SIE WICZ

Początek XXI wieku
przyniósł kolejne hiobowe
wiadomości dotyczące
pszczół. Nagle od ok. 2004
roku zaczęły docierać,
głównie ze Stanów
Zjednoczonych, ale także
z Europy Zachodniej i z Azji
informacje o tajemniczym,
masowym ginięciu
(znikaniu) pszczół.
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Po wiem szcze rze: mia łam już dość
die ty wa rzyw nej. Przez po ło wę lip ca
i ca ły sier pień na rzu ci łam bo wiem so bie
ostry re żim je dze nio wy i ży wi łam się
głów nie po mi do ra mi, ogór ka mi, pa pry -
ką, rzod kiew ką, ce bu lą i ke fi rem. Dzię -
ki te mu po wró ci łam do szczu płej
syl wet ki i z przy jem no ścią ob ser wu ję te -
raz na uli cach, jak fa ce ci się za mną
oglą da ją, na wet ci idą cy po dru giej stro -
nie jezd ni. Ko le żan ki mó wią mi, że po -
dob no oglą da ją się za mną ta kże fa ce ci
idą cy cał ko wi cie in ny mi uli ca mi niż ja,
po dob no na wet w in nych mia stach, ale

nie wiem, oso bi ście nie wi dzia łam…
A nie któ rzy z tych oglą da ją cych się
za mną na wet gwi żdżą prze cią gle. Czu -
ję się te raz jak – nie przy mie rza jąc
– Ma le na z fil mu z Mo ni ką Bel luc ci, jak
ja kiś mrocz ny przed miot po żą da nia…

I choć od tej die ty wa rzyw nej na bra -
łam wi go ru, to za czę łam też do sta wać
za wro tów gło wy. Więc kie dy tyl ko wy -
bił czas kaź ni uczniow skiej, czy li 1
wrze śnia, uda łam się do Karcz my
na Ka mień cu na wy żer kę -gi gant. Już
wcze śniej zna jo mi do no si li mi, że war -
to, że do brze, że smacz nie. Ale ja ce lo -

wo wstrzy my wa łam się z wi zy tą, udzie -
la jąc re stau ra cji kwa ran tan ny, że by
okrze pła, że by mi nął pierw szy en tu -
zjazm, na fa li któ re go per so nel nad zwy -
czaj nie sta ra się jesz cze o wszyst kie
de ta le, a nie uchron nie nad cho dzi mo no -
ton na co dzien ność, przy zwy cza je nie,
ru ty na. I wte dy do pie ro chcia łam ude -
rzyć znie nac ka, że by tę po wsze dniość,
zwy kłość i nor mal ność przy ła pać na go -
rą cym uczyn ku.

Po żą dli wie za nu rzy łam się w ob szer -
ne me nu. Nę ci ły dzie siąt ki po traw, ale
chy ba się nie zdzi wi cie, że mo ją naj -
więk szą chuć wzbu dzi ły pie ro gi. No
po pro stu nie mo głam opa no wać żą dzy!
A ty le ra zy już so bie przy rze ka łam, że
nie, że to już ostat ni raz! I za wsze nie -
ste ty ule gam tym mo im wsty dli wym
skłon no ściom… 

Tym ra zem pu ści łam się na ca łość!
Za mó wi łam mi chę pie ro go wą (42 zł).
Nie por cję czy dwie jak za zwy czaj, lecz
ca łą ce ra micz ną mi chę o śred ni cy przy -
naj mniej 40-50 cm, w któ rej spo czy wa -
ło ni mniej ni wię cej a 36 pie ro gów. I to
nie ja kichś nie wy da rzo nych mi kru sów -
-li li pu tów, lecz 36 pie ro gów słusz nej
wiel ko ści do bra nych we dług kry te rium
wzro stu jak wy prę żo na, do bo ro wa kom -
pa nia re pre zen ta cyj na Woj ska Pol skie go.

I po wiem wam, że nie roz cza ro wa -
łam się wca le! Wszyst kie – z mię sem,
z ja gnię ci ną, z ka pu stą i grzy ba mi,
z grzy ba mi le śny mi, ru skie oraz py zy
z mię sem – by ły war te grze chu i roz pu -
sty. Z ca łą pew no ścią by ły to zde cy do -
wa nie naj lep sze pie ro gi, ja kie
kie dy kol wiek ja dłam w przy byt ku zbio -
ro we go ży wie nia.

Spłu ka łam to wszyst ko barsz czem so -
lo (6 zł) i też to by ło szczy to we osią gnię -
cie. A że by wy uz da nie by ło peł ne,
na de ser pod da łam jesz cze swo je pod nie -
bie nie piesz czo cie ciast: szar lot ce na cie -
pło z bi tą śmie ta ną i lo da mi (12 zł) oraz
ser ni ko wi z po le wą cze ko la do wą (12 zł).
Co za roz kosz, co za cia cho – w ży ciu
cze goś tak je dwa bi ste go i ak sa mit ne go
nie mia łam w ustach i nie li za łam!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
Na pod sta wie kon sump cji wy łącz nie pie ro gów

i ciast trud no jesz cze o wła ści wy sto su nek do ca łej
kuch ni, ale za to przy zna ję Karcz mie na Ka mień cu

tym cza so wo no tę 10.

Ły żka stra wy (17)

Or gia pie ro go wa

Po ja wi ła się w No wym Są czu na stęp na re stau ra cja, pró bu ją ca
na wią zać wal kę z Ku piec ką, słu żą cą nam ja ko ska la po rów -
naw cza przy oce nia niu in nych. Po Bo he mie, któ rą opi sy wa -
łam w tym cy klu bo da jże w grud niu 2009 r. – ko lej
na Karcz mę na Ka mień cu.

Karcz ma na Ka mień cu wi dzia na z prze ciw ne go brze gu Ka mie ni cy FOT. ŻY ŁY 

ROZMAITOŚCI
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Uzdro wi sko 
w skan se nie? 

Dziś Piwniczna-Zdrój pustoszeje,
ponieważ nie mamy nic

do zaoferowania…
Miesz kam w Piw nicz nej -Zdro ju,

mia stecz ku po ło żo nym nad Po pra dem,
na po gra ni czu pol sko-sło wac kim w Be -
ski dzie Są dec kim. Miej sce ma low ni cze,
spo koj ne i przede wszyst kim go ścin ne.
Kie dyś chęt nie od wie dza ne przez wcza -
so wi czów, czę sto przez wie lo po ko le nio -
we ro dzi ny. Tu ry sty ka by ła wa żną
ga łę zią go spo dar czą zwięk sza ją cą bu -
dżet gmi ny, do star cza ją cą zy ski dla han -
dlu, ga stro no mii, trans por tu i wła ści cie li
pry wat nych do mów, utrzy mu ją cych się
z wy naj mu po koi, czę sto bę dą cych do -
dat ko wym źró dłem utrzy ma nia ro dzi ny.
Bu do wa no do my wcza so we, wło da rze
dba li o wy strój, zie leń i szla ki, po któ -
rych wę dru ją cy tu ry sta mógł, ob cu jąc
z na tu rą, cie szyć oczy nie po wta rzal ny -
mi wi do ka mi. Za peł nio ne by ły nie licz -
ne ka wia ren ki, ki no, a or ga ni za to rzy
let nich im prez nie na rze ka li na brak pu -
blicz no ści.

Co spra wia ło, że wcza so wi cze chęt -
nie przy je żdża li? Do mo wa at mos fe ra
w pry wat nych kwa te rach, wiej skie wy -
ro by, któ ry mi by li czę sto wa ni przez go -

spo da rzy, mo żli wość sko rzy sta nia z za -
bie gów lecz ni czych – mię dzy in ny mi
ką pie li bo ro wi no wych w daw nych Ła -
zien kach na Za wo dziu. Licz ne źró dła
na tu ral nej wo dy mi ne ral nej ga szą ce pra -
gnie nie pod czas upa łu i le czą ce do le gli -
wo ści uro lo gicz ne i tra wien ne.
Piw ni czań ski ry nek pięk nie ozdo bio ny
kwiet ny mi dzba na mi, sta no wią cy atrak -
cję, przy któ rej ko niecz nie trze ba by ło
zro bić pa miąt ko we zdję cie – szko da, że
wte dy tyl ko bia ło–czar ne. Zi mo wą po rą
Piw nicz na–Zdrój dzię ki gór skim sto -
kom zwłasz cza na Su chej Do li nie za -
mie nia ła się w nar ciar ski raj.

Tak by ło kie dyś, a jak jest dziś? Dziś
Piw nicz na -Zdrój pu sto sze je, po nie waż
nie ma my nic do za ofe ro wa nia. Wraz ze
zmie nia ją cym się stan dar dem ży cia,
zmie nił się stan dard wy po czyn ku i po -
kój z ła zien ką, sprzę tem RTV, czy stym
po wie trzem wraz z pięk ny mi wi do ka mi
już nie wy star cza ją. W opi nii tych już
nie licz nie przy je żdża ją cych, a też i sa -
mych miesz kań ców, na sze mia stecz ko
ma mia no skan se nu. Zbu do wa nie skan -
se nu nie trwa pa rę dni, czy ty go dni, ten
pro ces jest o wie le dłu ższy, tak więc
na obec ną opi nię rów nież pra co wa li śmy
od bar dzo daw na. Przy czy ną te go jest
za stój w po dej mo wa niu nie zbęd nych in -
we sty cji – tak bar dzo po trzeb nych dla
roz wo ju tu ry sty ki. Brak nie zbęd nych

obiek tów, ta kich jak ha la spor to wa, ba -
sen, kort te ni so wy czy wy cią gi nar ciar -
skie z ele ganc kim za ple czem
ho te lar skim. Brak no we go przej ścia gra -
nicz ne go ze Sło wa cją, bez piecz ne go
miej sca na zor ga ni zo wa nie let nich im -
prez, a na wet ale jek z ła wecz ka mi. Nie
dzi wi mnie usły sza ne od po wra ca ją ce -
go po pię ciu la tach do Piw nicz nej–Zdro -
ju wcza so wi cza stwier dze nie, że tu
na wet ław ka nie zo sta ła zmie nio na. I czy
jest w tym prze sa da?

Nasz nie zwy kły gór ski kli mat „ska -
żo ny” zo sta je ogól ny mi na rze ka nia mi,
prze ra dza ją cy mi się nie kie dy w złość
przez ta ką bez sil ność. Pięk ne pla ny,

JO LAN TA GORC ZOW SKA – uro dzo na 06.08.1960 r. w Piw nicz nej, cór -
ka Cze sła wy i Cze sła wa Gor czow skich.
Pa ni Jo la uro dzi ła się z po wa żnym nie do wła dem rąk i nóg, ska za na jest
na wó zek in wa lidz ki, wy ma ga sta łej opie ki osób dru gich. Ma bar dzo
od da ną naj bli ższą ro dzi nę.
Ukoń czy ła szko łę pod sta wo wą w sys te mie in dy wi du al ne go na ucza nia.
Dal sze kon ty nu owa nie na uki by ło nie mo żli we ze wzglę du na ro dzaj
nie peł no spraw no ści. Wie dzę czer pa ła z ksią żek, któ rych czy ta nie by ło
i jest jej na dal ulu bio nym za ję ciem. Ma ma na uczy ła ją ha fto wać, dzię ki
cze mu mo gła po ży tecz nie wy peł niać nad miar cza su. Na gła śmierć ma -
my by ła dla pani Jo li cio sem nie do przy ję cia. Dziel nie wal czy ła z roz -
pa czą, gdy pod kurcz rąk nie po zwa lał na wet wła snych łez obe trzeć.
Od li sto pa da 2007 r. pa ni Jo la jest uczest nicz ką Po wia to we go Ośrod ka
Wspar cia dla Osób z Za bu rze nia mi Psy chicz ny mi w Mu szy nie,
a od wrze śnia 2008 r. człon kiem Sto wa rzy sze nia „Spo sób na Ży cie”.
Za czę ła re gu lar nie spo ty kać się z oso ba mi nie peł no spraw ny mi, po zna -
wać ich pro ble my, sła bo ści, roz ma wiać z ich opie ku na mi, co zmie ni ło

jej spo sób my śle nia o nie peł no spraw no ści. Do bre wni kli we oczy, słuch
i wra żli wa pa mięć po zwa la ją jej bar dzo cel nie uchwy cić wszyst kie pro -
ble my osób nie peł no spraw nych. Po zna ła wie lu lu dzi ze śro do wi ska
Piw nicz nej, któ rzy miesz ka jąc obok, nie wie dzie li o jej ist nie niu.
Za ję cia w Ośrod ku Wspar cia przy czy ni ły się do te go, że uwie rzy ła we
wła sne mo żli wo ści, za przy jaź ni ła się z kom pu te rem i pod ję ła pró bę pi -
sa nia o do li i nie do li osób znaj du ją cych się w po dob nej sy tu acji jak
ona. Jo la w swo ich ar ty ku łach do ga zet („Są de cza nin”, „Głos Nad po pra -
dzia”, „Znad Po pra dy”) nie ska rży się na swój los, lecz pra gnie zwró cić
uwa gę spo łe czeń stwa na sta tus spo łecz ny osób nie peł no spraw nych,
uwra żli wić na wet naj za twar dzial sze ser ca.
Śmia ło mo żna po wie dzieć, że jest am ba sa do rem nie peł no spraw nych.
Sta ra się wspie rać i po cie szać in nych, po god na, wra żli wa i wy ro zu mia -
ła. Tyl ko czło wiek, któ ry jest w ży ciu har to wa ny przez wie le upo ko rzeń
i zma ga się z tru da mi co dzien no ści, po tra fi mieć po czu cie dy stan su
do wła snej nie peł no spraw no ści. Źró dło: POW Mu szy na.

(Opr. PG)

Warto wiedzieć
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o któ rych mó wi się już od wie lu lat, ro -
dzi ły wiel kie na dzie je na przy szłość, da -
jąc tym sa mym per spek ty wę
na za trud nie nie miesz kań ców, na roz wój
pry wat nej przed się bior czo ści i co za tym
idzie – po pra wę sto py ży cio wej. Tym -
cza sem wspo mnia ne in we sty cje są tyl ko
wspo mi na ne, a te go rocz na po wódź, któ -
ra nie oszczę dzi ła też Piw nicz nej, bę dzie
z pew no ścią zna ko mi tym pre tek stem
na wy tłu ma cze nie wie lo let nich za nie -
dbań i prze ko ny wa nia, ile mo żna by by -
ło zro bić, gdy by nie jej skut ki.

Bez ro bo cie ro śnie i bę dzie wzra stać,
przy czy nia jąc się do dal szej emi gra cji za -
rob ko wej. Wid mo za gro że nia wi si
nad ma ły mi, pry wat ny mi fir ma mi, któ -
rych wła ści cie le chcą żyć i pra co wać
na ro dzin nej zie mi, pła cąc przy tym po -
dat ki dla do bra ogó łu, a nie tyl ko swo je -
go i naj bli ższych. Ich oba wy wy da ją się
uza sad nio ne, a lęk, któ ry od czu wa ją, mo -
że być tyl ko za chę tą do zmo bi li zo wa nia
się i pod ję cia pró by szu ka nia wyj ścia
z te go im pa su. Czy mo żna się im dzi wić?

Je stem tyl ko bier ną ob ser wa tor ką te -
go, co się w mia stecz ku dzie je. Z po wo -
du sta nu zdro wia nie mo gę brać udzia łu
w spo tka niach, na któ rych oma wia i po -
dej mu je się wa żne dla śro do wi ska lo kal -
ne go spra wy. Nie znam się na prze pi sach
i pro ce du rach po zy ski wa nia fun du szy
na roz bu do wę i mo der ni za cję, bo tak na -
praw dę nie mu szę się znać – wiem, że są
trud ne i bar dzo za wi łe. Sły szę przy krą
opi nię i wi dzę koń czą cą się cier pli wość
miesz kań ców, zwłasz cza gdy pa trzą
na go spo dar ność po bli skie go Ry tra, czy
nie wie le od le glej sze go Sta re go Są cza al -
bo Mu szy ny. Ich roz kwit na su wa stwier -
dze nie, że te skom pli ko wa ne prze pi sy
– nie tyl ko fi nan so we – mo żna po ko nać
przy do brej wo li i zna ko mi tej pra cy sa -
mo rzą dow ców, na wet gdy w swo im gre -
mium mu szą po ko nać opo zy cję. A efek ty
mó wią sa me za sie bie. Przy glą da jąc się
te mu, za zdro ści my, zwłasz cza kie dy my -
śli się o ko rzy ściach, ja kie ma ją miesz -
kań cy i licz nie przy by wa ją cy go ście.

Za cho dzi py ta nie, czy za słu gu je my
na mia no uzdro wi ska? Czy na zwa Zdrój
jest od zwier cie dle niem te go, co się
w Piw nicz nej -Zdro ju dzie je, a ra czej te -
go, co się NIE dzie je?

JO LAN TA GOR CZOW SKA

Mój głos od -ręcz ny
Sza now na Re dak cjo, 
Do rzu ca jąc swo je 3 gro sze w dys ku -

sji na te mat no we go lo go mia sta, z przy -
kro ścią stwier dzam, że ma gicz na rę ka
wy ję ła z cza ro dziej skie go ka pe lu sza in -
ną rę kę, a mi ło ści wie pa nu ją cy ogło sił
urbi et or bi, że ta ka się mu po do ba i ko -
niec. Od da wien daw na wia do mo, że jak
po do ba się ja śnie oświe co ne mu pa nu, to
mu si się po do bać lu do wi, bo ten jak
wia do mo, na wie lu spra wach się nie zna.
Na prze szko dzie nie sta nął na wet fakt,
że owo Pa pa ja stu dio okry ło się w prze -
szło ści skan da lem z ge jow skim pla gia -
tem lo go ty pu Bia łe go sto ku. Mniej sza
o to. Nie wda jąc się w te wszyst kie okul -
ty stycz ne, chi ro manc kie i teo lo gicz ne
roz wa ża nia i ła mi głów ki, we dług mnie
to lo go ma prze syt sym bo li ki i wie lo -
znacz no ści, nad miar, od któ re go mo żna
do stać oczo plą su. Mo tyw rę ki, w nim
ukry ty plan mia sta, ja kieś punk ty, ko lo -
ry (z któ rych ka żdy zna czy co in ne go)
i ten nie zręcz ny pod pis „do brze wró ży”
czy nią z nie go ar che typ go dła sto wa rzy -
sze nia Ro mów (a jak by się kto uparł
mo że na wet ma so nów; po le cam: Dan
Brown – Za gi nio ny sym bol). I mó wię to
bez cie nia iro nii. Ale tak to jest, kie dy
za miast wy ko rzy stać wiel ki po ten cjał
twór czy są de czan (i nie tyl ko), o któ rym
ty le się mó wi przy oka zji te go zna ku,
i za pro sić ich do wspól nej za ba wy oraz
pra cy nad lo go, na rzu ca się im je den
pro jekt bez mo żli wo ści uka za nia ró -
żnych ra cji ar ty stycz nych, ide owych i es -
te tycz nych. Nikt na wet nie po my ślał, by
za miast nie for tun ne go i kom plet nie nie -
tra fio ne go ha sła „No wy Sącz – do brze
wró ży” za pro po no wać na pis „No wy
Sącz – przy ja zny od wie ków” ja ko swo -
isty hołd zło żo ny prze szłym po ko le niom
i mot to dla przy szłych (na wet tłu ma cze -
nie na ję zy ki ob ce, co nie jest dziś bez
zna cze nia, by ło by o wie le prost sze i zro -
zu mia łe, niż wy ja śnia nie idio mu „do -
brze wró ży”, któ ry w in nych kul tu rach
po pro stu nie ist nie je bądź nie ma swe -
go od po wied ni ka). Mo że na le ża ło roz -
wa żyć bar dziej „lan so we” ha sło: „No wy
Sącz – mia sto na 5”. A czy za miast owej
kon tro wer syj nej krop ki nie na le ża ło by
umie ścić ma łe go ser dusz ka (mo że na -

wet wy sty li zo wa ne go na la chow skie)
– sym bo li zu ją ce go nie tyl ko ra tusz – ser -
ce No we go Są cza, ale ta kże od wiecz ne
tęt no mia sta, puls ży cia je go miesz kań -
ców, rytm je go roz wo ju, do broć lu dzi
i przy wią za nie do tra dy cyj nych, ta kże
chrze ści jań skich war to ści? Ileż by ło by
pro ściej i co naj wa żniej sze na wią zy wa -
ło by do tre ści in ter pre to wa ne go prze ka -
zu. Ileż spo rów i kłót ni mo żna by ło by
unik nąć? Ileż złych emo cji i zbęd nej far -
by dru kar skiej mo żna by ło by za osz czę -
dzić?! Ale cóż. Pan Pre zy dent
zde cy do wał, a że nie ma w zwy cza ju
wy co fy wać się ze swych błę dów, to
trud no. Być mo że kie dyś in ny lo ka tor
ra tu sza to zmie ni, a przy naj mniej za -
pew ni oby wa te lom mo żli wość do ko na -
nia ja kie goś wy bo ru. 

Z po wa ża niem,
JA RO SŁAW RO LA

Prasa – nasz chleb
powszedni

Sza no w na Re dak cjo, 
W ostat nich dwóch nu me rach „Są de -

cza ni na” uka za ła się bar dzo po trzeb -
na mo no gra fia no wo są dec kiej pra sy pt.
„Od 120 lat na Są dec czyź nie”. W jej
dru giej czę ści (nr 9/33 „Są de cza ni na”
z wrze śnia br.) zna la zło się m.in. omó -
wie nie pi sma „Be skid” wy da wa ne go
przez Od dział Be skid Pol skie go To wa -
rzy stwa Ta trzań skie go w No wym Są czu.
Chciał bym spro sto wać drob ne nie ści sło -
ści, któ re się tam zna la zły.

Po przed ni kiem „Be ski du” nie było
„Dzie więć  sił”, gdyż to pi smo wy da wa -
ne by ło przez PTTK i za wie ra ło głów -
nie ma te ria ły szko le nio we. „Po li gra fia
Ma ło pol ska” dru ku je na sze pi smo
od 1999 r. Po przed nio by ły to ko lej no
„Pri ma” An to nie go Dą brow skie go,
„Alt” Krzysz to fa Kli cha, „Ja giel lo nia”,
„FM Press” Syl we stra Adam czy ka
i „Lin gwi sta” Ar tu ra Smo le nia. Na -
kład 100-200 eg zem pla rzy do ty czył tyl -
ko pierw szych nu me rów „Be ski du”.
Po tem wzra stał i od kil ku na stu lat wy -
no si 600 eg zem pla rzy.

Z po wa ża niem, 
MA CIEJ ZA REM BA

Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie
Od dział „Be skid” w No wym Są czu
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Limanowa
ul. Berlinga 44

tel./fax 18 337 51 97

Nowy Sącz
ul. Dojazdowa 14

tel./fax 18 449 10 90

Piwniczna
ul. Węgierska 16a
tel. 18 446 54 07

Brzesko
ul. Mickiewicza 31

tel./fax 14 663 52 90

33-340 Stary Sącz
ul. Źródlana 22

biuro: 18 446 14 07
dz. handl. 18 440 80 49

fax 18 446 11 78
e-mail: ceramik@info.pl

www.ceramik.info.pl

CHCESZ SIĘ ZDROWO ODŻYWIAĆ?
KUPUJ NABIAŁ Z MLECZARNI LIMANOWA – TYMBARK

poleca...

BEZ KONSERWANTÓW I SZTUCZNYCH DODATKÓW
POLECAMY SERY ŻÓŁTE, TWAROGI, ŚMIETANY, KEFIR, MASŁO, MLEKO

DZIAŁ HANDLOWY TEL. (18) 332-51-10
NASZE PRODUKTY MOŻESZ NABYĆ W HALI GORZKOWSKIEJ I WIELU INNYCH DOBRYCH SKLEPACH NA TERENIE NOWEGO SĄCZA
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Nasze salony:

NOWY SĄCZ
ul. Wiśniowieckiego 129 (Galeria Merkury)
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 018 440 75 21

ŁABOWA
Łabowa 21
33-336 Łabowa
tel./fax 018 440 76 96

www.fabrykabeskid.pl

Jesteśmy producentem mebli tapicerowanych, krzeseł i stołów.
W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę wzorów,
począwszy od mebli nowoczesnych, na klasycznych, stylowych
produktach  kończąc.
Jako producent oferujemy Państwu szerokie możliwości indywidualizacji
– to Państwo decydujecie o ostatecznym wyglądzie mebla, mając do
wyboru ponad 20 wybarwień drewna i 500 wzorów tkanin. 
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